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Ελληνική Εβδομάδα Δράσης 
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Το πλαίσιο: 

Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης εκφράζουν τις σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις για τη 

δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου χωρίς φτώχεια, πείνα και ανισότητες -έναν κόσμο με 

αξιοπρεπή εργασία και καλή εκπαίδευση, χωρίς την απειλή της κλιματικής αλλαγής, που 

μέσα από τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, θα μεριμνά για τις ανάγκες όχι μόνο της 

σημερινής γενιάς αλλά και των μελλοντικών γενεών.  

Ειδικότερα φέτος, για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, ο κόσμος έχει έναν κοινό στόχο - την 

ήττα του COVID-19. Ένας στόχος που μας αγγίζει όλους, που αφορά την υγεία μας, τις 

συνθήκες διαβίωσής μας, την ελευθερία μας. 

Όλοι μαζί μπορούμε να το ξεπεράσουμε και να χτίσουμε έναν καλύτερο κόσμο.  

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, προτείνουμε τη θεσμοθέτηση και ανάπτυξη της αντίστοιχης «Ελληνικής 

Eβδομάδας Δράσης για τους Παγκόσμιους Στόχους, in action SDGs Week». 

Το 2020, αποτελεί μια κρίσιμη χρονιά που ο κόσμος όπως τον ξέραμε έχει έρθει τα «πάνω-

κάτω», οι Παγκόσμιοι Στόχοι φαντάζουν πιο επίκαιροι από ποτέ, ώστε η ανθρωπότητα να 

ξεκινήσει το χτίσιμο ενός καλύτερου κόσμου. Η παγκόσμια καμπάνια είναι επικεντρωμένη 

στην γενικότερη ενημέρωση και αφύπνιση για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 

αναδεικνύοντας τη σημασία της στην διατήρηση της ζωής και της ευημερίας. Τα Ηνωμένα 

Έθνη καλούν σε συστράτευση ώστε να θέσουμε τους Στόχους της φετινής καμπάνιας στην 

καρδιά όλων των πλάνων ανάκαμψης. 

Το QualityNet ανταποκρινόμενο στα μηνύματα καλεί σε συνεργασία όλους τους 

εμπλεκόμενους Φορείς για την θεσμοθέτηση της Ελληνικής Εβδομάδας Δράσης για τους 

Παγκόσμιους Στόχους με τη δημιουργία της πρωτοβουλίας «in action SDGs Week 

Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο» και την ανάπτυξη ενημερωτικής καμπάνιας για τα 

θέματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ως ανθρωπότητα και ως χώρα.  

Το σκεπτικό: 

Γινόμαστε μέρος της παγκόσμιας καμπάνιας Global Week to #Act4SDGs του ΟΗΕ  

και συμβάλλουμε 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ στην θεσμοθέτηση μιας εθνικής καμπάνιας με μηνύματα & δράσεις 

Φορέων –Επιχειρήσεων – Σχολικής Κοινότητας -Τοπικής Αυτοδιοίκησης– 

Κοινωνίας Πολιτών  

στην γενικότερη αφύπνιση για την αντιμετώπιση του COVID-19  

και των 17 Παγκόσμιων Στόχων που δίνουν την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον! 

 

 

http://www.act4sdgs.org/
http://www.act4sdgs.org/
http://www.act4sdgs.org/
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Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα: 

Μέσα από την καμπάνια και τη συνένωση δυνάμεων προσδοκούμε να: 

• μοιραστούμε ένα κοινό όραμα, και να δράσουμε με ατομική & συλλογική ευθύνη 

στην αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, 

• συνδράμουμε στην αφύπνιση & εγρήγορση του κοινού για τη σημασία της 

αντιμετώπισης του COVID-19 μέσω του θετικού πλαισίου των Παγκόσμιων Στόχων 

Βιώσιμης Ανάπτυξης, 

• συμβάλλουμε στη διάχυση των μηνυμάτων μέσα από επικοινωνιακές ενέργειες σε 

πολλαπλά κοινά, 

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

ζωής μας, 

• συνεργαστούμε και να προτείνουμε δράσεις με μετασχηματιστικό χαρακτήρα, 

• αναπτύξουμε δράσεις 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». 

