
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ 

για τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 

www.inactionsdgsweek.gr   
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Το πλαίσιο: 

Έχει συμπληρωθεί μια πενταετία από το 2015, όπου 193 κράτη - μέλη των Ηνωμένων Εθνών 

έδωσαν μια υπόσχεση -Να μην αφήσουν κανέναν πίσω- στην προσπάθεια δημιουργίας ενός 

καλύτερου κόσμου, μέσα από το πλαίσιο των 17 Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης,, 

της παγκόσμιας ατζέντας για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την μείωση των 

κοινωνικών ανισοτήτων και την εξάλειψη της φτώχειας.  

Για να πετύχουμε το στοίχημα των Στόχων χρειάζεται η συντονισμένη προσπάθεια και η 

συνεργασία όλων μας!  

Η δράση:  

Ανταποκρινόμενοι στη διεθνή στρατηγική του ΟΗΕ, για την προώθηση των 17 Παγκόσμιων 

Στόχων που υλοποιείται κάθε Σεπτέμβριο στο πλαίσιο της παγκόσμιας καμπάνιας Global 

Week to #Act4SDGs, της Global Goals Week και της European Sustainable Development Week 

ως QualityNet προχωρούμε για 2η συνεχόμενη χρονιά στην ανάπτυξη της αντίστοιχης 

«Ελληνικής Eβδομάδας Δράσης για τους Παγκόσμιους Στόχους, in Action SDGs Week 

2021». 

Μετά από μια ιδιαίτερη περίοδο γεμάτη προκλήσεις για τον άνθρωπο και τον πλανήτη, με 

μια υγειονομική κρίση που γρήγορα μετασχηματίστηκε σε ανθρωπιστική, 

κοινωνικοοικονομική κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο, με τα σημάδια της κλιματικής κρίσης και 

των κοινωνικών ανισοτήτων να  αυξάνονται συνεχώς, με την αδυναμία εξασφάλισης 

ειρηνικών και δημοκρατικών θεσμών σε παγκόσμιο επίπεδο… 

… έφτασε η στιγμή να δούμε τον κόσμο με άλλη ματιά και να αναλάβουμε δράση  

#ΓίνεΗαλλαγή για τον άνθρωπο & τον πλανήτη! 

 

Συμβάλλουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ στη μείωση των κινδύνων από μελλοντικές πιθανές κρίσεις και 

συνδράμουμε πιο εντατικά στις προσπάθειες ανοικοδόμησης ενός βιώσιμου μέλλοντος για 

τον άνθρωπο και τον πλανήτη,  (ξανα) χτίζοντας τον κόσμο μας, με βάση τους 17 Παγκόσμιους 

Στόχους! Το κοινό μας μέλλον και το επίτευγμα των Παγκόσμιων Στόχων θα καθοριστεί από 

την παγκόσμια αλληλεγγύη μας - πώς λειτουργούμε μαζί πέρα από σύνορα, εθνικότητες, 

τομείς και γενιές. 

Το in Action SDGs Week 2021 θα πραγματοποιηθεί από τις 17 Σεπτεμβρίου έως και τις 8 

Οκτωβρίου, με την οργάνωση δράσεων σε μια κοινή δέσμευση μεταξύ της κοινωνίας των 

πολιτών, των επιχειρήσεων, της ακαδημαϊκής κοινότητας, των θεσμικών φορέων, της 

τοπικής αυτοδιοίκησης, και της σχολικής κοινότητας για την επιτάχυνση της υλοποίησης των 

Παγκόσμιων  Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.  

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

http://www.act4sdgs.org/
http://www.act4sdgs.org/
https://globalgoalsweek.org/
https://esdw.eu/
https://inactionforabetterworld.com/sdgs-week-2021-ypeythinos-organismos/
https://inactionforabetterworld.com/sdgs-week-2021-energos-politis/
https://inactionforabetterworld.com/sdgs-week-2021-sxoliki-koinotita/
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Το σκεπτικό: 

Όλοι μαζί αρθρώνουμε μια ενιαία ισχυρή φωνή, μοιραζόμαστε ιδέες και μετασχηματιστικές 

λύσεις, συνεργαζόμαστε, διεκδικώντας μια υγιή, δίκαιη και πράσινη ανάκαμψη, στη μετά 

covid εποχή, μετρώντας αντίστροφα μέχρι το 2030. 

Σας καλούμε να πάρετε μέρος στην Παγκόσμια Εβδομάδα Κινητοποίησης με κύριο μήνυμα! 

#ΓίνεΗΑλλαγή για τον άνθρωπο και τον πλανήτη! 

