Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019
Προβολή δράσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την καταχώρησή τους στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Ανάπτυξης (European Sustainable
Development Week – ESDW)
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης - ESDW είναι μια πρωτοβουλία πανευρωπαϊκής εμβέλειας, η
οποία πραγματοποιείται σε ετήσια βάση με στόχο την προώθηση και προβολή, σε κοινή ηλεκτρονική
πλατφόρμα, έργων και εκδηλώσεων που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Η ESDW εστιάζει σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες που συνδέονται με την υλοποίηση της Ατζέντας 2030
και των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals - SDGs) των Ηνωμένων Εθνών, με
απώτερο σκοπό την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των Ευρωπαίων πολιτών και για τους τρεις πυλώνες
της βιώσιμης ανάπτυξης: οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό, οι οποίοι ενσωματώνονται με
ισόρροπο τρόπο στους 17 SDGs.
Στο πλαίσιο της φετινής ESDW, η οποία θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα από 30 Μαΐου έως 5
Ιουνίου 2019, δημόσιοι φορείς, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, ερευνητικά κέντρα, εκπαιδευτικά
ιδρύματα, ενώσεις, επιχειρήσεις, ΜΚΟ κ.ά. καλούνται να καταχωρήσουν και να προβάλουν στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα της ESDW (www.esdw.eu) δραστηριότητες, έργα και εκδηλώσεις που προτίθενται
να διοργανώσουν το ανωτέρω χρονικό διάστημα, oι οποίες σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την προώθηση
και υλοποίηση των 17 SDGs και την ανάδειξη των αλληλοσυνδέσεών τους.

Η ESDW διανύει φέτος το 5ο έτος υλοποίησής της, ενώ ενδεικτικά σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της ESDW
2018 πραγματοποιήθηκαν 6.035 καταχωρήσεις εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν σε 34
ευρωπαϊκές χώρες και προσέλκυσαν χιλιάδες συμμετέχοντες. Η προβολή των διαφόρων δράσεων των
φορέων της κοινωνίας των πολιτών μέσω της ESDW βοηθά σημαντικά στην περαιτέρω διάχυση και
ανάδειξη των ίδιων των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους, αλλά και στην ενημέρωση και ανταλλαγή
πληροφοριών και εμπειριών προς τη γενικότερη κατεύθυνση της επίτευξης της συνοχής των πολιτικών για
τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την
αρμόδια Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (Τ: 213 1513341, E: k.rempestekou@prv.ypeka.gr).

