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Ένας θεσμός Διαλόγου & Επιβράβευσης 

των πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στη 
Δημιουργία της Ελλάδας του Αύριο 

 
Το Πλαίσιο του Θεσμού 
Η Ελλάδα μετά από μια πολύχρονη οικονομική και κοινωνική 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 Οικονομία - 
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 Ελλάδας που να μπορεί να 
προσφέρει σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο ένα Όραμα και μια νέα Προοπτική. 
 
Προκειμένου να δημιουργήσουμε αυτή την Ελλάδα, απαιτείται η συμμετοχή και η 
συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων παραγωγικών συντελεστών και φορέων, καθώς 
και η σύμπραξη όλων των ενεργών πυρήνων της ελληνικής κοινωνίας με στόχο τη 
δημιουργία ενός νέου τρόπου σκέψης και δράσης για ένα καλύτερο μέλλον.  
 
Εάν πράγματι επιθυμούμε μια βιώσιμη ανάκαμψη και κυρίως την οριστική έξοδο από 
την κρίση, επιβάλλεται να σταματήσουμε να σκεπτόμαστε και να πράττουμε με τους 
όρους του παρελθόντος, και κυρίως να μην επαναλάβουμε τα λάθη και τις αβλεψίες 
που μας οδήγησαν σε οπισθοχώρηση και απαξίωση.  
 
Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι πρωτοβουλίες και τα προγράμματα που συμβάλλουν στη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη, την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα και την Κοινωνική Υπευθυνότητα 
και που αναπτύσσονται από Επιχειρήσεις, Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
της Κοινωνίας Πολιτών στη χώρα μας, προσφέρουν μια ελπίδα στην Ελλάδα του 
«Σήμερα» και συμβάλλουν στη δημιουργία της Ελλάδας του «Αύριο».  
 
Ο Θεσμός διαλόγου Bravo  
Ο Θεσμός διαλόγου Bravo δίνει έμφαση στην προώθηση ενός συστηματοποιημένου 
κοινωνικού διάλογου μέσω της ουσιαστικής εμπλοκής μιας μεγάλης ομάδας 
συμμετεχόντων, με στόχο τη δημιουργία μιας πλατφόρμας ανταλλαγής απόψεων, 
διαλόγου, ενημέρωσης και ανοιχτής διαβούλευσης, καθώς και μιας ευρύτερης 
κουλτούρας για τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Υπεύθυνης 
Επιχειρηματικότητας και της Κοινωνικής Υπευθυνότητας στη χώρα μας. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Οι Θεσμικοί και Κοινωνικοί Εταίροι (Opinion Leaders) που συμμετέχουν στο Θεσμό 
Bravo είναι εκπρόσωποι Φορέων, όπως είναι οι εκπρόσωποι Θεσμικών και 
Επιχειρηματικών Φορέων, της Ακαδημαϊκής και της Επιχειρηματικής Κοινότητας, 
Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας Πολιτών, καθώς και 
εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και του ευρύτερου χώρου του 
πολιτισμού και της ελληνικής διανόησης που μπορούν να επηρεάσουν τις τάσεις και τις 
εξελίξεις στη χώρα μας και να συμβάλλουν θετικά στην αλλαγή του τρόπου σκέψης και 
του μοντέλου ανάπτυξης. 
  
Ειδικότερα, ο θεσμός Bravo Sustainability Dialogue συμβάλλει:  
 

 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.  

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

 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.  

 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.  

 
Μέσω του θεσμού Bravo:  
 

 Επικοινωνούνται οι πρωτοβουλίες-δράσεις των Οργανισμών σε ένα ευρύ δίκτυο 
Κοινωνικών Εταίρων και Ενεργών Πολιτών.  

 Συνδέονται με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.  

 Καταγράφονται στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, τον εθνικό μηχανισμό 
καταγραφής όλων των πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται στην Ελλάδα.  

 Αναδεικνύονται στην ετήσια εκδήλωση του Θεσμού.  
 
Κάθε χρόνο συμμετέχουν περισσότεροι από 200 Κοινωνικοί Εταίροι και περισσότεροι 
από 20.000 Ενεργοί Πολίτες. 
 