Ομάδες στόχος: 

Η ενημερωτική καμπάνια απευθύνεται σε όλους. Όλοι μας γινόμαστε κοινωνοί για τη 

δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Ειδικότερα, καλούνται να συμμετέχουν Θεσμικοί 

φορείς, επιχειρήσεις, τοπική αυτοδιοίκηση, ακαδημαϊκή κοινότητα, κοινωνία πολιτών, 

σχολική κοινότητα. 

Διάρκεια: 

19 – 26 Σεπτεμβρίου 2020 

Μέσα επικοινωνίας:  

Η ανάπτυξη της καμπάνιας γίνεται με βάση τα μηνύματα που έχουν δημιουργηθεί, 

συνδεόμενη πάντα με την στρατηγική των Ηνωμένων Εθνών για την Global Week to #Act 4 

SDGs, μέσω των:   

• Ιστοσελίδα εβδομάδας δράσης  

• Αφίσσα για την εβδομάδα in action SDGs Week  

• Καμπάνια με 17 posts για τον COVID-19 & τη σύνδεση με τους 17 Στόχους 

• Καμπάνια με 17 posts για τους Παγκόσμιους Στόχους  

• Τηλεοπτικό spot  

• Ραδιοφωνικά spots 

Για την υλοποίηση της ενημερωτικής καμπάνιας θα αναπτυχθούν online και offline ενέργειες, 

όπως και Social media campaigns (Facebook, twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube), Micro 

site με ενημέρωση και κάλεσμα για συμμετοχή, Video μηνύματα (προτροπή για συμμετοχή), 

ενημερωτικά newsletters, Web meetings, Έρευνα κοινού, Δελτία Τύπου. 

Προτάσεις για δράσεις (επικοινωνιακές, περιβαλλοντικής & κοινωνικής αλληλεγγύης, 

ανάπτυξης θέσεων και κατάθεσης παραρεμβάσεων για τα θέματα που μας αφορούν). 
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Τρόποι συμμετοχής:  

H Ελληνική Εβδομάδα Δράσης για τους Στόχους in action SDGs Week καλεί για συμμετοχή 

όλους! 

Οι θεσμικοί Φορείς λειτουργούν ως «στρατηγικοί 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 video μηνύματα 

υποστήριξης των Στόχων προσκαλώντας για συμμετοχή. 

Οι Επιχειρήσεις λειτουργούν ως «πολλαπλασιαστές» των μηνυμάτων καμπάνιας, 

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

τους οργανώνοντας δράση περιβαλλοντικής ή κοινωνικής αλληλεγύης και καταθέτοντας 

παρέμβασεις που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν.  

Αναλαμβάνοντας περαιτέρω δέσμευση για τους Στόχους, εντάσσονται στο «In action SDGs 

Business Νetwork», υποστηρίζοντας την ανάπτυξη ενημερωτικού & εκπαιδευτικού υλικού 

στις διάφορες θεματικές των Στόχων, συμβάλλοντας έτσι στην περαιτέρω αφύπνιση και 

εκπαίδευση της κοινωνίας στην υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών. 

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης λειτουργούν ως «στρατηγικοί συνεργάτες» 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 video μηνύματα υποστήριξης 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, εντάσσονται στο «In action SDGs 

Cities & Region Network» με την ανάπτυξη ενός ετήσιου πλάνου ενεργειών που θα 

υποστηρίζει την υιοθέτηση των Παγκόσμιων Στόχων από διαφορετικές ομάδες κοινών. 

Οι Οργανισμοί 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, γινόμενοι 

«Πρεσβευτές των Παγκόσμιων Στόχων».  

