
 

 

 

 

 
Η Ατζέντα 2030  

για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη  

και το εθνικό πλαίσιο εφαρμογής 



 

 
 
 
        

Η Ατζέντα 2030 

 Η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, οι σχετικοί με αυτήν 17 Στόχοι 
Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) & 169 υποστόχοι υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο της 
70ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 
(Ψήφισμα 70/1).  
 

 Οι ΣΒΑ είναι παγκόσμιου χαρακτήρα και γενικής εφαρμογής με 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έως το 2030. Δημιουργούν δεσμεύσεις 
υλοποίησης για όλες τις χώρες, ανεπτυγμένες και 
αναπτυσσόμενες, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές εθνικές 
πραγματικότητες, επίπεδα ανάπτυξης, εθνικές πολιτικές και προτεραιότητες. 
 

 Κάθε κυβέρνηση αποφασίζει πώς αυτοί οι φιλόδοξοι και παγκόσμιοι στόχοι 
θα ενσωματωθούν στο εθνικό πλαίσιο, στις αναπτυξιακές πολιτικές και 
στρατηγικές προτεραιότητες.  
 

 Η Ατζέντα 2030 προωθεί την ενσωμάτωση και των τριών διαστάσεων της 
βιώσιμης ανάπτυξης – κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική – σε όλες τις 
τομεακές πολιτικές, ενώ παράλληλα προάγει τη διασύνδεση και τη συνοχή 
των σχετικών με τους ΣΒΑ πολιτικών και νομοθετικών πλαισίων 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Οι  17 Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης  
 





Η υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) 

• Η πορεία υλοποίησης των ΣΒΑ σε παγκόσμιο επίπεδο παρακολουθείται και 
αξιολογείται σε ετήσια βάση στο πλαίσιο του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού 
Επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (UN High Level 
Political Forum).  

• Το Φόρουμ συνεδριάζει, υπό την αιγίδα του Οικονομικού και Κοινωνικού 
Συμβουλίου (ECOSOC), σε υπουργικό επίπεδο κάθε Ιούλιο, ενώ σε επίπεδο 
αρχηγών κρατών (υπό την αιγίδα της ΓΣ) κάθε τέσσερα χρόνια, τον 
Σεπτέμβριο.  

• Η αξιολόγηση της εφαρμογής των ΣΒΑ θα βασίζεται, σε μεγάλο βαθμό, στα 
δεδομένα και τα συμπεράσματα που θα απορρέουν από δύο εκθέσεις των 
Ηνωμένων Εθνών – της Ετήσιας Έκθεσης Προόδου των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης (παρ. 83 του Ψηφίσματος 70/1) και της Παγκόσμιας Έκθεσης για 
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η οποία θα συντάσσεται κάθε τέσσερα χρόνια.  

• Τα κράτη μέλη των ΗΕ, καλούνται να ενημερώνουν το Φόρουμ σχετικά με την 
πορεία και τα μέσα εφαρμογής των ΣΒΑ σε εθνικό επίπεδο, μέσω της 
υποβολής εθελοντικών εκθέσεων αξιολόγησης/ανασκόπησης (National 
Voluntary Reviews). 

 



Γιατί η ενεργητική υιοθέτηση της ατζέντας 2030 είναι 
σημαντική για κάθε  χώρα;  

 Η Ατζέντα 2030 προσφέρει επιχειρήματα για την πράσινη και δίκαιη 
ανάπτυξη.   

 

 Για την επίτευξη των Στόχων απαιτείται η συνοχή των πολιτικών, από τον 
σχεδιασμό έως την υλοποίηση.  

 

 Ανάγκη συνεργασίας δημόσιου, ιδιωτικού και κοινωνικού τομέα και 
διαβούλευσης με κοινωνικούς εταίρους, τοπική 
αυτοδιοίκηση, ακαδημαϊκή κοινότητα, άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. 

 

  Από κάτω προς τα πάνω προσέγγιση, συνέργειες, καλύτερη 
διακυβέρνηση. 

