
 

 

 

 

 

 

Η πρώτη εκδήλωση του UN Global Compact Network Hellas “Connecting the dots for 

Sustainable Development” σηματοδοτεί την έναρξη της δράσης του, ως Τοπικό Δίκτυο του UN Global 

Compact στην Ελλάδα, της μεγαλύτερης παγκόσμιας πρωτοβουλίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων που έχει δημιουργηθεί από τα Ηνωμένα Έθνη.  

Με λιγότερο από μια δεκαετία μπροστά μας για την επίτευξη των Παγκόσμιων Στόχων 

Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), η εκδήλωση -στο πνεύμα που επιτάσσει ο SDG 17 “Συνεργασία για τους 

Στόχους”- διασυνδέει εκπροσώπους της Κυβέρνησης, των επιχειρήσεων, της κοινωνίας των πολιτών, 

της ακαδημαϊκής κοινότητας και των Ηνωμένων Εθνών.  

Σε πρώτο πλάνο τίθενται οι Δέκα Αρχές του UN Global Compact, η πρόοδος της χώρας μας σε 

σχέση με τους SDGs ενόψει της επικείμενης υποβολής της Ελληνικής Εθελοντικής Εθνικής 

Αξιολόγησης (Voluntary National Review) στα Ηνωμένα Έθνη και η συνεργασία όλων των μερών για 

τη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, υλοποιείται ένας 

πολυσυμμετοχικός διάλογος με θέμα την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη διασφάλιση 

μιας δίκαιης και συμπεριληπτικής μετάβασης, που συνδέεται άμεσα με τον SDG 13 «Δράση για το 

Κλίμα» και τις περιβαλλοντικές Αρχές 7, 8 και 9 του UN Global Compact, εστιάζοντας στις εξελίξεις 

σχετικά με την προσέγγιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές 

επίπεδο. Η διεξαγωγή αυτού του διαλόγου αποτελεί την εκκίνηση της διοργάνωσης μιας σειράς 

ανοιχτών συζητήσεων εκ μέρους του UN Global Compact Network Hellas για θέματα υψηλής 

προτεραιότητας στην ατζέντα της βιώσιμης ανάπτυξης. 

 Σε μια χρονική περίοδο που η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης και διαφάνειας με όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών που υλοποιούνται σε ευρωπαϊκό 

και παγκόσμιο επίπεδο, η δέσμευση των επιχειρήσεων για θετικό και ουσιαστικό αντίκτυπο στις πιο 

επείγουσες προκλήσεις είναι μεν αναγκαία, ωστόσο, για την επίτευξη αποτελεσμάτων απαιτείται 

συλλογική δράση. Το UN Global Compact Network Hellas μέσω της εκδήλωσης “Connecting the dots 

for Sustainable Development” διαδίδει το μήνυμα της συνεργασίας για την υλοποίηση των 

απαραίτητων μετασχηματισμών και στη χώρα μας. 
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https://globalcompact.gr/sdgs/
https://globalcompact.gr/deka-arches/
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/environment/climate
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-7
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-8
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-9

