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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ είναι να αναδείξει όλους αυτούς τους τομείς, που
αποδεδειγμένα αποτελούν βασικούς παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν ένα τόπο και
ολόκληρο τον πλανήτη στη βιώσιμη ανάπτυξη και που εντάσσονται μέσα στο τετράπτυχο
περιβάλλον-πολιτισμός-κοινωνία-οικονομία.

Απευθύνεται σε ερευνητές που επιθυμούν να δημοσιεύσουν επιστημονικά άρθρα σχετικά
με τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, του
Φυσικού και Δομημένου Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας, του Πολιτισμού,της Τουριστικής
Ανάπτυξης κ.ά..

Αποτελεί μία σύγχρονη πηγή ενημέρωσης για κάθε επιστήμονα, αλλά και απλό πολίτη,
καθώς το θέμα της Βιωσιμότητας καθορίζει πλέον την καθημερινότητα και την ποιότητα
ζωής όλων μας.



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Περιβάλλον-Πολιτισμός-Οικονομία-Κοινωνία......ΤΕΥΧΟΣ 2020
ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 10 ΧΡΟΝΩΝ: ΟΙ 17 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ.............Επιμέλεια Ρόϊδω Μητούλα, Αγησίλαος Οικονόμου

3

ΥΠΕΘΥΝΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
Ρόϊδω Μητούλα
Καθηγήτρια Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ιωσήφ Στεφάνου, Ομ. Καθηγητής Ε.Μ.Π.
τ.Πρόεδρος Ινστιτούτου Σύρου, Βιώσιμης Ανάπτυξης Πολιτισμού και Παράδοσης

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 2020 / ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 10 ΧΡΟΝΩΝ
Ρόϊδω Μητούλα, Καθηγήτρια Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Αγησίλαος Οικονόμου, Δρ ΕΜΠ, Περιβαλλοντολόγος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μητούλα Ρόιδω, Καθηγήτρια Χαροκόπειου Πανεπιστημίου
Στεφάνου Ιωσήφ, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ
Κωστάκης Ιωάννης, Επ.Καθηγητής Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Οικονόμου Αγησίλαος, Δρ.ΕΜΠ
Αγγελίδης Μηνάς, Ομ.Καθηγητής ΕΜΠ
Αστάρα Όλγα-Ελένη, Επ.Καθηγήτρια Ιονίου Πανεπιστημίου
Βερέμης Θάνος, Ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Αναστασία-Ασπασία Γοσποδίνη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Δεληθέου Βασιλική, Επ.Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου
Δημέλη Δέσποινα, Αν.Καθηγήτρια Πολυτεχνείου Κρήτης
Crescenzi Edith, Prof. Ecole d’ Archi. Paris La Villette
Ζερεφός Χρήστος, Ομ.Καθηγητής Μέλος Ακαδημίας Αθηνών
Θεοδωροπούλου Ελένη, Καθηγήτρια Χαροκόπειου Πανεπιστημίου
Καλαντώνης Πέτρος, Αν.Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Καλδής Παναγιώτης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Καπετανάκη Μπριατσούλη Ελένη, Καθηγήτρια Πανεπισημίου Αιγαίου
Καραγιάννης Στέφανος, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου
Κοκκώσης Χάρης, Ομ.Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Κοσμόπουλος Πανος, Αν. Καθηγητής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Λαγός Δημήτρης, Ομ.Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
Μανώλα Μαρία, Αν.Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Lettinga Gatze, Em. Professor Wageningen University Netherland
Μιχαλακέλης Χρήστος, Αν.Καθηγητής Χαροκόπειου Πανεπιστημίου
Μπεριάτος Ηλίας, Ομ.Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Μπότσιου Κωνσταντίνα, Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Μωραϊτης Κώστας, Ομ.Καθηγητής ΕΜΠ
Παναγιωτόπουλος Θέμης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς
Πανέτσος Γιώργος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
Παπαγρηγορίου Αριστείδης, Αν.Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Παταργιάς Παναγιώτης, Ομ.Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Pinagli Gabriela, Professor Universita di Fitenze
Rimbert Sylvie, Professor Universite L. Pasteur Strasbourg
Robin Cristelle, Professor Ecole d’ Archi Paris La Vilette



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Περιβάλλον-Πολιτισμός-Οικονομία-Κοινωνία......ΤΕΥΧΟΣ 2020
ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 10 ΧΡΟΝΩΝ: ΟΙ 17 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ.............Επιμέλεια Ρόϊδω Μητούλα, Αγησίλαος Οικονόμου

4

Σαμαράς Νικος, Επ.Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Σαρδιανού Ελένη, Αν.Καθηγήτρια Χαροκόπειου Πανεπιστημίου
Σερράος Κώστας, Καθηγητής ΕΜΠ
Σπηλιοπούλου Ιωάννα, Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Σταθακόπουλος Πάνος, Ομ.Καθηγητής ΑΠΘ
Σωτηροπούλου Αναστασία, Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ
Τερκενλή Θεανώ, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου
Τουλιάτος Παναγιώτης, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ
Tramonti Ulisse, Professor Universita di Firenze
Τριποδάκης Αλέξανδρος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
Τσάρτας Πάρις, Καθηγητής Χαροκόπειου Πανεπιστημίου
Χατζόπουλος Βασίλης, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου
Ψυχάρης Γιάννης, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστήμιο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ξενοφώντας Πασσάς, Δρ.Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Αρχοντούλα Βασιλαρά, Δρ.ΕΜΠ
Μαρία Κρασοπούλου, Δρ.Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Κωνσταντίνα Παναγιωτακοπούλου, Δρ.Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Άγγελος Παπαβασιλείου, υπ.Δρ.Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Σωτήρης Κάβουρας, υπ.Δρ.Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Μαρία Δερβέντη, υπ.Δρ.Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Γιώργος Νάστος, υπ.Δρ.Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ
Ρόϊδω Μητούλα, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Κωνσταντίνα Οικονόμου, Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Υπεύθυνος:
Γιώργος Χατζηθανάσης, Τμ.Πληροφορικής & Τηλεματικής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Δημιουργία ιστοσελίδας:
Αθηνά Ρουσιά, Τμ. Πληροφορικής & Τηλεματικής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Ηλεκτρονική διαμόρφωση τευχών:
Βασίλειος Οικονόμου, Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: mitoula@hua.gr, Τηλέφωνο: +30 210 9549213
Ρόϊδω Μητούλα, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Ελ.Βενιζέλου 70, 17656, Καλλιθέα



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Περιβάλλον-Πολιτισμός-Οικονομία-Κοινωνία......ΤΕΥΧΟΣ 2020
ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 10 ΧΡΟΝΩΝ: ΟΙ 17 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ.............Επιμέλεια Ρόϊδω Μητούλα, Αγησίλαος Οικονόμου

5

Πρόλογος Ιωσήφ Στεφάνου

Τα τελευταία τριάντα και πλέον χρόνια, η Βιώσιμη Ανάπτυξη έχει αναδειχθεί
παγκοσμίως ως ένα από τα πρωτεύοντα ζητήματα. Σε θεωρητικό/επιστημονικό επίπεδο,
αποτελεί αντικείμενο έρευνας των κοινωνικών και φυσικών επιστημών. Σημαίνει
διαφορετικά πράγματα για διαφορετικούς ανθρώπους και κλάδους. Οι οικονομολόγοι,
εστιάζουν στην επάρκεια και στη βέλτιστη χρήση των οικονομικών πόρων, οι κοινωνιολόγοι,
στις ανθρώπινες ανάγκες και στις έννοιες δικαιοσύνη, κοινωνική συνοχή, πολιτισμική
ταυτότητα και οι οικολόγοι, στη διατήρηση της ποιότητας των φυσικών πόρων, στην
επιβίωση των φυσικών οικοσυστημάτων και στην αντιμετώπιση της ρύπανσης.

Στο πολιτικό επίπεδο, η έννοια της βιώσιμη ανάπτυξης έχει γίνει πλέον αποδεκτή
τόσο από τις αναπτυγμένες όσο και από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι αναπτυγμένες χώρες
ανησυχούν περισσότερο για τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος, ενώ οι αναπτυσσόμενες για
την οικονομική ανάπτυξη και τη βελτίωση της κοινωνικής ευημερίας. Η κοινή όμως
επιδίωξη και των δύο, είναι η διατήρηση και βελτίωση της ευημερίας των ανθρώπων και των
οικοσυστημάτων.

Στις 25 Σεπτεμβρίου του 2015, στην 70η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών
υιοθετήθηκε η Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 2030 και οι 17 Παγκόσμιοι Στόχοι της
Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Η Ατζέντα 2030, προωθεί την ενσωμάτωση όλων των
διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης (κοινωνική, περιβαλλοντική, οικονομική, πολιτιστική)
σε όλες τις τομεακές πολιτικές, ενώ παράλληλα προάγει τη διασύνδεση και τη συνοχή των
σχετικών με τους ΣΒΑ πολιτικών και νομοθετικών πλαισίων. Οι ΣΒΑ δημιουργούν
δεσμεύσεις υλοποίησης για όλες τις χώρες, ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες, λαμβάνοντας
υπόψη τις διαφορετικές εθνικές πραγματικότητες, επίπεδα ανάπτυξης, εθνικές πολιτικές και
προτεραιότητες.

Στο παρόν Επετειακό Τεύχος των 10 χρόνων του Περιοδικού Βιώσιμη Ανάπτυξη
Περιβάλλον - Πολιτισμός - Οικονομία - Κοινωνία, αναλύονται από 23 νέους επιστήμονες,
ειδικούς πάνω στα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης οι 17 ΣΒΑ και η πορεία τους στην
Ελλάδα. Η έρευνά τους καταλήγει σε συγκεκριμένες προτάσεις για ατομικές δράσεις, για
τον κάθε ένα από τους 17 αυτούς στόχους.

Το συγκεκριμένο τεύχος αποτελεί ένα πρωτότυπο ερευνητικό έργο, το οποίο
επιμελήθηκαν η Ρόϊδω Μητούλα και ο Αγησίλαος Οικονόμου, δύο από τους πλέον
έμπειρους και ειδικούς επιστήμονες πάνω στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Στο σύνολό
του αποτελεί ένα μνημειώδες τεύχος, που θα πρέπει να διαβαστεί από όλους τους πολιτικούς,
τους άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης, τους επιστήμονες κάθε ειδικότητας! Μα πάνω
απ’όλα, πρέπει να διαβαστεί από όλους τους πολίτες, γατί ο κάθε ένας από εμάς αποτελεί
μέρος και λύση του προβλήματος και γιατί το άθροισμα των ατομικών δράσεων, είναι αυτό
που που τελικά θα συμβάλει στην επιτυχία των 17 Παγκόσμιων Στόχων της Βιώσιμης
Ανάπτυξης!
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ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Ρόϊδω Μητούλα, Αγησίλαος Οικονόμου

Ο όρος “βιωσιμότητα” σχετίζεται άμεσα με τη ζωή και κυρίως με την επιβίωση των
ατόμων μέσα στην κοινωνία, αλλά κυρίως μέσα στο περιβάλλον. Και αυτό γιατί από το
περιβάλλον μπορεί και έχει ζωή είτε ο ζωικός, είτε ο φυτικός κόσμος. Παράλληλα, βιώσιμη
ονομάζεται η ανάπτυξη εκείνη, η οποία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των σημερινών
γενεών, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τις απαιτήσεις των γενεών που θα ακολουθήσουν.
Χαρακτηριστικό της είναι η αέναη ζωή και προτεραιότητά της, η εξασφάλιση ποιότητας
διαβίωσης σε όλους τους τομείς (περιβάλλον, οικονομία, κοινωνία, πολιτισμό) για όλους και
για πάντα.