 



Η Δέσμευση της Ελλάδας για τους  
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) 

• Η Ελλάδα αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή των ΣΒΑ στην προαγωγή, μεταξύ 
άλλων, της κοινωνικής ευημερίας, την εξάλειψη της φτώχειας και τη δίκαιη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, αποκτά ιδιαίτερη σημασία για 
τη χώρα μας η κινητοποίηση των δυνάμεών της προκειμένου να θέσει τις 
προτεραιότητές της αναφορικά με την Ατζέντα 2030 και να εφαρμόσει 
αποτελεσματικά τους ΣΒΑ μέσα από την κατάλληλη προσαρμογή τους στις 
εθνικές προτεραιότητες και ανάγκες. 

 

• Το Γραφείο Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της 
Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης αποτελεί την αρμόδια κεντρική κυβερνητική 
δομή για το συντονισμό και την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ σε εθνικό επίπεδο (άρθρο 43 του ν. 
4440/2016). 



Συντονισμός 

• Το Γραφείο Συντονισμού Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της 
Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, έχει αναλάβει το συντονισμό και την 
παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη και τους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ σε 
εθνικό επίπεδο.  

 

• Μέσω του συντονιστικού διυπουργικού δικτύου, η Γενική Γραμματεία της 
Κυβέρνησης συνεργάζεται με τα εστιακά σημεία των υπουργείων, για την 
ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στο εθνικό πλαίσιο πολιτικής.  

 

• Η πρώτη φάση της χαρτογράφησης και ιεράρχησης των στόχων έχει 
ολοκληρωθεί και έχει διαμορφωθεί το πλαίσιο των εθνικών προτεραιοτήτων, 
οι οποίες έχουν άμεση σύνδεση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, 
προσανατολισμένες στα αποτελέσματα (outcome oriented) και στις 
διαδικασίες (process oriented).  

 



Για τον καθορισμό των εθνικών προτεραιοτήτων,  
ελήφθησαν υπόψη: 

 Οι θέσεις /θεματικές προτεραιότητες των Υπουργείων  

 

 Οι απόψεις των εμπλεκόμενων φορέων και κοινωνικών εταίρων  

 

 Οι στρατηγικές κατευθύνσεις της ΕΕ και του ΟΗΕ   

 

 Οι στόχοι και προτεραιότητες της νέας Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 
(εκπονείται από Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης , ΓΓ Στρατηγικών & 
Ιδιωτικών Επενδύσεων). 

 





Οι εθνικές προτεραιότητες για τους ΣΒΑ (2017 ‐18) 

 1.Προώθηση μιας ανταγωνιστικής, καινοτόμου και βιώσιμης οικονομικής 
ανάπτυξης (ΣΒΑ 8, 9).  

 

 2.Προαγωγή της πλήρους απασχόλησης και της αξιοπρεπούς εργασίας για 
όλους (ΣΒΑ 8, 4).  

 

 3.Αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και 
διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας 
(ΣΒΑ 1, 2, 3, 8, 10).  

 

 4.Μείωση κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων και εξασφάλιση 
ίσων ευκαιριών για όλους (ΣΒΑ 10, 5, 4, 8, 1, 3, 4, 11, 16).  

 

 5.Προώθηση μιας υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς 
εκπαίδευσης (ΣΒΑ 4). 

 



Οι εθνικές προτεραιότητες για τους ΣΒΑ (2017 ‐18) 

  

 6.Ενίσχυση της προστασίας και ορθολογικής διαχείρισης του φυσικού 
κεφαλαίου ως βάση για κοινωνική ευημερία και μετάβαση σε μία 
οικονομία χαμηλού άνθρακα (ΣΒΑ 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15).  

 

 7. Οικοδόμηση αποδοτικών, αξιόπιστων και διάφανων θεσμών (ΣΒΑ 16, 
17) 

 

  8.   Ενίσχυση και προώθηση ανοιχτών, συμμετοχικών και δημοκρατικών 
διαδικασιών (ΣΒΑ 16, 17) 

 



 
 

Η αποτύπωση της ελληνικής συμμετοχής στην υλοποίηση των  
Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης ανά τομέα πολιτικής  

και ανα ΣΒΑ θα πραγματοποιηθεί  
στην Εθνική Έκθεση Αξιολόγησης ( National Voluntary Review ),  

την οποία θα παρουσιάσει η χώρα μας  
στο Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου 

( High Level Political Forum )  
τον Ιούλιο 2018. 



Μέχρι το 2030 μπορούμε να κάνουμε πολλά! ΜΑΖΙ!  