 
 
Περισσότερες πληροφορίες για το θεσμό μπορείτε να βρείτε στη σελίδα μας: 
www.sustainablegreece2020.com, https://bravo.sustainablegreece2020.com/gr/bravo- 
2017 

http://www.biomatiko.gr/oi-17-pagosmioi-stoxoi/
https://observatory.sustainablegreece2020.com/home/
http://www.sustainablegreece2020.com/
https://bravo.sustainablegreece2020.com/gr/bravo-%202017
https://bravo.sustainablegreece2020.com/gr/bravo-%202017


 

 

  
 
 

 
 
 
 

Η Ετήσια Εκδήλωση του Θεσμού BRAVO 2018 
 

Όπως συμβαίνει τα τελευταία 9 χρόνια έτσι και φέτος, ο Θεσμός Bravo 2018 
κορυφώνεται με την ετήσια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 
Δεκεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 
 
Η εκδήλωση περιλαμβάνει δύο ενότητες: τον ετήσιο διάλογο, στον οποίο συμμετέχουν 
Ακαδημαϊκοί, Θεσμικοί και Κοινωνικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Οργανισμοί της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας Πολιτών, καθώς και την τελετή ανάδειξης των 
πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στη δημιουργία της Ελλάδας του Αύριο. Αναλυτικά:  
 

 Bravo Sustainability Dialogue - Ετήσιος Θεματικός Διάλογος  
 
“Η αντιμετώπιση των προκλήσεων της Κλιματικής Αλλαγής” αποτελεί το θέμα του 
διαλόγου το οποίο αναπτύσσεται σε τρία πάνελ διαλόγου με θεματικές τις Νέες 
Μορφές Ανάπτυξης, τη Συνεργασία Ιδιωτικού & Δημόσιου Τομέα και την Πολιτική 
Προστασία & Κλιματική Αλλαγή. 
 
 

 Bravo Sustainability Awards - Ανάδειξη των Πρωτοβουλιών  
 
Η ετήσια εκδήλωση ολοκληρώνεται με την τελετή ανάδειξης και βράβευσης των 
καλύτερων πρωτοβουλιών βιώσιμης ανάπτυξης BRAVO SUSTAINABILITY AWARDS 2018, 
στην οποία θα αναδειχθούν οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται από Επιχειρήσεις, 
από Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και από την Κοινωνία Πολιτών και που 
συμβάλλουν στη Δημιουργία της Ελλάδας του Αύριο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Bravo Sustainability Dialogue 2018 - Ετήσιος Διάλογος 
 

“Η αντιμετώπιση των προκλήσεων της Κλιματικής Αλλαγής” 
 

Πλαίσιο Διαλόγου 
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Διακυβερνητική Επιτροπή για την αλλαγή του Κλίματος 
www.ipcc.ch, η πρόκληση στην οποία καλούμαστε να ανταποκριθούμε, εάν θέλουμε να έχουμε 
σοβαρές ελπίδες να αποφύγουμε τις πλέον καταστροφικές και απρόβλεπτες επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής, είναι μέχρι το 2030 να μειώσουμε κατά 50% τις εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα ενώ, μέχρι το 2050, να τις μηδενίσουμε σε διεθνές επίπεδο.  
 

Στην τελευταία έκθεσή του, το IPCC κρούει τον κώδωνα του κινδύνου υπογραμμίζοντας 
χαρακτηριστικά ότι «οι εξελίξεις ως προς τους στόχους επίτευξης της Κλιματικής Αλλαγής σε 
διεθνές επίπεδο δεν έχουν τη θετική έκβαση που αναμενόταν». Ως εκ τούτου, η σημασία της 
υλοποίησης της Συμφωνίας των Παρισίων με την ολοκλήρωση και τη συμφωνία επί των 
οικονομικών και τεχνικών εργαλείων εφαρμογής της, στην προσεχή Σύνοδο του ΟΗΕ, στο 
Κατοβίτσε της Πολωνίας, στις αρχές Δεκεμβρίου, κρίνεται πολύ σημαντική.  
 