Επομένως, η βιώσιμη ανάπτυξη δεν ενδιαφέρει μόνο τους περιβαλλοντολόγους.
Ενδιαφέρει όλους τους κλάδους των επιστημών, οι οποίοι ο καθένας από το δικό του
γνωσιολογικό υπόβαθρο προτείνει και τα κατάλληλα εργαλεία για την επίτευξη του στόχου
της βιώσιμης ανάπτυξης. Βέβαια, τα αποτελέσματα δεν θα είναι θετικά, εάν οι
επιστημονικοί κλάδοι δρουν αυτόνομα, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη και τους υπόλοιπους. Οι
οικονομικοί, κοινωνικοί, χωρικοί, πολιτισμικοί και άλλοι παράγοντες δεν διαμορφώνονται
ανεξάρτητα, αλλά αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλεπιδρούν ο ένας πάνω στον άλλο,
διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα. Η καλή συνεργασία και επικοινωνία θα οδηγήσει
και στην κατάλληλη ιεράρχηση των αναγκών, ώστε να εφαρμόζονται οι κατάλληλες δράσεις
στην κατάλληλη περιοχή και την κατάλληλη χρονική στιγμή.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αλλά και τους 17 Παγκόσμιους Στόχους της
Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) για τους οποίους δεσμεύτηκαν τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ
έχοντας ως απώτερο στόχο την επίτευξή τους έως το έτος 2030, οργανώθηκε Ειδική Έκδοση
στο Περιοδικό “Βιώσιμη Ανάπτυξη - Περιβάλλον - Πολιτισμός - Οικονομία - Κοινωνία”.
Στη συγκεκριμένη έκδοση κλήθηκαν να καταθέσουν τις απόψεις τους 23 νέοι επιστήμονες,
εξειδικευμένοι λόγω της επιστημονικής τους κατάρτισης και ενασχόλησης πάνω στα θέματα
της Βιώσιμη Ανάπτυξης.

Καθώς πλησιάζει η προθεσμία του 2030, απαιτείται συχνή και ακριβής παρακολούθηση
της εφαρμογής της Ατζέντας και των 17 Παγκόσμιων ΣΒΑ που έχουν τεθεί από τα Ηνωμένα
Έθνη. Μα πάνω απ όλα, απαιτείται δράση. Στη συγκεκριμένη έκδοση προτείνονται, πέραν
των πολιτικών και κεντρικών δράσεων, κυρίως ατομικές δράσεις. Δηλαδή δράσεις που θα
πρέπει ο κάθε ένας πολίτης ξεχωριστά να εφαρμόζει στη ζωή και την καθημερινότητά του.
Γιατί, το άθροισμα όλων αυτών θα φέρει το τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή την επιτυχία των 17
Παγκόσμιων Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης.
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ΣΤΟΧΟΣ 1 ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μπιστόλα Μαρία Ραφαέλλα
Οικονομολόγος Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ΠΜΣ Βιώσιμη Ανάπτυξη, Χαροκόπειο
Πανεπιστήμιο
m.bistolauni@gmail.com

Περίληψη
O ΟΗΕ έχει πρωτοστατήσει στο ζήτημα της βιωσιμότητας εδώ και αρκετές δεκαετίες, με

πιο πρόσφατο σχετικό κείμενο πολιτικής την Ατζέντα 2030, που εγκρίθηκε το 2015 και
περιλαμβάνει τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) (βιβλιογραφία σημ 1) που
φιλοδοξούν να δώσουν μια δυναμική, επιχειρησιακή διάσταση στην αντιμετώπιση των
οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων της εποχής μας. Σημαντική ως
τώρα, στην προσπάθεια προώθησης της βιωσιμότητας ήταν και η συμβολή της ΕΕ που
επηρέασε και τη σχετική πολιτική στην Ελλάδα. Η παρούσα εργασία επιχειρεί να αναζητήσει
τον 1ο στόχο την μηδενική φτώχεια.

Στο πλαίσιο αυτό, διερευνώνται το ποιόν του στόχου αυτού και παράλληλα ποια είναι τα
τρέχοντα γεγονότα που χαρακτηρίζουν την κατάσταση. Στη συνέχεια αναλύονται οι δράσεις και
τα μέσα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πολιτικές της Ελλάδας σε περιφερειακό
επίπεδο αλλά και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και κλείνουμε με τις προτάσεις για
ατομική δράση.

Εισαγωγή

Η ανάπτυξη διακρίνεται στην οικονομική μεγέθυνση και στην οικονομική ανάπτυξη
που όμως στην καθημερινότητα οι δύο αυτές έννοιες ταυτίζονται (Πολύζος, 2011). Η πρώτη
έχει να κάνει με τη θετική μεταβολή του παραγόμενου προϊόντος (ΑΕΠ), ενώ η δεύτερη
είναι μία έννοια που αντιπροσωπεύει κυρίως ποιοτικά χαρακτηριστικά, εμπεριέχοντας τις
ιδέες της βελτίωσης και της εξέλιξης σε πολιτιστικό, τεχνολογικό, κοινωνικό και φυσικά
οικονομικό επίπεδο. Οι έννοιες της ποιότητας ζωής και της ευημερίας (πρόσβαση στην
εκπαίδευση, την υγεία κ.ά.) αποτελούν κεντρικές συνιστώσες της ανάπτυξης αλλά είναι
έννοιες που δύσκολα μπορούν να ποσοτικοποιηθούν και να οριστούν, καθώς το περιεχόμενό
τους μπορεί να μεταβληθεί με βάση τη χώρα αναφοράς (Blowers, Boersema, Martin, 2012).
Από την άλλη, ο όρος βιωσιμότητα η πιο διαδεδομένη προσέγγιση είναι αυτή της «φέρουσας
ικανότητας» που ορίζει τη βιωσιμότητα ως μία κατάσταση στην οποία η κοινωνία δεν πρέπει
πλέον να χρησιμοποιεί πόρους που δεν μπορούν να αναγεννηθούν (Hawken, 1993 όπως
αναφέρεται στους Aras & Crowther, 2009). Από την άλλη, υπάρχει η προσέγγιση που
βασίζεται στην «γαία υπόθεση» και δίνει έναν πιο σύνθετο ορισμό. Όπως αναφέρουν οι Aras
& Crowther (2009) όλη η βιόσφαιρα και όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί μέσα σε αυτήν,
αποτελούν ένα αλληλεξαρτώμενο, σε διάφορες πτυχές και μορφές, ολοκληρωμένο σύστημα.
Αυτό το σύστημα και όλα τα συστατικά του μέρη, είναι αλληλένδετα και εξίσου σημαντικά
για την διατήρηση της Γης, ως έναν πλανήτη ικανό να διατηρήσει την ζωή.

Επειδή όμως συχνά, με βάση την οικονομική προοπτική, ο παραπάνω ορισμός
μεταφράζεται ως η ανάπτυξη και η συνέχιση της ζωής με έναν βιώσιμο τρόπο, που
εμπεριέχει την οικονομική μεγέθυνση και τη διάσταση της συνεχόμενης προόδου, οι όροι
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της βιωσιμότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης άρχισαν να συμπίπτουν και να επικρατούν
στη βιβλιογραφία (Aras & Crowther, 2009). Ουσιαστικά η βιώσιμη ανάπτυξη προσθέτει την
περιβαλλοντική και διαγενεακή διάσταση στην «παραδοσιακή» οικονομική ανάπτυξη (Platje,
2010).

Περιγραφή του πρώτου στόχου

Η φτώχεια δεν περιορίζεται στην έλλειψη εισοδήματος και πόρων για την εξασφάλιση
βιώσιμων συνθηκών διαβίωσης. Έχει μορφές όπως η πείνα, ο υποσιτισμός, η περιορισμένη
πρόσβαση στην εκπαίδευση και σε άλλες βασικές υπηρεσίες, η κοινωνική διάκριση και ο
αποκλεισμός, καθώς και η απουσία συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων. Η οικονομική
ανάπτυξη πρέπει να επιτελείται χωρίς αποκλεισμούς, να παρέχει βιώσιμες θέσεις εργασίας
και να προάγει την ισότητα. Παρόλο που ποσοστό της ακραίας φτώχειας έχει μειωθεί πάνω
από το μισό από το 1990, ένας στους πέντε ανθρώπους στις αναπτυσσόμενες περιοχές
συνεχίζει να ζει με λιγότερο από 1,25 δολάρια την ημέρα ενώ υπάρχουν εκατομμύρια
άνθρωποι που βρίσκονται στο όριο ακραίας φτώχειας. Η συντριπτική πλειονότητα των
ανθρώπων που ζουν κατά αυτές τις συνθήκες ανήκουν σε δύο περιοχές: στη νότια Ασία και
στην Υποσαχάρια Αφρική. Υψηλά ποσοστά της φτώχειας συχνά εμφανίζονται και σε μικρές
και ευάλωτες χώρες που πλήττονται από διαμάχες, με 42,000 παιδιά το 2014 καθημερινά να
αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους προς αναζήτηση προστασίας λόγω
συγκρούσεων. Ο στόχος επιδιώκει έως το 2030, την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας για
όλους, η οποία μετράται, επί του παρόντος, με βάση τους ανθρώπους που ζουν με λιγότερα
από 1,25 δολάρια την ημέρα, επιπλέον τη μείωση, τουλάχιστον κατά το ήμισυ, της
αναλογίας ανδρών, γυναικών και παιδιών όλων των ηλικιών που ζουν κάτω από όλες τις
διαστάσεις της φτώχειας, σύμφωνα με τους εκάστοτε εθνικούς ορισμούς. Την εφαρμογή
κατάλληλων εθνικών συστημάτων και μέτρων κοινωνικής προστασίας για όλους,
συμπεριλαμβανομένων των κατώτατων ορίων κοινωνικής προστασίας, και επίτευξη,
ουσιαστικής κάλυψης των φτωχών και των ευάλωτων. Τη διασφάλιση ότι όλοι οι άνδρες και
οι γυναίκες, ιδίως οι φτωχοί και ευάλωτοι, έχουν ίσα δικαιώματα πρόσβασης σε
οικονομικούς πόρους αλλά και πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, στην ιδιοκτησία και στον
έλεγχο της γης, όπως και σε άλλες μορφές ιδιοκτησίας, στην κληρονομιά, στους φυσικούς
πόρους, στις κατάλληλες νέες τεχνολογίες, στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Τη μείωση
της έκθεσης όλων έναντι ακραίων φαινομένων που σχετίζονται με το κλίμα και άλλων
οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών πιέσεων και καταστροφών. Τη διασφάλιση
σημαντικής κινητοποίησης πόρων από διάφορες πηγές, μέσω της ενισχυμένης αναπτυξιακής
συνεργασίας, έτσι ώστε να παραχθούν επαρκή και προβλέψιμα μέσα για τις αναπτυσσόμενες
χώρες, ιδίως τις λιγότερο ανεπτυγμένες, και να εφαρμοστούν προγράμματα και πολιτικές
που θα δώσουν τέλος σε όλες τις μορφές της φτώχειας. Και τέλος τη δημιουργία σταθερών
πολιτικών πλαισίων σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, τα οποία βασίζονται σε
αναπτυξιακές στρατηγικές υπέρ των φτωχών και ευαίσθητες σε θέματα ισότητας των φύλων,
για τη στήριξη της επιτάχυνσης των επενδύσεων σε δράσεις εξάλειψης της φτώχειας.