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα: 

Μέσα από την εθνική καμπάνια και τη συνένωση δυνάμεων προσδοκούμε να: 

• μοιραστούμε ένα κοινό στόχο να δράσουμε με ατομική & συλλογική ευθύνη στην 

αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων, 

• συνδράμουμε στην ενημέρωση και  αφύπνιση του κοινού για τη σημασία της κοινής 

αντίδρασης σε παγκόσμιο, τοπικό και ατομικό επίπεδο μέσω του θετικού πλαισίου 

των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, 

• κινητοποιήσουμε σε δράση και αλλαγή συνηθειών για τη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής μας, 

• συνεργαστούμε και να προτείνουμε δράσεις με μετασχηματιστικό χαρακτήρα, 

• διεκδικήσουμε ώστε έως το 2030 οι Παγκόσμιοι Στόχοι να είναι ενταγμένοι σε όλα 

τα πλάνα ανάπτυξης,  

• επιδιώξουμε τη συνεργασία όλων για να επαναπροσδιορίσουμε τον κόσμο μας, 

• επιβεβαιώσουμε την καθολική αποδοχή  του μηνύματος «κανείς δεν μένει πίσω». 

Ποιοι συμμετέχουν: 

Η εθνική καμπάνια για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους απευθύνεται σε όλους.                               

Εάν είστε Θεσμικός, Επιχειρηματικός, Ακαδημαϊκός φορέας, Επιχειρήση, Οργανισμός της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οργανισμός της Κοινωνίας Πολιτών, Σχολική κοινότητα και Ενεργός 

Πολίτης που ενδιαφέρεστε για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για εσάς και τα παιδιά 

σας, τότε πάρτε μέρος στην καμπάνια και κάντε και άλλους να συμμετάσχουν! 

Διάρκεια: 

Η ενημερωτική καμπάνια θα υλοποιηθεί 17 Σεπτεμβρίου έως 8  Οκτωβρίου 2021, με 

επιπλέον δράσεις που θα υλοποιηθούν έως και τις 25 Οκτωβρίου. 

H συμμετοχή: 

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ για τους Παγκόσμιους Στόχους in Action SDGs Week 2021 

καλεί για συμμετοχή όλους! 

in Action SDGs Week strategic partner  

Οι Θεσμικοί Φορείς & οι Επαγγελματικές Ενώσεις λειτουργούν ως «συνεργάτες» και 

αναλαμβάνουν να υποστηρίξουν την καμπάνια με χρήση των offline & online media, να 

οργανώσουν ενέργειες που θα ενημερώσουν & θα αφυπνίσουν τα κοινά /μέλη τους. 

Αναρτούν τη δέσμευσή τους (video μήνυμα) για την υποστήριξη των Στόχων, προσκαλώντας 

για συμμετοχή. 

https://greatrecovery.net/
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in Action SDGs Week partner  

Οι Επιχειρήσεις λειτουργούν ως «υποστηρικτές» των μηνυμάτων καμπάνιας, προωθώντας 

τα μηνύματα των Στόχων στα social media, αφυπνίζοντας τους εργαζομένους τους 

οργανώνοντας δράσεις περιβαλλοντικής ή κοινωνικής αλληλεγγύης, συμβάλλοντας έτσι στην 

περαιτέρω αφύπνιση και εκπαίδευση της κοινωνίας στην υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών. 

Αναλαμβάνοντας περαιτέρω δέσμευση για τους Στόχους, συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις 

της καμπάνιας και καταθέτουν τις παρεμβάσεις τους που υποστηρίζουν τις εθνικές 

προτεραιότητες και συνδέονται με τους Παγκόσμιους Στόχους.  

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης λειτουργούν ως «υποστηρικτές» και αναλαμβάνουν 

να υποστηρίξουν την καμπάνια στις τοπικές κοινωνίες με χρήση των offline & online media, 

να οργανώσουν ενέργειες που θα ενημερώσουν & θα αφυπνίσουν τα κοινά τους. Αναρτούν 

τη δέσμευσή τους (video μήνυμα) για την υποστήριξη των Στόχων, προσκαλώντας για 

συμμετοχή σε ενέργειες στα πλαίσια του Δήμου ή της οικείας Περιφέρειας κατά την 

εβδομάδα δράσης. Αναλαμβάνοντας περαιτέρω δέσμευση για τους Στόχους, συμμετέχουν 

ενεργά στις δράσεις της καμπάνιας και καταθέτουν τις παρεμβάσεις τους που υποστηρίζουν 

τις εθνικές προτεραιότητες και συνδέονται με τους Παγκόσμιους Στόχους.  

in Action SDGs Week member 

Συμμετέχοντας στην καμπάνια γινόσαστε μέλη ενός παγκόσμιου οράματος για τη 

δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου, που ακόμη και μέσα από αντίξοες συγκυρίες, μπορεί 

να χτίσει ένα βιώσιμο μέλλον. 