Η σχολική κοινότητα διαδίδει τα μηνύματα της καμπάνιας στην τοπική κοινωνία και 

δημιουργεί τα δικά της, που θα υποστηρίξουν την περαιτέρω αφύπνιση. Οι σχολικές μονάδες 

ξεκινούν να εργάζονται πάνω στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους Παγκόσμιους Στόχους 

εντασσόμενοι στο «in action SDGs Schools Club», αποτελώντας μέρος ενός παγκόσμιου 

δικτύου.  

Οι Ενεργοί πολίτες συμμετέχουν αναρτώντας τα posts της καμπάνιας, στέλνοντας μηνύματα 

και προτάσεις παρέμβασης, συμμετέχοντας σε δράσεις περιβαλλοντικής & κοινωνικής 

αλληλεγύης, γινόμενοι «Πρεσβευτές των Παγκόσμιων Στόχων».  
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Το πρόγραμμα: 

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

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

ενεργειών όλων των εμπλεκόμενων φορέων. 

10η - 30η 

Σεπτεμβρίου: 

Παρουσίαση των 17 Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 

του ΟΗΕ στα ΜΜΕ, σε συνδυασμό με τις εθνικές προτεραιότητες 

και με τα αντίστοιχα μηνύματα των θεσμικών Φορέων στην 

ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας 

19η Σεπτεμβρίου: Έναρξη Καμπάνιας με μήνυμα επίσημων φορέων & στρατηγικών 

συνεργατών για την εβδομάδα προώθησης των Παγκόσμιων Στόχων 

20η -26η 

Σεπτεμβρίου: 

Υποστήριξη της καμπάνιας & διάχυση μηνυμάτων από τους 

συμμετέχοντες, ανάπτυξη δράσεων περιβαλλοντικής & κοινωνικής 

αλληλεγύης  

19η -30η 

Σεπτεμβρίου: 

 Έρευνα αποτύπωσης της ωρίμανσης της ελληνικής κοινωνίας για 

τους Παγκόσμιους Στόχους 

• Έρευνα κοινού για την προτεραιοποίηση των Παγκόσμιων 

Στόχων στην προσωπική τους ζωή  

• Έρευνα προτεραιοποιησης των Παγκόσμιων Στόχων για τις 

επιχειρήσεις, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 

της Κοινωνίας Πολιτών 

22η Σεπτεμβρίου: COVID-19 & SDGs Web meeting (Θεσμικοί φορείς & επιχειρήσεις) 

24η Σεπτεμβρίου: COVID-19 & SDGs Web meeting (Εκπαιδευτική κοινότητα)  

25η Σεπτεμβρίου: 5 θεματικές / 5 ημέρες για την σχολική κοινότητα 
Οι μαθητές «ανακοινώνουν» τις προτάσεις τους για έναν καλύτερο 
κόσμο  

26η Σεπτεμβρίου: Ολοκλήρωση καμπάνιας – δημοσίευση σημαντικών μηνυμάτων & 
δεσμεύσεων 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες για την ανάπτυξη της καμπάνιας  

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 

 www.inactionSDGsweek.gr 

 

Ήρθε η ώρα να πετύχουμε τους Στόχους, 

για τον άνθρωπο και για τον πλανήτη! 

 

http://www.inactionsdgsweek.gr/
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Δημιουργικά υλικά της καμπάνιας: 

Λογότυπα  

  

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφίσα & post 
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Λογότυπα συμμετοχής στο in action SDGs Network 
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Καμπάνια Στόχων 
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Καμπάνια COVID-19 
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Στοιχεία Επικοινωνίας 

 
Χρυσούλα Εξάρχου 

Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος 
210-6898594 / 6944500027 
cexarchou@qualitynet.gr 

 
Αργυρώ Γιαλαμπρίνου 

Project Manager 
210-6898594 / 6972207238 

agialamprinou@qualitynet.gr 
 

Τίτα Μαρσώνη 
Sustainability Executive 

210-6898594 / 6976720401 
tmarsoni@qualitynet.gr  

 
 

www.qualitynetfoundation.org 
www.inactionforabetterword.com  

www.inactionsdgsweek.gr  
210-6898594 

info@qualitynet.gr  
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http://www.inactionsdgsweek.gr/
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