Περιγραφή υπάρχουσας κατάστασης - προβλήματα

Εάν ζητούσαμε από ένα μέσο άνθρωπο να απαριθμήσει τα μείζονα προβλήματα της
σημερινής κοινωνίας η φτώχεια πιθανότατα να βρισκόταν στις πρώτες του αναφορές. Τα
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κοινωνικά προβλήματα του σύγχρονου κόσμου δεν μπορούν να διαχωριστούν αυστηρά κατά
γεωγραφικές περιοχές καθώς δεν μπορούν για πολύ καιρό να περιορισθούν σε μια περιοχή.
Σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ευδιάκριτα καθώς στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι μεγάλο το
ποσοστό των ανθρώπων που ζουν στο όριο της φτώχειας η κάτω από αυτό. Η διαβίωση των
κοινωνικά ευάλωτων ομάδων περιορίζεται στα απολύτως απαραίτητα και σε αρκετές
περιπτώσεις ούτε σε αυτά. Η φτώχεια όμως δεν είναι μόνο η έλλειψη των βασικών αγαθών,
σε μια αναπτυγμένη χώρα όπου τα ποσοστά των ανθρώπων που ζουν κάτω από το όριο της
φτώχειας είναι μικρότερο συγκριτικά με εκείνο των αναπτυσσόμενων με τον όρο φτώχεια
μπορεί να αναφερόμαστε στη σχετική φτώχεια όπου το επίπεδο εισοδήματος, αν και φτάνει
να καλύψει τις βασικές ανάγκες, δεν επαρκεί για την ικανοποίηση συνηθισμένων αναγκών,
όπως αυτές προσδιορίζονται από την κάθε κοινωνία σε δεδομένη στιγμή και σύμφωνα με το
καταναλωτικό της πρότυπο. Για παράδειγμα μια οικογένεια που ενώ καλύπτει τις βασικές
της ανάγκες δεν μπορεί να διαθέσει χρήματα για σπουδές των παιδιών της, θεωρείται ότι
είναι σχετικά φτωχή σε μια συγκεκριμένη κοινωνία, όπου συνήθως όλες οι οικογένειες
μπορούν να διαθέσουν χρήματα για σπουδές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανήκει κυρίως σε αυτή
την κατηγορία ενώ υπάρχουν χώρες μέσα σε αυτή που έχουν μεγαλύτερα ποσοστά φτώχειας
από ότι άλλες. Συνήθως αυτός ο προσδιορισμός της σχετικής φτώχειας, έχει να κάνει με το
πώς ορίζονται κάθε φορά «οι βασικές ανάγκες» και τα «όρια» της φτώχειας. Το τι είναι
όμως «βασικές ανάγκες» για τους ανθρώπους είναι κάτι που ποικίλει ιστορικά και κοινωνικά.
Αντανακλά το τεχνολογικό και πολιτισμικό επίπεδο μιας κοινωνίας. Η φτώχεια είναι ένα
οικουμενικό φαινόμενο και έχει να κάνει κυρίως με την παγκόσμια διαστρωμάτωση, την
παγκόσμια οικονομία και τις κοινωνικές ανισότητες, καθώς σχετική κυρίως φτώχεια
συναντάμε σε όλα τα κράτη, ακόμα και στα οικονομικά ισχυρά.

Για να κατανοηθεί το φαινόμενο θα πρέπει να οριστούν οι παράγοντες που το
προκαλούν. Μια από τις βασικότερες αιτίες της φτώχειας είναι η κοινωνική διαστρωμάτωση,
η οποία είναι χαρακτηριστικό της κοινωνίας και δεν υποδηλώνει μόνο διαφορές μεταξύ των
ατόμων αλλά και την άνιση κατανομή των πλουτοπαραγωγικών πηγών, του εισοδήματος και
των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ των ατόμων. Άλλοι παράγοντες είναι η προκατάληψη,
οι διακρίσεις και ο ρατσισμός απέναντι σε ορισμένες κοινωνικές ομάδες (π.χ. των τσιγγάνων,
των οικονομικών προσφυγών, των φορέων του HIV, των ατόμων με ειδικές ανάγκες κτλ.).
Ακόμα αιτίες φτώχειας είναι ο πόλεμος, οι φυσικές καταστροφές και οι αλλαγές στην
τεχνολογία, που προκαλούν ευρύ φάσμα ανεργίας, καθώς οι μηχανές αντικαθιστούν όλο και
περισσότερα εργατικά χέρια.

Ωστόσο η φτώχεια εκτός από τα γεωγραφικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά
των κρατών σχετίζεται και με την ηλικία (κυρίως πλήττονται οι νέοι και οι ηλικιωμένοι),τη
φυλή και την εθνικότητα που προσδιορίζουν ως μειονότητες τα άτομα ή τις ομάδες όταν
βρίσκονται εκτός της χώρας τους, το φύλο, τη μορφή της οικογένειας (κυρίως οι
μονογονεϊκές οικογένειες οποιασδήποτε μορφής ή οι πολυπληθείς πυρηνικές είναι πιο
ευάλωτες) και το επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Για τις αναπτυσσόμενες χώρες αίτια της φτώχειας αποτελούν ακόμα και η απουσία της
τεχνολογίας και κυρίως της βιομηχανικής και γεωργικής τεχνολογίας και της εξειδίκευσης, η
αύξηση του πληθυσμού, τον οποίο η οικονομία δεν μπορεί να συντηρήσει, τα πολιτισμικά
πρότυπα (π.χ. θρησκευτικά πιστεύω, ήθη και έθιμα, θεσμοί δικαίου, οργάνωση ζωής,
ανεπάρκεια εκπαιδευτικού συστήματος κ.τ.λ.), και οι διεθνείς / παγκόσμιες σχέσεις εξουσίας.
(Συνήθως τα ισχυρά οικονομικά κράτη εκμεταλλεύονται τους φυσικούς και ανθρώπινους
πόρους των φτωχών και σε πολλές περιπτώσεις δημιουργούν ένα καθεστώς αποικιοκρατίας).
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Επειδή ένα χαρακτηριστικό της φτώχειας είναι η αναπαραγωγή της από γενιά σε γενιά
μέσω των περιουσιακών στοιχείων, με τα οποία κληρονομούνται συνήθως τα κοινωνικά
χαρακτηριστικά, η φτώχεια διαιωνίζει τις κοινωνικές ανισότητες. Η φτώχεια δεν εξαρτάται
μόνο από το κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον, αλλά και από τα ατομικά
χαρακτηριστικά του καθενός (τη θέληση, τις προσδοκίες, την επιμονή κλπ) ή ακόμα και από
διάφορα απρόοπτα συμβάντα της ζωής π.χ. μια ασθένεια, ή μια αναπηρία από τροχαίο
ατύχημα κ.τ.λ.

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν είναι φανερό ότι η φτώχεια επιφέρει άμεσες επιπτώσεις
τόσο ατομικά, όσο και συλλογικά και γίνεται αιτία δημιουργίας μιας σειράς άλλων
προβλημάτων (πείνας, πολέμων, ασθενειών, μεταναστεύσεων, θανάτων, βίας, ρατσισμού,
ξενοφοβίας κλπ). Τα λιγότερο εύπορα μέλη του κοινωνικού συνόλου έχουν σημαντικές
πιθανότητες για αποκλεισμό από κοινωνικά αγαθά και δραστηριότητες (π.χ. η εκπαίδευση, η
περίθαλψη, η εργασία, η ψυχαγωγία κ.τ.λ.). Σε συλλογικό επίπεδο η πείνα, οι ασθένειες, ο
αναλφαβητισμός, οι επιδημίες, η ανεργία και τόσα άλλα προβλήματα γίνονται αιτία
άμβλυνσης της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης χωρών. Παράλληλα τα
προαναφερθείσα προβλήματα αλυσιδωτά δημιουργούν πολυπλοκότερα προβλήματα όπως τη
βία, τη πορνεία, την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακόμα και την διάλυση των
δημοκρατικών θεσμών και την επιβολή ολοκληρωτικών καθεστώτων. Δεν θα πρέπει να
λησμονηθεί ότι προβλήματα εξαιτίας της φτώχειας αντιμετωπίζουν και οι οικονομικά και
κοινωνικά αναπτυγμένες χώρες, στις οποίες ολόκληρες κοινωνικές ομάδες αντιμετωπίζουν
ανεργία, έλλειψη στέγης, αναλφαβητισμό κτλ.

Μερικά από τα συνηθέστερα αποτελέσματα τις φτώχειας αποτελούν ο υποσιτισμός
όπου παρατηρείται ιδιαίτερα στα παιδιά των φτωχών οικογενειών. Οι άνθρωποι που ζουν σε
συνθήκες φτώχειας σπάνια έχουν πρόσβαση σε ιδιαίτερα θρεπτικά τρόφιμα. Οι υγιεινές
τροφές είναι συνήθως οι πιο ακριβές! Ως εκ τούτου, μια οικογένεια με ένα πολύ μικρό
προϋπολογισμό είναι πολύ πιο πιθανό να αγοράσει τρόφιμα που είναι λιγότερο θρεπτικά,
απλώς και μόνο επειδή αυτά είναι το μόνα που μπορούν να αντέξουν οικονομικά. Μερικές
φορές οι άνθρωποι που ζουν στα όρια της φτώχειας υποσιτίζονται απλά επειδή δεν τρώνε
την αναγκαία για τον οργανισμό τους ποσότητα τροφής. Για μερικούς ανθρώπους σε όλο τον
κόσμο, η ποιότητα των τροφίμων είναι μια πολυτέλεια. Ένα σύνολο 14,3 % των ανθρώπων
στις αναπτυσσόμενες χώρες αντιμετωπίζουν την πείνα και περίπου το 25 % της υποσαχάριας
Αφρικής υποσιτίζονται. Η κακή διατροφή προκαλεί το 45 % των θανάτων σε παιδιά ηλικίας
κάτω των 5 ετών. Ο υποσιτισμός μπορεί επίσης να οδηγήσει σε πολλά άλλα προβλήματα
υγείας.