Η Ελλάδα, υιοθετώντας τους Παγκόσμιους Στόχους του ΟΗΕ, παρουσίασε την Εθνική Έκθεση 
για την υλοποίηση της Agenda 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ 
τον περασμένο Ιούλιο (http://www.ggk.gov.gr/wp-content/uploads/2018/06/VNR-Greece-
2018.pdf), ενώ τώρα βρίσκεται στη φάση της ολοκλήρωσης του σχεδιασμού για την Ενέργεια 
και το Κλίμα 2020-2030. Ήδη, έχει καταρτισθεί το «Εθνικό Σχέδιο για το Κλίμα και την Ενέργεια» 
με την προοπτική να ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση και η συζήτηση στη Βουλή, ώστε 
στη συνέχεια να διασυνδεθεί με τις κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας. 
  

Η επίτευξη των στόχων της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στο ποσοστό που 
αναλογεί στη χώρα μας, θα επιτευχθεί από τον τομέα της ενέργειας, μέσω της ανάπτυξης 
καθαρών μορφών ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και την ανάπτυξη 
καθαρών καυσίμων για τα νοικοκυριά, και τις νέες μορφές μετακίνησης (ηλεκτροκίνηση) στα 
αστικά κέντρα, καθώς και από τη γεωργία, την αγροδιατροφή και την προστασία δασικών και 
θαλάσσιων οικοσυστημάτων.                   
 

Ετοιμάζεται, εν τω μεταξύ, νέο όργανο Πολιτικής Προστασίας, το οποίο θα λειτουργεί ως 
συνδετικός κρίκος όλων των δομών που σήμερα δεν έχουν μεταξύ τους επικοινωνία. Για όλα τα 
επιχειρησιακά σχέδια θα υπάρχουν ειδικά πρωτόκολλα εφαρμογής. Με το νέο αυτό ισχυρό 
όργανο, σχέδιο του οποίου έχει εκπονήσει ειδική επιτροπή που συστάθηκε για την αναβάθμιση 
της Πολιτικής Προστασίας, θα συνεργάζονται και ερευνητικά κέντρα, από το Αστεροσκοπείο 
που διαθέτει αναβαθμισμένες τεχνολογικές εφαρμογές, έως το Διαστημικό Οργανισμό και τους 
δορυφόρους. Επίσης θα συνεργάζονται και όλα τα επιχειρησιακά κέντρα, όπως το λιμενικό, η 
πυροσβεστική, οι δήμοι, το ΕΚΑΒ, ο στρατός, γιατροί και εθελοντικές οργανώσεις. 
 

Παράλληλα, έναν νέο, άμεσο και αποτελεσματικό μηχανισμό πολιτικής προστασίας ενεργοποιεί 
η Ευρωπαϊκή Ένωση, επιχειρώντας να θωρακίσει σε real time το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα 
έναντι των φυσικών καταστροφών. Στους επόμενους μήνες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε 
λειτουργία το καινοτόμο πρόγραμμα «Risk Data Hub» (βάση δεδομένων επικινδυνότητας), ο 
οποίος θα συμβάλει στη χαρτογράφηση ζημιών και καταστροφών από φυσικά αίτια, όπως 
πλημμύρες, ξηρασίες, καταιγίδες, φονικές πυρκαγιές και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα που 
κάνουν ολοένα και συχνότερη την εμφάνισή τους εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. 

http://www.ggk.gov.gr/wp-content/uploads/2018/06/VNR-Greece-2018.pdf
http://www.ggk.gov.gr/wp-content/uploads/2018/06/VNR-Greece-2018.pdf


 

 

 
 
 
 

 
Τέλος, είναι εξαιρετικά σημαντική μία ολοκληρωμένη ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων 
των οικονομικών της κλιματικής αλλαγής, με έμφαση στους τρόπους, με τους οποίους το κλίμα 
και η οικονομία μπορούν να συνδεθούν σε ένα ενοποιημένο υπόδειγμα, καθώς και μια 
ανάλυση των οικονομικών της ιδιωτικής και δημόσιας προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, η 
οποία περιλαμβάνει τόσο πολιτικές όσο και χρηματοδότηση δραστηριοτήτων προσαρμογής.  
 