Τι μπορείτε να κάνετε ως: 

Οι Ενεργοί Πολίτες γίνονται «ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ» των Παγκόσμιων Στόχων, δημιουργώντας και 

επικοινωνώντας τα μηνύματα της καμπάνιας στα κοινωνικά δίκτυα, συμμετέχοντας σε 

εθελοντικές δράσις  ή συνηγορώντας υπέρ των Στόχων.  

Οι Οργανισμοί της Κοινωνίας Πολιτών λειτουργούν ως «πολλαπλασιαστές» των μηνυμάτων 

καμπάνιας, προωθώντας τα μηνύματα των στόχων στα social media, αφυπνίζοντας τα μέλη 

τους και οργανώνοντας δράσεις περιβαλλοντικής και κοινωνικής αλληλεγγύης. 

Η σχολική κοινότητα συμμετέχει στο Δίκτυο Σχολείων Πρεσβευτών των 17 Παγκόσμιων 

Στόχων με δράσεις και προτάσεις μετασχηματικές για τη δημιουργία ενός καλύτερου 

κόσμου! 

Πως μπορούμε να συμμετέχουμε στην πράξη:  

Καλούμαστε όλοι να γίνουμε ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ των Παγκόσμιων Στόχων, επικοινωνώντας τα 
μηνύματα της καμπάνιας, φτιάχνοντας τα δικά μας μηνύματα, κάνοντας αναρτήσεις & 
δημιουργώντας σλόγκαν, διαδικτυακές συνομιλίες, υιοθετώντας τους Στόχους στην 
καθημερινότητα μας. 
 
Λάβετε μέρος και γίνετε κρίκος μιας παγκόσμιας αλυσίδας αναρτώντας το δικό σας 
μήνυμα με χρήση των hashtags #ΓίνεΗαλλαγή #inactionsdgsweek, #ACT4SDGS 
#GLOBALGOALSWEEK #ESDW2021 και tag @qualitynetfoundation 
 
Καταγράψτε τις δράσεις που κάνετε ή θα κάνετε για να στηρίξετε ένα βιώσιμο μέλλον 
στην www.inactionsdgsweek.gr   
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Δείτε τις δράσεις για  

Ενεργούς Πολίτες στην https://inactionforabetterworld.com/sdgs-week-2021-energos-

politis/  

Υπεύθυνους Οργανισμούς στην https://inactionforabetterworld.com/sdgs-week-2021-

ypeythinos-organismos/  

Σχολική Κοινότητα στην https://inactionforabetterworld.com/sdgs-week-2021-sxoliki-

koinotita/  

 

Το πρόγραμμα: 

H Ελληνική Εβδομάδα Δράσης για τους Παγκόσμιους Στόχους «in action SDGs Week 2021» 

ξεκινά με ένα δομημένο πρόγραμμα δράσεων, το οποίο θα εξελίσσεται με την ανάπτυξη των 

ενεργειών όλων των εμπλεκόμενων φορέων. 

 

17 Σεπτεμβρίου: Έναρξη Καμπάνιας με μήνυμα επίσημων φορέων & στρατηγικών 
συνεργατών για την εβδομάδα προώθησης των Παγκόσμιων 
Στόχων 

 
17 Σεπτεμβρίου – 8 
Οκτωβρίου: 
 

Διάχυση μηνυμάτων της καμπάνιας από τους συμμετέχοντες, 
ανάπτυξη δράσεων περιβαλλοντικής & κοινωνικής αλληλεγγύης  
 

4 – 10 Οκτωβρίου: Ανάπτυξη σχεδίου δράσης & ενημερωτική καμπάνια από την 
σχολική κοινότητα 
 

20 Οκτωβρίου: SDGs Dialogue Zone «Παγκόσμιες προκλήσεις και εκπαίδευση στην 
αειφορία και την ενεργό πολιτότητα» 
 

25 Οκτωβρίου: Global Goals Event «Global Goals & εθνικές προτεραιότητες για τη 
Βιώσιμη Ελλάδα 2030» 

  

 

 

 

 

 

 

https://inactionforabetterworld.com/sdgs-week-2021-energos-politis/
https://inactionforabetterworld.com/sdgs-week-2021-energos-politis/
https://inactionforabetterworld.com/sdgs-week-2021-ypeythinos-organismos/
https://inactionforabetterworld.com/sdgs-week-2021-ypeythinos-organismos/
https://inactionforabetterworld.com/sdgs-week-2021-sxoliki-koinotita/
https://inactionforabetterworld.com/sdgs-week-2021-sxoliki-koinotita/
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Δημιουργικά υλικά της καμπάνιας: 

 

Λογότυπα  
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Posts 

   

 

 

 

 

Δείτε περισσότερα στα ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ 

 

https://inactionforabetterworld.com/sdgs-week-2021/materials
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Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 

 www.inactionSDGsweek.gr 

 

Ήρθε η ώρα 

#ΓίνεΗαλλαγή για τον άνθρωπο και για τον πλανήτη! 

http://www.inactionsdgsweek.gr/