Η υγεία επίσης αποτελεί αποτέλεσμα φτώχειας. Αυτό περιλαμβάνει τις επιπτώσεις από
ασθένειες σχετικά με το προσδόκιμο ζωής στην ιατρική. Οι ασθένειες είναι πολύ συχνές σε
άτομα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, επειδή δεν διαθέτουν τους πόρους για να διατηρηθεί
ένα υγιές περιβάλλον διαβίωσης. Οι συνθήκες υγιεινής είναι συνήθως πολύ χαμηλά,
αυξάνοντας την πιθανότητα να προσβληθούν από μια ασθένεια. Το προσδόκιμο ζωής και
της παιδικής θνησιμότητας επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τη φτώχεια. Οι στατιστικές
δείχνουν ότι το προσδόκιμο ζωής των φτωχών εθνών είναι μέχρι και 30 χρόνια κάτω από
εκείνη των πλούσιων κρατών, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η παιδική θνησιμότητα είναι
τρομακτικά υψηλή στις φτωχές χώρες! 13,5 % των παιδιών πεθαίνουν πριν από την ηλικία
των 5 ετών στις φτωχές χώρες. Αυτός ο αριθμός είναι ο μέσος όρος για τις φτωχές χώρες,
ωστόσο, ορισμένα αφρικανικά έθνη έχουν ποσοστό παιδικής θνησιμότητας του 20 %.

Μια ακόμη συνέπεια αποτελεί η εκπαίδευση. Πολλοί άνθρωποι που ζουν σε συνθήκες
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φτώχειας δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσουν το σχολείο από πολύ μικρή ηλικία. Οι
οικογένειες δεν μπορούν να παρέχουν τα απαραίτητα ρούχα και σχολικά είδη. Χωρίς την
ικανότητα να πηγαίνουν στο σχολείο, πολλοί άνθρωποι περνούν όλοι τους την ζωή
αναλφάβητοι. Τα ποσοστά αναλφαβητισμού σε χώρες με υψηλά επίπεδα φτώχειας δείχνουν
ότι αυτά τα δύο συνδέονται. Η έλλειψη μόρφωσης και παιδείας μπορεί να επηρεάσουν την
κοινωνία με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένων του εργατικού δυναμικού και
άλλων κοινωνικών ομάδων. Αποκτώντας μια βασική εκπαίδευση θα μπορούσαν πάνω από
171 εκατομμύρια άνθρωποι να απομακρυνθούν από τη φτώχεια. Δημιουργείται ένας φαύλος
κύκλος, η φτώχεια εμποδίζει τους ανθρώπους από το να αποκτήσουν μια καλή εκπαίδευση
και η απόκτηση μιας καλής εκπαίδευσης αποτρέπει τους ανθρώπους από τη διαφυγή της
φτώχειας.

Μεταξύ των επιπτώσεων της φτώχειας περιλαμβάνονται και οι επιπτώσεις της στην
οικονομία της χώρας. O αριθμός των ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας επηρεάζει
τα ποσοστά απασχόλησης σε μεγάλο βαθμό. Χωρίς εκπαίδευση, οι άνθρωποι είναι απίθανο
να βρουν μια θέση εργασίας. Η ανεργία εμποδίζει μια χώρα να εξελιχθεί σε ισχυρό
οικονομικό σύστημα. Ένα υψηλό ποσοστό ανεργίας μπορεί να εμποδίσει μια χώρα από την
πρόοδο σε όλους τους τομείς. Το εργατικό δυναμικό υποφέρει όταν ένα μεγάλο μέρος των
πολιτών δεν μπορεί να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη. Για παράδειγμα, η ινδική
οικονομία δεν ήταν σε θέση να αναπτυχθεί σε υψηλό ρυθμό για πολλά χρόνια, λόγω του
μεγάλου αριθμού των ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Περίπου 22 % του
πληθυσμού της Ινδίας ζει σε συνθήκες φτώχειας και η οικονομία τους μπορεί να βελτιωθεί
μόνο όταν το ποσοστό αυτό μειώνεται συνεχώς.

Η φτώχεια έχει επίσης κοινωνικές επιπτώσεις. Πολλοί άνθρωποι που ζουν σε συνθήκες
φτώχειας είναι άστεγοι. Επίσης, φαίνεται να υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ της φτώχειας και
της εγκληματικότητας. Όταν οι άνθρωποι είναι άνεργοι και άστεγοι, η κοινωνική αναταραχή
μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της εγκληματικότητας. Το φαινόμενο των αστέγων και τα
υψηλά ποσοστά εγκληματικότητας έχουν αντίκτυπο στους ανθρώπους μιας χώρας και
μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα μέσα σε μια κοινωνία.

Πολιτικές και Δράσεις. Χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξάλειψη
της Φτώχειας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, χώρες και θεσμοί σε συνεργασία αποτελούν τον πρώτο χορηγό
αναπτυξιακής βοήθειας και συνεργασίας παγκοσμίως. Θεσπίζει νόμους και πολιτικές για την
προώθηση της οικονομικής και της ανθρώπινης ανάπτυξης. Οι βάσεις της συνεργασίας για
την ανάπτυξη τέθηκαν στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (βιβλιογραφία
σημ 3-8) Ο κύριος στόχος της αναπτυξιακής πολιτικής είναι να επιτευχθεί μείωση και στη
συνέχεια εξάλειψη της φτώχειας, στοχεύοντας περισσότερο σε χώρες με μεγαλύτερη ανάγκη
και δίνοντας έμφαση σε πτυχές όπως η κοινωνική προστασία, η υγεία, η εκπαίδευση, οι
θέσεις εργασίας, η ανάπτυξη των επιχειρήσεων, η διατηρήσιμη γεωργία και ενέργεια. Η
αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ διαμορφώθηκε σταδιακά: ενώ αρχικά κάλυπτε τις
συνδεδεμένες με την ΕΕ υπερπόντιες χώρες και εδάφη, επεκτάθηκε και περιλαμβάνει όλες
τις αναπτυσσόμενες χώρες.
- Πολιτική Συνοχής: Η Πολιτική Συνοχής (βιβλιογραφία σημ 10) είναι μια κεντρική
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα θεμελιώδες μέσο για την επίτευξη στόχων για
οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και αλληλεγγύη στο σύνολο της Ένωσης. Στο
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πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής χιλιάδες έργα υλοποιούνται στις πόλεις και τις περιφέρειες
των κρατών μελών, με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, την οικονομική και βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση
της ποιότητας της ζωής των πολιτών. Η υλοποίηση της πολιτικής συνοχής την περίοδο
2014-2020 χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) Μαζί με το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
(ΕΤΘΑ), αποτελούν τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ).
- Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο: Στις ιδρυτικές Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
υπογράφηκαν στη Ρώμη το 1957, έγινε πρόβλεψη για την εξάλειψη των κοινωνικών
ανισοτήτων της ευρωπαϊκής κοινωνίας με την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
(ΕΚΤ) (Βιβλιογραφία σημ 9). Το ΕΚΤ αποτέλεσε το κύριο χρηματοδοτικό εργαλείο από το
2014-2020 μέσω του οποίου η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει στον άνθρωπο, προσφέροντας σε
εκατομμύρια Ευρωπαίους κάθε χρόνο, ευκαιρίες και δυνατότητες για βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου.
Το ΕΚΤ παραμένει το ταμείο που αποτελεί το βασικό μέσο της Ε.Ε. για επενδύσεις στο
ανθρώπινο δυναμικό ενώ στην προγραμματική περίοδο 2021-2027 έχει ως βασική αποστολή
και την στήριξη της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Για
την προγραμματική περίοδο 2021-2027, το ΕΚΤ, μετονομάζεται σε ΕΚΤ+ καθώς
συγχωνεύονται τα ακόλουθα ταμεία και προγράμματα:
▪ το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
▪ η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)
▪ το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας στους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) (βιβλιογραφία σημ 13)
▪ το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική
καινοτομία (EaSI).
Το ΕΚΤ+ ως αποτέλεσμα συνένωσης των τριών πρώτων ταμείων αποτελεί και το σκέλος
επιμερισμένης διαχείρισης, ενώ το τέταρτο (“EaSI strand”) θα υλοποιηθεί υπό το σχήμα
άμεσης και έμμεσης διαχείρισης.
- Μηχανισμοί και Προγράμματα: Στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ η
αναπτυξιακή πολιτική διακρίνεται αρχικά από τη νέα ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την
ανάπτυξη η οποία αποτελεί ένα κοινό όραμα για την ΕΕ και τις χώρες της ΕΕ. Σκοπό έχει να
καθοδηγήσει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τις χώρες της ΕΕ στο πλαίσιο της συνεργασίας
τους με αναπτυσσόμενες χώρες τα επόμενα 15 χρόνια ώστε να συμβάλλουν στην επίτευξη
του θεματολογίου του 2030 για βιώσιμη ανάπτυξη καθώς και της συμφωνίας των Παρισίων
για την κλιματική αλλαγή και για να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε άλλες αλλαγές σε
παγκόσμιο επίπεδο. Η εξάλειψη της φτώχειας παραμένει ο πρωταρχικός στόχος της
αναπτυξιακής πολιτικής σύμφωνα και με τη νέα δήλωση.

Στη συνέχεια η ΕΕ έχει προβεί στη θέσπιση του κανονισμού για τη δημιουργία του
Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας. Στόχος του μηχανισμού, η
συμβολή στον περιορισμό και, μακροπρόθεσμα, στην εξάλειψη της φτώχειας, της
προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης και της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής κτλ. Η
δομή του μηχανισμού βασίζεται σε 3 πυλώνες. Τον Γεωγραφικό, την δηλαδή των προώθηση
εταιρικών σχέσεων μέσω συνεργασίας με χώρες εταίρους Τον Θεματικό, την
χρηματοδότηση δράσεων που συνδέονται με στόχους βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμιο
επίπεδο και εστιάζοντας σε ζητήματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία, η
κοινωνία των πολιτών, η σταθερότητα και η ειρήνη. Και τελικά την Ταχεία αντίδραση.
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Βασικό χαρακτηριστικό του η δημιουργία ενός ενιαίου μηχανισμού, συγκεντρώνοντας 10
διαφορετικούς μηχανισμούς από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) και
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, το οποίο ήταν εκτός του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Ο μηχανισμός διαθέτει επενδυτικό πλαίσιο, μια βάση για τη χρηματοδότηση
εξωτερικών δράσεων από τον γεωγραφικό πυλώνα για την άντληση πρόσθετων κονδυλίων
για βιώσιμη ανάπτυξη από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Το σύστημα αποτελείται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη + (ΕΤΒΑ+) και την εγγύηση
εξωτερικής δράσης. Η χρηματοδότηση του μηχανισμού καλύπτει την περίοδο από 1
Ιανουαρίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2027, την περίοδο του ΠΔΠ. Διαθέτει προϋπολογισμό
ύψους 79,462 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και το Next GenerationEU είναι και
αυτά χρηματοδοτικά προγράμματα. Από αυτά προκύπτουν υποδεέστερα που εστιάζουν σε
διαφορετικά προβλήματα της κοινωνίας. Διακρίνονται στους τομείς της έρευνας και της
ανάπτυξης, τις ευρωπαϊκές στρατηγικές επενδύσεις, την ενιαία αγορά, την περιφερειακή
ανάπτυξη και συνοχή, την ανάκαμψη και ανθεκτικότητα, την επένδυση στο ανθρώπινο
δυναμικό, στην κοινωνική συνοχή και στις αξίες, τη Γεωργική και θαλάσσια πολιτική, το
περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα, τη μετανάστευση, τη διαχείριση συνόρων, την
ασφάλεια, την άμυνα , την εξωτερική δράση και την προενταξιακή βοήθεια. Όπως για
παράδειγμα :

Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» αποτελεί το κυριότερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα
της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία.