Αναγνωρίζοντας ότι όλοι οφείλουμε να αναλάβουμε το δικό μας μερίδιο ευθύνης στην επίτευξη 
των Εθνικών Στόχων, η συζήτηση δεν αφορά πλέον στο μακρινό μέλλον, αλλά στο δικό μας 
παρόν, σε αυτό που θα βιώσουμε εμείς οι ίδιοι! 
 

Το Qualitynet Foundation, στο πλαίσιο της Ετήσιας Εκδήλωσης του Bravo 2018, ανοίγει το 
διάλογο, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να συμβάλλει στην ευρύτερη αφύπνιση για το 
συγκεκριμένο κρίσιμο θέμα. 
 

Η συζήτηση θα αναπτυχθεί στα τρία πάνελ  διαλόγου με τις θεματικές: 
 

Νέα Μοντέλα Ανάπτυξης 
Πολιτική Προστασία & Κλιματική Αλλαγή 
Συνεργασία Ιδιωτικού & Δημόσιου Τομέα 

και θα εστιάσει: 
 

 Στην ανάδειξη των νέων μοντέλων βιώσιμης ανάπτυξης και στο ρόλο που καλούνται να 
παίξουν το Κράτος, οι Τοπικές Αρχές, η Κοινωνία Πολιτών και η Επιχειρηματική 
Κοινότητα. 

 

 Στην παρουσίαση των δράσεων και των πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται, αλλά και 
των δυσκολιών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην 
υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης. 

 

 Στην σύνδεση της κλιματικής αλλαγής με την κυκλική οικονομία. Οι συνέργειες που 
διαμορφώνονται στο πλαίσιο της οικονομίας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας και η 
συμβολή τους στον τελικό στόχο. 

 

 Στην ανάδειξη των οργανωτικών υποδομών που απαιτούνται για την επιτυχή 
αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης από τις φυσικές καταστροφές. 

 

 Στην καταγραφή των αναγκών δημιουργίας των υποδομών που απαιτούνται για να 
λειτουργήσει αποτελεσματικά η συνεργασία ιδιωτικού και δημοσίου τομέα στην 
αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων.  

 

 Στη σημασία της συνεργασίας Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα και Κοινωνίας Πολιτών. 
 

 Στην ανάδειξη των προγραμμάτων υποστήριξης της κοινωνικής συνοχής. 
 

Απώτερος στόχος είναι τα συμπεράσματα του διαλόγου, καθώς και συνολικά οι παρεμβάσεις 
που θα καταγραφούν (είτε την ημέρα διαλόγου, είτε διαδικτυακά), να αποτυπωθούν σε ένα 
paper και να κατατεθούν επίσημα στους αρμόδιους φορείς, συνεισφέροντας με τον τρόπο αυτό 
στο δημόσιο διάλογο για τη βέλτιστη αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής 
στη χώρα μας. 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

Πρόγραμμα  Διαλόγου* 
 
 

Η αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής 
 
 
 

10.30 - 11.00 Προσέλευση 
 

Συντονισμός Εκδήλωσης: Ειρήνη Νικολοπούλου, Δημοσιογράφος 
 
 

11.00 - 11.15 Καλωσόρισμα 
Σπύρος Λιούκας, Πρόεδρος ΔΣ QualityNet Foundation 
Χρυσούλα Εξάρχου, Αντιπρόεδρος ΔΣ QualityNet Foundation 

 
                  Επίσημος χαιρετισμός 
 
 

11.20 - 13.00 1η Ενότητα:  Νέα Μοντέλα Ανάπτυξης 
    

Συντονιστής: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, Δρ. Διεθνών Ενεργειακών Σχέσεων 
Δημοσιογράφος Πρώτο Πρόγραμμα ΕΡΤ   

