
 

 
    Χαριλάου Τρικούπη 18, Αθήνα ▪ info@globalcompact.gr ▪ www.globalcompact.gr 

 

 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα Target Gender Equality του  

UN Global Compact Network Hellas 

 

         Αθήνα, 8 Μαρτίου 2022    

 Με τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, το UN Global Compact Network Hellas 

ολοκληρώνει την επιτυχή υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος “Target Gender Equality”. 

Το πρόγραμμα στόχευε στην υποστήριξη των επιχειρήσεων προκειμένου να θέσουν και να πετύχουν 

φιλόδοξους στόχους που συνδέονται με την ισόρροπη εκπροσώπηση των γυναικών και την 

ανάληψη ηγετικών θέσεων και τη συμβολή τους στην επίτευξη του SDG 5: Ισότητα των Φύλων.  

Βασικό στοιχείο του προγράμματος είναι η αξιοποίηση των Αρχών Ενδυνάμωσης των Γυναικών που 

έχουν αναπτυχθεί από το UN Global Compact και το UN Women με σκοπό τη διασφάλιση της 

πλήρους και αποτελεσματικής συμμετοχής των γυναικών και την παροχή ισότιμων ευκαιριών στο 

εργασιακό περιβάλλον, την αγορά και την κοινότητα.  Το Target Gender Equality αποτελεί μια 

ολοκληρωμένη μαθησιακή διαδικασία περιλαμβάνοντας live και on demand sessions, ανταλλαγή 

εμπειριών και ιδεών μεταξύ peers και πρόσβαση σε τεχνογνωσία, ειδικά εργαλεία, καλές πρακτικές, 

δεδομένα και έρευνες που αναδεικνύουν το ρόλο των επιχειρήσεων στην επίτευξη της ισότητας. 

Την εκπαίδευση, που είχε διάρκεια 8 μήνες (Ιούλιος 2022 – Μάρτιο 2023), παρακολούθησαν 28 

στελέχη επιχειρήσεων-μελών του UN Global Compact Network Hellas, έχοντας την ευκαιρία να 

εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στο ζήτημα, να αξιολογήσουν την μέχρι τώρα επίδοσή τους και να 

σχεδιάσουν ή να ενισχύσουν τις δράσεις τους.   

Η προώθηση της ισότητας των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον εντάσσεται στους πυλώνες 

προτεραιότητας του UN Global Compact Network Hellas, καθώς η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών 

είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την οικοδόμηση ενός συμπεριληπτικού και βιώσιμου μέλλοντος 

αλλά και ζητούμενο για τη μακροπρόθεσμη παραγωγικότητα των επιχειρήσεων. 

Μετά τη μεγάλη απήχηση και επιτυχία του εκπαιδευτικού προγράμματος, το UN Global Compact 

Network Hellas προετοιμάζει την υλοποίηση του Target Gender Equality για δεύτερη συνεχή χρονιά. 

 

Περισσότερες πληροφορίες: info@globalcompact.gr  

 

 

  

mailto:pl@globalcompact.gr
https://globalcompact.gr/
mailto:info@globalcompact.gr


 

 
    Χαριλάου Τρικούπη 18, Αθήνα ▪ info@globalcompact.gr ▪ www.globalcompact.gr 

 

 

Σχετικά με το UN Global Compact Network Hellas 

Το UN Global Compact Network Hellas είναι τοπικό δίκτυο της μεγαλύτερης πρωτοβουλίας βιώσιμης ανάπτυξης των 

επιχειρήσεων στον κόσμο, του Global Compact των Ηνωμένων Εθνών (Η.Ε.). Από το 2021 λειτουργεί ως ανεξάρτητος 

φορέας και το Διοικητικό του Συμβούλιο απαρτίζεται από τα εξής μέλη: Ιουλία Τσέτη, Πρόεδρος (UNI-PHARMA & 

InterMed), Σόφη Δασκαλάκη-Μυτιληναίου, Αντιπρόεδρος (ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ), Κόντη Κιάρα, Γενική Γραμματέας (EY GREECE), 

Καλογεράκος Άγγελος, Ταμίας (ΤΙΤΑΝ), Kατσούλη Κατερίνα, Μέλος (GRANT THORNTON), Πολυχρονόπουλος Αθανάσιος, 

Μέλος (POLYECO), Αλεξίου Μαρία, Μέλος (CSR HELLAS), Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος, Μέλος (ΣΕΒ),Μαχαίρας 

Κωνσταντίνος, Μέλος (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ). Σκοπός του είναι να ενσωματώσει την ειδική πρωτοβουλία “UN Global Compact” 

του Γενικού Γραμματέα των Η.Ε. καλώντας τις επιχειρήσεις να ευθυγραμμίσουν τις δραστηριότητες και τις στρατηγικές 

τους με τις Δέκα Αρχές, που αφορούν τους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του 

περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της διαφθοράς, και να συμβάλλουν στην επίτευξη των SDGs. Με περισσότερες από 

73 ελληνικές επιχειρήσεις και 21 ελληνικούς φορείς να συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία, το UN Global Compact 

Network Hellas συνδέει τις τοπικές προτεραιότητες και ευκαιρίες με τις ευρύτερες τάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης και 

προσαρμόζει μια παγκόσμια στρατηγική σε τοπική δράση υποστηρίζοντας τα μέλη του στο ταξίδι τους προς τη βιώσιμη 

ανάπτυξη με την εμπειρία και την αξιοπιστία των Η.Ε.  

Περισσότερες πληροφορίες: www.globalcompact.gr  

Linkedin @globalcompactnetworkhellas 
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