Το Ταμείο Συνοχής παρέχει στήριξη σε κράτη μέλη της ΕΕ με κατά κεφαλήν
ακαθάριστο εθνικό εισόδημα κάτω του 90 % (μέσος όρος της ΕΕ-27), με σκοπό την
ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της ΕΕ.

Το πρόγραμμα REACT-EU που θα συνεισφέρει με μέτρα ώστε να αποφευχθεί η κρίση
που έχει επιφέρει ο COVID-19. Το πρόγραμμα υποστηρίζει επενδυτικά έργα που ενισχύουν
τις ικανότητες αποκατάστασης κρίσεων και συμβάλλουν σε μια πράσινη, ψηφιακή και
ανθεκτική ανάκαμψη της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης για τη
διατήρηση θέσεων εργασίας, των προγραμμάτων βραχυχρόνιας εργασίας και της στήριξης
των αυτοαπασχολούμενων.

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ για
νέους που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες αλληλεγγύης σε διάφορους
τομείς.

Το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης θα συμβάλει στην αποτελεσματική
διαχείριση της μετανάστευσης την εφαρμογή, την ενίσχυση και την ανάπτυξη της κοινής
πολιτικής για το άσυλο στην κοινή μεταναστευτική πολιτική.

Επίσης ως προς την εξωτερική πολιτική τη ΕΕ τα προγράμματα ενδεικτικά:
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης ΕΤΑ που στηρίζει δράσεις σε αναπτυσσόμενες

χώρες, προσφέρει κοινοτική βοήθεια υπέρ της συνεργασίας για την ανάπτυξη των κρατών
της Αφρικής ,της Καραϊβικής, του Ειρηνικού και των Υπερπόντιων χωρών. https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ar12102

Η προενταξιακή στήριξη στηρίζει τις υποψήφιες και τις δυνάμει υποψήφιες προς
ένταξη στην ΕΕ χώρες στον μετασχηματισμό των κοινωνιών, των νομικών συστημάτων και
των οικονομιών τους στην πορεία προς την ένταξή τους στην ΕΕ.
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Πολιτικές και Δράσεις της Ελλάδας για την Εξάλειψη της Φτώχειας

Η Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενστερνίζεται και η ίδια την επιτακτική
ανάγκη κινητοποίησης με στόχο την εξάλειψη της φτώχειας στη χώρα σε συνεργασία με τα
υπόλοιπα κράτη μέλη. Για να έρθει πιο κοντά στο στόχο έχει θεσπίσει πολιτικές και δράσεις
αλλά παράλληλα συνεργάζεται και με οργανισμούς που έχουν κοινές βλέψεις. Στην Ελλάδα
οι πολιτικές (βιβλιογραφία σημ 11) που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη και συγκεκριμένα
με τη βιωσιμότητα επιβάλλονται μέσω της περιφερικής πολίτικης και της τοπικής
αυτοδιοίκησης ΟΤΑ ,αλλά και μέσω της συνεργασίας των αρμόδιων αρχών με οργανισμούς
που ασχολούνται με την βιωσιμότητα. Η Ελλάδα αποτελείτε από 13 περιφέρειες οι οποίες
χωρίζονται σε επιμέρους περιφερειακές ενότητες οι οποίες συνήθως συμπίπτουν με την
παλαιότερη διαίρεση των νομών. Κάθε περιφερειακή ενότητα έχει τις ιδιαιτερότητες της και
έτσι κάθε περιφέρεια έχει ξεχωριστή διαχείριση. Λόγω της ποικιλότητας του τόπου και των
διαφόρων στα επίπεδα ανάπτυξης έχουμε περιφέρειες λιγότερο αναπτυγμένες σε
συγκεκριμένους τομείς. Ο πρώτος στόχος στοχεύει στην εξάλειψη της φτώχειας και στην
γεφύρωση των διαφορών στα επίπεδα ανάπτυξης έτσι ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν ίσες
ευκαιρίες σε πόρους και υπηρεσίες.

Πολιτικές και δράσεις

Η Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και Μείωση της Φτώχειας αποτελεί
ένα από τα εργαλεία σε κρατικό επίπεδο. Οι άξονες που καθορίζουν τους στόχους της
Στρατηγικής είναι τρεις:
▪ Να ελαχιστοποιηθεί κάθε μορφής ανισότητα, δίνοντας προτεραιότητα στις πιο ευάλωτες
ομάδες. Η πολυμορφία/ποικιλομορφία (diversity) και η κοινωνική ενσωμάτωση αποτελούν
πλεονεκτήματα για την κοινωνία στο σύνολο της.
▪ Το κράτος πρέπει να στηρίζει τους πολίτες και τις ευπαθείς ομάδες, όχι μόνο παθητικά
αλλά και να τους εφοδιάσει ώστε να ωφεληθούν και να αποκτήσουν (ξανά) ενεργό ρόλο
στην κοινωνία και την οικονομία.
▪ Να υπάρχει ανοικτός διάλογος κράτους και πολιτών, ώστε ο σχεδιασμός να αντανακλά τις
πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Απαραίτητος είναι και ο διάλογος των διαφορετικών
επιπέδων διακυβέρνησης και φορέων που ασκούν κοινωνική πολιτική.

Η νέα Εθνική Στρατηγική θα αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες
δόμησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, για την Προγραμματική
Περίοδο 2021-2027. Οι Περιφέρειες καλούνται να λάβουν υπόψη τους τον νέο εθνικό
σχεδιασμό, όπως περιγράφεται στην νέα Στρατηγική και ανήκει βεβαίως στη διακριτική
τους ευχέρεια η ενδεχόμενη απόφαση εκπόνησης Περιφερειακών Στρατηγικών για την
Κοινωνική Ένταξη και Μείωση της Φτώχειας. Στην περίπτωση που πέραν των
Περιφερειακών Επιχειρησιακών τους Προγραμμάτων εκκινήσουν τη διαδικασία εκπόνησης
Περιφερειακών Στρατηγικών, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών θα
παράσχει κάθε υποστήριξη κατά τη διαδικασία κατάρτισης και εναρμόνισής τους με την
Εθνική Στρατηγική, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμβατότητα ως προς το σχεδιασμό και
τη στόχευσή τους.
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Οικονομική και κοινωνική επιτροπή της Ελλάδας

Ο θεσμός των Ο.Κ.Ε. άρχισε να αναπτύσσεται στη δεκαετία του ΄50 σε εθνικό επίπεδο
και στη συνέχεια υιοθετήθηκε από τη Συνθήκη της Ρώμης (1957) για την Ευρωπαϊκή
Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ). H Ο.Κ.Ε. αποτελεί από το Μάιο του 2001 συνταγματικά
αναγνωρισμένο θεσμό του ελληνικού κράτους. Στις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες της
Ο.Κ.Ε. στην Ελλάδα θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν οι συναντήσεις και η συνεργασία
με την ελληνική Κυβέρνηση, οι συναντήσεις με ξένες αντιπροσωπείες, η οργάνωση
Ημερίδων, Συνεδρίων και Δημοσίων Συζητήσεων.

Σύμφωνα με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (ΟΚΕ) (2009 και
2015), το βασικότερο εργαλείο καταπολέμησης της φτώχειας είναι η πολιτική του ελάχιστου
εγγυημένου εισοδήματος, στα πλαίσια μιας συλλογικής πολιτικής που θα ενισχύει την
οικονομική και κοινωνική επανένταξη όσων παίρνουν αυτή την παροχή.

Το ταμείο Ευρωπαϊκής βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ)

Υποστηρίζει τη διανομή τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών, συνδυάζεται με
συνοδευτικά μέτρα τα οποία συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων
και υλοποιείται στο σύνολο της χώρας.

Το πεδίο εφαρμογής του ΤΕΒΑ εξειδικεύεται στην Ελλάδα μέσω του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ I). Η εφαρμογή του
Προγράμματος ολοκληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται μέσω Κοινωνικών Συμπράξεων και οι ωφελούμενοι
επιλέγονται σύμφωνα με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Το ΕΚΤ στην Ελλάδα

Η δημιουργία θέσεων εργασίας και η απασχόληση των νέων βρίσκονται στο επίκεντρο
των επενδύσεων του ΕΚΤ στην Ελλάδα. Προωθείται η απόκτηση δεξιοτήτων και προσόντων,
ενώ οι ομάδες που απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό λαμβάνουν
τη βοήθεια που χρειάζονται για να προχωρήσουν.

Σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα το ΕΚΤ υποστηρίζει θέσεις εργασίας, βοηθά
άτομα να βρουν καλύτερη εργασία και εξασφαλίζει δικαιότερο βιοτικό επίπεδο και
ευκαιρίες απασχόλησης για όλους τους πολίτες της ΕΕ. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη σε
επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο της Ευρώπης, δηλαδή στους εργαζομένους της, τις
μειονεκτούσες ομάδες και όλους όσους αναζητούν εργασία. Δεκάδες χιλιάδες έργων του
ΕΚΤ εφαρμόζονται επί του παρόντος σε μεγάλες και μικρές πόλεις, αγροτικές κοινότητες
και γειτονιές της Ευρώπης. Τα έργα αυτά δημιουργούν θετικές προοπτικές για τις δεξιότητες,
την απασχόληση, τα προσόντα και για μια κοινωνία με λιγότερους αποκλεισμούς για όλους
τους Ευρωπαίους.