 
Τοποθέτηση: Γιώργος Σταθάκης* 

                                                         Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας  
 
Τραπέζι Διαλόγου:  
Γιώργος Βερνίκος, Πρόεδρος Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής Ελλάδος 
Νικόλαος Μπουλαξής*, Πρόεδρος Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 
Γιάννης Πανιάρας, Πρόεδρος Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 
Γεώργιος Περιστέρης*, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΤΕΡΝΑ ΑΕ 
Ευστάθιος Τσοτσορός, Πρόεδρος Ομίλου ΕΛΠΕ 
Νίκος Χαραλαμπίδης, Γενικός Διευθυντής Greenpeace 

  
  

Παρουσίαση Best Practice:   Όμιλος Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ) 
   
                             Παρεμβάσεις - Συζήτηση 
 
13.00 - 13.15 Διάλειμμα καφέ 
 
 
 
 
* Το πρόγραμμα βρίσκεται υπό τελική διαμόρφωση. 
 



 

 

 
 
 
 
 

13.15 - 14.45  2η Ενότητα:  Συνεργασία Ιδιωτικού & Δημόσιου Τομέα 
 

Συντονιστής:  Αγγελική Γυπάκη, Δημοσιογράφος, Ειδ. Γραμματέας ΔΣ ΕΣΗΕΑ  
 
Τοποθέτηση: Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας 

Βουλευτής Β’ Αθηνών 
 

Τραπέζι Διαλόγου:  
Χρήστος Δούκας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης 

Ηλίας Ξανθάκος*, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης 

Γραμματέας Επιτροπής Εξωστρέφειας 
Κατερίνα Παπαλεξανδρή, Γεν. Διευθύντρια Ελλάδας Trans Adriatic Pipeline 
Απόστολος Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 
(Εκπρόσωπος Ιδρύματος) 
 
Παρουσίαση Best Practice:  Trans Adriatic Pipeline 

 
Παρεμβάσεις - Συζήτηση 

 
 
14.45 - 15.00 Διάλειμμα καφέ 
 
 

15.00 - 16.30 3η Ενότητα:  Πολιτική Προστασία & Κλιματική Αλλαγή 

Εκπαίδευση - Συντονισμός - Πρόληψη - Αντιμετώπιση 
 
Συντονιστής: Νίκος Ρογκάκος, Δημοσιογράφος ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΤΕΝΝΑ 

 

 
Τοποθέτηση:  Αλέξης Χαρίτσης*, Υπουργός Εσωτερικών 
 
Τραπέζι Διαλόγου:  
Κώστας Αγοραστός, Πρόεδρος Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας                                                     
Ευθύμιος Λέκκας, Πρόεδρος ΟΑΣΠ, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 
Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος ΚΕΔΕ, Δήμαρχος Αμαρουσίου 
Ευτύχιος Σαρτζετάκης, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Παν/μίου 
Μακεδονίας, Μέλος Επιτροπής Κλιματικής Αλλαγής της Τράπεζας της Ελλάδος 
Γιώργος Στασινός*, Πρόεδρος ΤΕΕ  

 
Παρουσίαση Best Practice: 
 
Παρεμβάσεις - Συζήτηση 
  

16:30                  Ολοκλήρωση Ετήσιου Διαλόγου  
                                                             
* Το πρόγραμμα βρίσκεται υπό τελική διαμόρφωση. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
16:30  Προσέλευση / Welcome drink 
 
17:00  Έναρξη Εκδήλωσης 

 
Συντονισμός Εκδήλωσης: Ειρήνη Νικολοπούλου, Δημοσιογράφος 

 
Χαιρετισμοί & Επίσημη Ομιλία 
 
Παρουσίαση των 246 πρωτοβουλιών Βιώσιμης Ανάπτυξης, οι οποίες 
συμμετέχουν στο BRAVO 2018, συνδέονται με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους 
Βιώσιμης Ανάπτυξης και συμβάλλουν στη Δημιουργία της Ελλάδας του Αύριο. 
 
Τελετή βράβευσης 
 
Ανάδειξη των καλύτερων πρωτοβουλιών στους Πυλώνες  
Διακυβέρνηση - Αγορά - Περιβάλλον - Κοινωνία - Συνεργασίες 
 

              
                            Reception - Cocktail 

 
 