Το ΕΚΤ+ θα επιτύχει τα παραπάνω, βελτιώνοντας τη συμπληρωματικότητα, τις
συνέργειες και τη συνοχή με άλλα ταμεία που επενδύουν στην ανάπτυξη του ανθρώπινου
κεφαλαίου (ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΕΤΘΑ, ΤΑΜΕ, Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση, το πρόγραμμα Erasmus και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, καθώς και
τα προγράμματα Ορίζων Ευρώπη, Ψηφιακή Ευρώπη και Στήριξης Διαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ)).
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- Ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχόλησης: Το ΕΚΤ χρηματοδοτεί έργα για την
επανένταξη των ανέργων σε θέσεις εργασίας και τον εφοδιασμό των εργαζομένων με τις
δεξιότητες που απαιτούν οι θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση
στους νέους, ενώ το ΕΚΤ και η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (YEI)
υποστηρίζουν το εθνικό σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της απασχόλησης και της
επιχειρηματικότητας των νέων. Οι νέες ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και μαθητείας
αποτελούν βασικό στοιχείο αυτών των μέτρων. Για την καταπολέμηση του συνεχώς
αυξανόμενου αριθμού των μακροχρόνια ανέργων που αναζητούν εργασία, οι επενδύσεις του
ΕΚΤ υποστηρίζουν επίσης τον επαγγελματικό αναπροσανατολισμό με βάση τις νέες
δεξιότητες που χρειάζονται η ελληνική οικονομία και βιομηχανία, ενώ συμβάλλουν στη
μείωση της αδήλωτης εργασίας.
- Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Ρατσισμού: Η Ελλάδα λαμβάνει εκτεταμένα μέτρα
για τη βοήθεια των πολιτών που απειλούνται από τη φτώχεια και την καταπολέμηση του
κοινωνικού αποκλεισμού. Σχεδιάζονται μέτρα για την ενίσχυση της οικονομικής και
κοινωνικής ένταξης περιθωριοποιημένων ομάδων, όπως τα άτομα με αναπηρίες και τα
άτομα που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών. Το ΕΚΤ ενθαρρύνει τις κοινωνικές
επιχειρήσεις σε εθνικό και τοπικό επίπεδο με στόχο την ενίσχυση της ένταξης και την
προσφορά ευκαιριών απασχόλησης. Επιπλέον, σε όλη την Ελλάδα χρηματοδοτούνται
πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης για
όλους τους πολίτες.
- Καλύτερη εκπαίδευση και Διοίκηση: Η στρατηγική του ΕΚΤ (βιβλιογραφία σημ 12) στην
Ελλάδα επικεντρώνεται στην αύξηση και τη βελτίωση των δεξιοτήτων και των προσόντων,
προκειμένου να παράσχει στο εργατικό δυναμικό και τους μελλοντικούς εργαζομένους της
τις ικανότητες που χρειάζεται η οικονομία. Το ΕΚΤ χρηματοδοτεί μέτρα για τη μείωση του
αριθμού των μαθητών που εγκαταλείπουν τη σχολική φοίτηση, τη μεγαλύτερη αξιοποίηση
της δια βίου μάθησης και των ευκαιριών μαθητείας, και τη βελτίωση του συστήματος
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Για την υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής των μέτρων ανάπτυξης και
απασχόλησης, η Ελλάδα επενδύει επίσης στη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης, για
παράδειγμα μέσω του περιορισμού της γραφειοκρατίας και της διευκόλυνσης των
επενδυτικών ευκαιριών. Σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, η κατάρτιση, η βελτίωση των
διαδικασιών και οι νέες προσεγγίσεις διαχείρισης έχουν καίρια σημασία για την αύξηση της
οικονομικής ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται στους
πολίτες.

Πολιτικές και Δράσεις των ΟΤΑ για την Εξάλειψη της Φτώχειας

Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
πρώτου και δεύτερου βαθμού. (ΠΔ410/95) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» σύμφωνα
με το οποίο στο Κεφάλαιο Ε αρμοδιότητες Δήμων και Κοινοτήτων και πιο συγκεκριμένα
στο άρθρο 24 Αρμοδιότητες αναφέρεται πως « Η Διοίκηση όλων των τοπικών υποθέσεων
ανήκει στην αρμοδιότητα των δήμων και των κοινοτήτων, κύρια μέριμνα των οποίων
αποτελεί η προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων, καθώς και των
πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων της» (Προεδρικό Διάταγμα
410/95 (ΠΔ410/95) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 14-11-1995)

Οι Δήμοι αναλαμβάνουν την ευθύνη σε τοπικό επίπεδο εφαρμογής της κοινωνικής
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πολιτικής για την βελτίωση των συνθηκών ζωής των πολιτών, με προτεραιότητα αυτών που
αντιμετωπίζουν προβλήματα στην καθημερινή διαβίωσή τους. Ειδικότερα στην περίοδο που
διανύουμε όπου η οικονομική κρίση και η πανδημία προκαλεί δύσκολες και πολλές φορές
πρωτόγνωρες συνθήκες διαβίωσης τα προβλήματα διαβίωσης, φτώχειας κοινωνικού
αποκλεισμού υγείας ανεργίας αποτελούν προκλήσεις για τις τοπικές κοινωνίες και τους
μηχανισμούς διοίκησής τους.

«Οι δημοτικές και οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές
υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την
προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής
της τοπικής κοινωνίας». (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων Ν.3463/2006,άρθρο 75, εδάφιο 1)
Σύμφωνα με τον ίδιο Νόμο 3463/2006

Τρεις από τους βασικούς τομείς , που έχουν άμεση σχέση με την άσκηση κοινωνικής
πολιτικής, στους οποίους ασκούν αρμοδιότητες οι Δήμοι και οι Κοινότητες είναι ο τομέας
της Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών, ο τομέας
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και ο τομέας της Αλληλεγγύης.

Υπηρεσίες προσφοράς
Οι Δήμοι καλούνται να υποστηρίξουν: την διαβίωση ατόμων που διαβιούν κάτω ή στα

όρια της φτώχειας υλοποιώντας προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας (ΤΕΒΑ), Κοινωνικού
Παντοπωλείου (θεσμοθετήθηκαν επισήμως με το άρθρο 2, του Ν. 4071/2012), Κοινωνικό
Ιατρείο, Κοινωνικό Φροντιστήριο, απόδοσης επιδομάτων ΚΕΑ, Στέγες Υποστηριζόμενης
Διαβίωσης ΑΜΕΑ, Δημοτικά Συσσίτια, Σχολική Σίτιση, Ξενώνες Γυναικών Θυμάτων Βίας,
Ξενώνες Αστέγων, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, προγράμματα ένταξης
μεταναστών, δράσεις στήριξης ψυχικής υγείας, και άλλα προγράμματα και δράσεις που
χρηματοδοτεί είτε η ελληνική πολιτεία μόνη της, είτε συγχρηματοδοτούνται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω ΕΣΠΑ, είτε από τον προϋπολογισμό των ιδίων των ΟΤΑ.

Οι δυνητικά ωφελούμενοι δημότες μπορούν να απευθύνονται από τον Φεβρουάριο του
2016, με τον Νόμο 4368/2016, στα Κέντρα Κοινότητας. Σε κάθε οργανισμό Τοπικής
Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού, Δήμο, συστήνεται και να λειτουργεί Κέντρο Κοινότητας με
σκοπό την υποστήριξη της οικείας Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου στην εφαρμογή
πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για
την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα
και Υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας του
Κέντρου Κοινότητας. (Νόμος 4368/2016 Μέτρα για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού
έργου και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ 21/Α/21-2-2016). Η Δομή αυτή στην ουσία αποτελεί ένα
σημείο συνάντησης για τους πολίτες που έχουν ανάγκη από κοινωνική προστασία. Η
συγκεκριμένη δομή εντάσσεται στο νέο Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (εφ’
εξής ΕΣΠΑ) 2014-2020. Σύμφωνα με τον οδηγό εφαρμογής και λειτουργίας κέντρων
ποιότητας «Τα Κέντρα Κοινότητας, αποτελούν τον βασικό «πυρήνα» διευρυμένων
υπηρεσιών τύπου “One Stop Shοp”, με εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση... Με τη
λειτουργία τους επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή,
εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες
που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης». (οδηγός εφαρμογής και λειτουργίας κέντρων
ποιότητας Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ειδική
Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου,
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Υπουργείο Οικονομίας
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Ανάπτυξης & Τουρισμού, Αθήνα, Μάιος 2016, σελ.4)
Το ευρύ φάσμα κοινωνικής πολιτικής που η τοπική αυτοδιοίκηση ασκούσε και ασκεί
περιλαμβάνει την ενεργοποίηση της
1) στην προληπτική ιατρική, αγωγή και προαγωγή υγείας,
2) στη πρόληψη εξαρτήσεων,
3) στην κοινωνική ευαισθητοποίηση παιδιών και νέων,
4) στη παιδική προστασία,
5) στα κατασκηνωτικά προγράμματα,
6) στις εξορμήσεις αιμοδοσίας,
7) στην ενίσχυση απόρων και οικονομικά αδυνάτων, είτε οργανωμένα μέσω τραπεζών, είτε
με τη χορήγηση βοήθειας σε χρήματα η κάποιο άλλο είδος,
8) στη στήριξη μονογονεϊκών οικογενειών,
9) στην ανοιχτή και κλειστή περίθαλψη των ηλικιωμένων,
10) στη κοινωνική, πολιτιστική και επαγγελματική ένταξη ή επανένταξη ατόμων με ειδικές
ανάγκες ή απεξαρτημένων και φυλακισμένων,
11) στην ενίσχυση εθελοντικών πρωτοβουλιών πολιτών σε θέματα πρόληψης,
περιβάλλοντος, πολιτιστικής κληρονομιάς και ανάπτυξης,
12) στη στήριξη των μεταναστών με την οργάνωση συμβουλίων ένταξης μεταναστών και
των σχολείων εκμάθησης Ελληνικής γλώσσας,
13) στη προώθηση πολιτικών δράσεων στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα και
14) στη συμβολή ομαλής λειτουργίας της αγοράς με τη λειτουργία γραφείων καταναλωτών.
(«Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ,στην Ελλάδα» Συμεών
Δανιηλίδης, Δήμαρχος Συκεών, Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής της ΚΕΔΚΕ
Συνέδριο με θέμα «Κοινωνική Πολιτική και Τοπική Αυτοδιοίκηση», Τιφλίδα 10-11 Ιουνίου
2010)

Με την έναρξη της κρίσης στην Ελλάδα προστέθηκαν και νέες δράσεις μεταξύ αυτών
συμπεριλαμβάνονται
α) οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις,
β) οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί περιορισμένης ευθύνης (τομέας ψυχικής υγείας), γ) τα
κοινωνικά παντοπωλεία, δ) τα κοινωνικά φαρμακεία-ιατρεία,
δ) οι δημοτικοί λαχανόκηποι,
ε) τα κοινωνικά τιμολόγια των ΔΕΥΑ,
στ) σε ορισμένους ΟΤΑ καθημερινή διανομή συσσιτίων,
ζ) σε κάποιους ΟΤΑ μειώσεις στα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού πάντα βάσει
συγκεκριμένων κοινωνικών προϋποθέσεων.

Παραδείγματα Δήμων

Δήμος Τρίπολης
Ο Δήμος Τρίπολης (βιβλιογραφία σημ 14) για το τομέα πρόνοιας και κοινωνικής

προστασίας αναφέρει «Στην περίοδο της οικονομικής κρίσης που ακόμα διανύουμε αλλά και
της υγειονομικής κρίσης του covid19, ο κοινωνικός τομέας αναδείχτηκε ως ο
σημαντικότερος τομέας του Δήμου για την στήριξη των κοινωνικά ασθενέστερων πολιτών.
Η Δημοτική Αρχή στοχεύει σε ένα μοντέρνο μοντέλο σχεδιασμού και εφαρμογής
κοινωνικής πολιτικής στο Δήμο Τρίπολης που θα παρέχει ισότιμα, ορθά και αποτελεσματικά
υπηρεσίες καθημερινής χρήσης σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο και με στόχο την
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προαγωγή του κοινωνικού επιπέδου του συνόλου των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό
λειτουργούν στο Δήμο της Τρίπολης αναπτύσσει και παρέχει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών
υπηρεσιών και προγραμμάτων που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και στην
άρση κάθε είδους διακρίσεων, στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης,
στην κοινωνική ενσωμάτωση ευπαθών κοινωνικά ομάδων, στην πρόληψη και προαγωγή της
υγείας των δημοτών του και στην προώθηση της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο.» (Από το
Σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Τρίπολης, για την τρέχουσα
προγραμματική περίοδο πηγή Διεύθυνση Προγραμματισμού Ανάπτυξης Οργάνωσης Και
Πληροφορικής Δήμου Τρίπολης)

Ανέλαβε για το σύνολο του Νομού Αρκαδίας την υλοποίηση του Προγράμματος
Επισιτιστικής Βοήθειας 2015-2016 και 2018-2019 (Την αρ. 820/16-7-2018 απόφαση
Ένταξης Πράξης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης με τίτλο: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΣ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2018-2019» με Κωδικό ΟΠΣ 5029565
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘‘Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής’’ του
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», (ΑΔΑ:
ΨΖΨΧΟΞ7Φ-22Ι), με δικαιούχο το Δήμο Τρίπολης, ως επικεφαλής εταίρος της Κ.Σ. ΠΕ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ, (κωδ ΣΑ Ε0938, κωδικός εναρίθμου 2018ΣΕ09380038), προϋπολογισμού
1.739.443,20 €, με ημερομηνία έναρξης της Πράξης την 21/03/2018 και ημερομηνία λήξης
της Πράξης την 31/03/2020), Πραγματοποιούνται διανομές, πλέον σε μηνιαία βάση, ενώ ως
το τέλος του 2020 μοιράστηκα τρόφιμα και είδη βασικής υλικής συνδρομής αξίας ύψους
650.000,00 ευρώ. Αναμένεται ως το τέλος του 2021 να έχουν διανεμηθεί επιπλέον 2εκ. για
την σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Τρίπολης. (Με την υπ’ αρ 2983/10-
09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 6ΛΥΤ7Λ1-7ΗΟ) εντάχθηκε η
ανωτέρω πράξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020», με κωδικό
ΟΠΣ: 5044893, προϋπολογισμού 306.720,00 ευρώ για 3 έτη).

Επίσης στο Δήμο Τρίπολης λειτουργούν:
- Ξενώνας φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας μετά των τέκνων τους (Την υπ αρ 1432/22-6-
2017 (ΑΔΑ: ΩΔΕΚ7Λ1-4ΠΔ) 1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με
τίτλο : «Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Τρίπολης» στο ΕΠ
«Πελοπόννησος 2014-2020»)
- Κοινωνικό Παντοπωλείο (Κανονισμός Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Τρίπολης
https://www.tripolis.gr/~tripolis/index.php?option=com_content&view=article&id=662&cati
d=107&Itemid=736 τελευταία προσπέλαση 12/12/2021)
- Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (την αρ. πρωτ. 168806/ 07-06-2021 απόφαση ένταξης
του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (ΑΔΑ: ΩΧΦΥ7Λ1-2 Ε4), σύμφωνα με την οποία η
Πράξη με τίτλο: «Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Δήμου Τρίπολης», εντάσσεται στον
Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-
Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» του Ε.Π. «Πελοπόννησος» Η πράξη συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
- Λειτουργεί πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» µε επιτυχία επί σειρά ετών με
συγχρηματοδότηση ΕΣΠΑ και το οποίο αποτελεί σημαντικό µέσο κοινωνικής φροντίδας
και υποστήριξης ηλικιωμένων, ΑΜΕΑ και λοιπών ευπαθών ομάδων πολιτών, καλύπτοντας
διαχρονικά βασικές ανάγκες διαβίωσης του συνεχώς αυξανόμενου αριθμού ωφελούμενων,
µε το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό του.
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Υλοποιείται πρόγραμμα φιλοξενίας προσφύγων με χρηματοδότηση από την υπάτη
αρμοστεία
- Υλοποιεί δράση ΚΔΑΠ επί σειρά ετών, η οποία αφορά στην παροχή θέσεων φροντίδας και
φιλοξενίας σε βρέφη, νήπια, σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς,
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.∆.Α.Π.)
- Λειτουργεί από το 2020 και 2021 αντίστοιχα μια νέα δημοτική δομή ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ και
δύο νέες δημοτικές δομές ΚΔΑΠ απογευματινής απασχόλησης από συγχρηματοδότηση
ΕΣΠΑ μέσω προγράμματος που υλοποιεί η ΕΕΤΑΑ
- Τέλος σχεδιάζει καινοτόμα προγράμματα τηλεϊατρικής για τους απομακρυσμένους
δημότες αν και η αρμοδιότητα πρωτοβάθμιας υγείας δεν ανήκει στους Δήμους.

Δήμος Αθηνών
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) (βιβλιογραφία σημ 15)

αποτελείται από κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές και κοινωνιολόγους, το
έργο των οποίων συνοψίζεται στην υποδοχή των πολιτών που δηλώνουν ότι χρειάζονται
βοήθεια και παροχή αποτελεσματικής και αξιοπρεπούς υποστήριξης, στην προσέγγιση
αστέγων στο δρόμο, στην συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη και κινητοποίηση για
την επανένταξη των ωφελούμενων, στην κοινωνικο-προνοιακή κάλυψη των
φιλοξενούμενων (καθοδήγηση για την έκδοση επιδομάτων, συντάξεων κ.λπ.), στην
ανάπτυξη συνεργασίας με άλλες κοινωνικές δομές και παραπομπή των εξυπηρετούμενων
πολιτών σε αυτούς, όποτε κρίνεται αναγκαίο, στην διεξαγωγή ερευνών και μελετών στην
δωρεάν διανομή ιματισμού και υλική υποστήριξη με είδη πρώτης ανάγκης (τρόφιμα,
φάρμακα κ.λπ.).

Αρμοδιότητες της Ιατρικής Κοινωνικής Υπηρεσίας είναι η προώθηση και προαγωγή
της Υγείας, η παροχή Υπηρεσιών Υγείας και ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των
παρεχόμενων υπηρεσιών των κοινωνικών ιατρείων του Κέντρου Υποδοχής και
Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.).

Οι Κοινωνικές Δομές που λειτουργούν είναι:
- Κέντρο Σίτισης: Περισσότεροι από 500 ωφελούμενοι λαμβάνουν τέσσερις φορές τον μήνα
εβδομαδιαίο πακέτο τροφίμων μακράς διαρκείας. Επιπλέον, το Κ.Υ.Α.Δ.Α. έχει αναλάβει τη
σίτιση στις δομές υποστήριξης αστέγων της πόλης, ενώ διανομή φαγητού πραγματοποιούν
καθημερινά και οι ομάδες streetwork του Κ.Υ.Α.Δ.Α. στους ανθρώπους που παραμένουν
στους δρόμους της πόλης. Καθημερινά, το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου
Αθηναίων διανέμει περίπου 900- 1.000 πλήρη γεύματα.
- Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων: Το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων του Δήμου Αθηναίων,
είναι μία σύγχρονη δομή 24ωρης λειτουργίας. Αποτελείται από 55 διαμερίσματα, καθένα
από το οποία περιλαμβάνει κατά μέσο όρο 3 υπνοδωμάτια με τηλεόραση, καλοριφέρ,
ανεμιστήρα οροφής, κουζίνα και μπάνιο. Η δομή έχει δυνατότητα φιλοξενίας συνολικά 400
ατόμων, δυναμικότητα που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της πόλης και απαρτίζεται από
Υπνωτήριο, Ξενώνα και Κέντρο Ημέρας. Στους φιλοξενούμενους παρέχονται, εκτός από
διαμονή, σίτιση, ψυχολογική υποστήριξη, καθώς και ιατρική παρακολούθηση. Παράλληλα,
προωθείται η κοινωνική επανένταξή τους, μέσω προγραμμάτων που υλοποιούνται σε
συνεργασία με την κεντρική διοίκηση και άλλους φορείς, όπως το πρόγραμμα «Στέγαση &
Εργασία».
- Εστία των Αθηνών: Στην “Εστία των Αθηνών” (αξιοποίηση κληροδοτήματος των Π.& Τ.
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Παντελίδη) φιλοξενούνται έως και 52 άστεγοι ηλικιωμένοι. Είναι μια δομή με ευχάριστο
περιβάλλον διαβίωσης για τους συνανθρώπους μας που σε μεγάλη ηλικία γνώρισαν το πιο
σκληρό πρόσωπο της ζωής.
- Κόμβος Αλληλοβοήθειας Πολιτών- Κοινωνικό Mall. Στο Κοινωνικό Εμπορικό Κέντρο
(γνωστό και ως Κόμβος Αλληλοβοήθειας Πολιτών) πραγματοποιείται η διανομή των
τροφίμων και των υπολοίπων ειδών (προϊόντα καθαριότητας και ατομικής υγιεινής, ρούχα,
παπούτσια, σχολικά, παιχνίδια κ.λπ.) προς τους ωφελούμενους του Κ.Υ.Α.Δ.Α.. Εκεί
λειτουργούν Κοινωνικό Φαρμακείο, Κοινωνικό Παντοπωλείο, τα καταστήματα της
Αθηναϊκής Αγοράς, Κοινωνικό Πλυντήριο και Κοινωνικό Βιβλιοχαρτοπωλείο- Κατάστημα
Παιχνιδιών. (στο πλαίσιο της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό
Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αθηναίων» του Ε.Π. «Αττική 2014-2020»)
- Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου
Αθηναίων, λειτουργεί εντός του Κόμβου Αλληλοβοήθειας Πολιτών, και στόχος του είναι η
ενίσχυση των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της πόλης και η κάλυψη πρωτογενών
αναγκών τους σε είδη διατροφής και καθημερινής χρήσης. Στελεχώνεται από έμπειρο και
εξειδικευμένο προσωπικό και εξυπηρετεί 450 δικαιούχους ανά εξάμηνο, παρέχοντάς τους
δύο φορές τον μήνα τρόφιμα καθώς και είδη προσωπικής υγιεινής και καθαριότητας σπιτιού.
Επιπλέον, στους δικαιούχους παρέχεται ψυχοκοινωνική στήριξη και συμβουλευτική
απασχόληση καθώς και διασύνδεση µε άλλες υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και μέριμνας
του δήμου ή/και άλλων δομών αντιμετώπισης της φτώχειας.
- Το Κοινωνικό Φαρμακείο του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του δήμου Αθηναίων,
λειτουργεί καθημερινά εντός του Κόμβου Αλληλοβοήθειας Πολιτών, και στοχεύει στην
εξασφάλιση της θεραπευτικής συνέχειας σε συνανθρώπους μας που δεν έχουν άμεση
πρόσβαση στο σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Στελεχώνεται από έμπειρο και
εξειδικευμένο προσωπικό και εξυπηρετεί πάνω από 3.000 πολίτες, παρέχοντας φάρμακα,
παραφαρμακευτικά προϊόντα, ιατρικό εξοπλισμό και βοηθήματα και λοιπό υγειονομικό
υλικό. Επιπλέον, στους δικαιούχους προσφέρεται ψυχοκοινωνική στήριξη και
συμβουλευτική απασχόλησης, καθώς και διασύνδεση µε άλλες υπηρεσίες κοινωνικής
πρόνοιας και μέριμνας του δήμου ή/και άλλων δομών αντιμετώπισης της φτώχειας
- Αθηναϊκή Αγορά: Η Αθηναϊκή Αγορά λειτουργεί από τον Δεκέμβριο του 2008 παρέχοντας
καινούργια ή ελαφρώς μεταχειρισμένα είδη ένδυσης, υπόδησης, εσώρουχα και ελαφρύ
οικιακό εξοπλισμό. Σκοπός της είναι η κάλυψη πρωτογενών αναγκών επιβίωσης ατόμων και
οικογενειών που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας. Το πρόγραμμα υποστηρίζει
περίπου 2.000 νοικοκυριά.
- Κοινωνικό Πλυντήριο. Το Κοινωνικό Πλυντήριο, ένα καινοτόμο πρόγραμμα που
λειτουργεί από το 2016 και έχει σκοπό την εξυπηρέτηση των πολιτών που αδυνατούν να
αντεπεξέλθουν στον όγκο των υποχρεώσεων της καθημερινότητας (λογαριασμοί ΔΕΗ και
ΕΥΔΑΠ, αδυναμία αγοράς ή επισκευής συσκευής πλυντηρίου κ.λπ.) με αποτέλεσμα να
στερούνται και την αυτονόητη για πολλούς καθαριότητα των ρούχων και την αίσθηση
αξιοπρέπειας που αυτή εξασφαλίζει. Το κόστος κατασκευής και διαμόρφωσης του χώρου
του Κοινωνικού Πλυντηρίου καθώς και την αγορά των πλυντηρίων και στεγνωτηρίων και
των αναλώσιμων για τη λειτουργία του, έχει αναλάβει το Skip της ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas.
- Κοινωνικό Βιβλιοχαρτοπωλείο: Στο Κοινωνικό Βιβλιοχαρτοπωλείο, οικογένειες με
ανήλικα παιδιά που δοκιμάζονται καθημερινά λόγω οικονομικών δυσκολιών, έχουν τη
δυνατότητα να προμηθεύονται σχολικά είδη, αλλά και παιχνίδια για παιδιά κάθε ηλικίας. Η
συγκεκριμένη δομή έγινε πράξη με την πολύτιμη δωρεά και φροντίδα της Ομάδας
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Εθελοντισμού «Στήριξη», που αγκάλιασε με αγάπη και ευαισθησία τη συγκεκριμένη δράση.
Με την προσθήκη του νέου αυτού κοινωνικού καταστήματος, το Κέντρο Υποδοχής και
Αλληλεγγύης εμπλουτίζει σημαντικά τις υπηρεσίες και τις παροχές του προς τις ευάλωτες
οικογένειες της πόλης, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους και την αξιοπρεπή
τους διαβίωση
- Κοινωνικό Κομμωτήριο: Το Κοινωνικό Κομμωτήριο είναι μία πρωτοποριακή δομή
που προσφέρει δωρεάν κούρεμα και ξύρισμα σε άστεγους συμπολίτες μας, αλλά και σε
οικογένειες που ζουν κάτω από δύσκολες συνθήκες στην καθημερινότητά τους. Βρίσκεται
στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών του Δήμου Αθηναίων δημιουργήθηκε με την
ευγενική χορηγία του Κλάδου Επαγγελματικών Προϊόντων της L’Οréal Hellas (L’Οréal
Professional Products) και ανταγωνίζεται τόσο σε αισθητική όσο και σε εξοπλισμό ένα
σύγχρονο κομμωτήριο. Το Κοινωνικό Κομμωτήριο ξεχωρίζει και για έναν ακόμη λόγο:
Είναι η πρώτη δομή του Κ.Υ.Α.Δ.Α. που θα λειτουργεί αποκλειστικά με εθελοντές
κομμωτές σε συνεργασία με τον Αναστάσιο Σταυρόπουλο, γνωστό ως Anber, έναν
επαγγελματία κομμωτή, που έχει προσφέρει σημαντικό κοινωνικό έργο σε ανθρώπους που
χρειάζονται φροντίδα και υποστήριξη.
- Κοινωνικά Ιατρεία: Τα Κοινωνικά Ιατρεία του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης
Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) αποτελούν ιατρικές δομές οι οποίες παρέχουν δωρεάν
πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη. Η λειτουργία των ιατρείων και η διαχείρισή τους
υλοποιείται από τους ιατρούς του ΚΥΑΔΑ. Σκοπός των Κοινωνικών Ιατρείων του
Κ.Υ.Α.Δ.Α. είναι η αντιμετώπιση των ιατρικών προβλημάτων των ευπαθών πληθυσμιακών
ομάδων που πλήττονται από τη φτώχεια και βιώνουν αποκλεισμό και κοινωνική απομόνωση.
Συγκεκριμένα, παρέχεται δωρεάν πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη στους άστεγους
που φιλοξενούνται στις δομές αστέγων του Δήμου Αθηναίων (Πολυδύναμο Κέντρο
Αστέγων ΔΑ, «Εστία των Αθηνών»), καθώς και όλων των ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων
που εξυπηρετούνται από τον ΚΥΑΔΑ του δήμου Αθηναίων. Ο χώρος λειτουργίας των
Κοινωνικών Ιατρείων του Κ.Υ.Α.Δ.Α. βρίσκεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Κέντρου
Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.). Τα Κοινωνικά ιατρεία
(Κοινωνικό Ιατρείο, Κοινωνικό Ιατρείο Ψυχικής Υγείας, Κοινωνικό Οδοντιατρείο)
στεγάζονται σε ειδικά διαμορφωμένο για το σκοπό αυτό χώρο. Οι εγκαταστάσεις
λειτουργίας είναι ευάερες, ευήλιες και χαρακτηρίζονται από διακριτικότητα και εύκολη
πρόσβαση. Η πρόσβαση είναι εφικτή και για ΑμΕΑ. Τηρούνται αυστηρά οι κανόνες υγιεινής
των ιατρείων, καθώς επίσης και όλα τα σχετικά πρωτόκολλα, που αφορούν στον COVID-19.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τα Ιατρεία είναι εντελώς δωρεάν και τα στοιχεία
των δικαιούχων είναι απόρρητα, όπως ορίζει ο κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας.

Προτάσεις για Ατομικές δράσεις για την μηδένιση της Φτώχειας

Έχοντας αναφέρει στα προηγούμενα κεφάλαια τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,
της Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα της περιφερειακής πολιτικής και της τοπικής
αυτοδιοίκησης θα πρέπει να αναφερθούμε και στις δράσεις που θα πρέπει να κάνει ο κάθε
πολίτης ατομικά έτσι ώστε να επιτευχτεί ο στόχος . Βελτιώνοντας το βιοτικό επίπεδο του
γενικού πληθυσμού επιφέρεται η αεροφόρος ανάπτυξη. Η αποτελεσματικότητα των
προσπαθειών των ατόμων κρίνεται από την συστηματικότητα των ενεργειών, καθώς ακόμα
και μια πολύ μικρή κίνηση αν γίνει από πολλούς και αρκετές φορές μπορεί να κάνει τη
διαφορά.
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- Ενημέρωση: Αρχικά κριτήριο για την αποδοτική συνεισφορά είναι επαρκής ενημέρωση.
Με τον όρο ενημέρωση αναφερόμαστε στις πληροφορίες που μπορεί το άτομο να
αποκομίσει από κοινωνικούς φορείς το διαδίκτυο και τον περίγυρο του. Με αλλά λόγια
όντας κάποιος ενημερωμένος ξέρει και που να απευθυνθεί σε περίπτωση που θέλει να
προσφέρει κάποιο αγαθό ή υπηρεσία, αλλά και θα μπορεί να βοηθήσει κάποιον συνάνθρωπο
που θα του ζητεί βοήθεια , και ενώ αν δεν μπορεί ο ίδιος θα καταφέρει να τον κατευθύνει
στον αρμόδιο κρατικό φορέα η σε σχετική Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ). Οι πολίτες
μπορούν να ενημερωθούν και οι ίδιοι στην ιστοσελίδα του δήμου ή της Περιφέρειας τους
για τοπικές δομές αλλά και σε ιστοσελίδες ΜΚΟ που προσφέρουν εθελοντικό έργο.

Ένας οργανισμός που προσφέρει ενημέρωση σε επίπεδο κατάρτισης αποτελεί το
Stairway to SDG που στοχεύει να εμπνεύσει τους εκπαιδευτές της επαγγελματικής
κατάρτισης και τους μαθητές για να συμβάλουν στους 17 Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη
(https://stairwaytosdg.eu/el/).

Ένας ακόμη οργανισμός είναι το κέντρο Διοτίμα που επιδιώκει να συμβάλει στη
διαμόρφωση και προώθηση πολιτικών έμφυλης ισότητας, στη βάση μιας διττής στρατηγικής
προσέγγισης: αφενός την ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου ως οριζόντια διάσταση στις
πολιτικές και παρεμβάσεις (gender mainstreaming), αφετέρου την υλοποίηση στοχευμένων
στις γυναίκες, δράσεων και πρωτοβουλιών (https://diotima.org.gr/about/).

Eπιπλέον Η UNICEF και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ανακοινώνουν πιλοτικό πρόγραμμα στην Ελλάδα για την καταπολέμηση της παιδικής
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, με την στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Η
πρωτοβουλία με τίτλο “Child Guarantee” θα παρέχει καινοτόμες προσεγγίσεις στον εθνικό
σχεδιασμό και τους κρατικούς προϋπολογισμούς σε επτά κράτη-μέλη της ΕΕ
(https://www.unicef.org/greece).
- Κινητοποιήσεις: Μέσω κινητοποιήσεων και εκδηλώσεων για την εξάλειψη της φτώχειας
θα διαδοθεί το μήνυμα σε μεγαλύτερο όγκο ατόμων , συνεπώς θα υπάρξει και ενημερώσει
μη ευαισθητοποιημένων πολιτών και ίσως να αυξηθεί και η κινητοποίηση για της
αντιμετώπιση του προβλήματος. Τέτοιες μερίδες μπορούν να επιτευχθούν είτε με ατομική
πρωτοβουλία είτε μέσω κάποιου οργανισμού.
- Βιώσιμος τρόπος ζωής: Η ένταξη στη καθημερινότητα των πολιτών βιώσιμων πρακτικών
θα μπορούσε σε κάποιο βαθμό να μειώσει την φτώχεια. Καταναλώνοντας υπεύθυνα
μπορούν να αποφευχθούν περιστατικά όπου γίνεται σπάταλη πόρων. Από ανεργία , νερό
μέχρι φαγητό και ρουχισμό.
- Συμμέτοχη στους δημοκρατικούς θεσμούς: Η συμμετοχική δημοκρατία δίνει τη
δυνατότητα σε όλους να συνεισφέρουν στις κοινωνικές δημόσιες συζητήσεις. Για το
«φτωχό» πληθυσμό , η συμμετοχή τους στη δημοκρατική ζωή αποτελεί τη βάση για να
κατανοήσουν και να αλλάξουν την κοινωνία ούτως ώστε να επιτευχτεί η πρόσβαση σε μια
αξιοπρεπή-βιώσιμη ζωή. Η ατομική συμμετοχή αρχίζει από τις γειτονιές, τις κοινοτικές
ομάδες και τις πρωτοβουλίες που επιδρούν στην τοπική καθημερινότητα. Τα άτομα που
βιώνουν τη φτώχεια θέλουν να νιώθουν στήριξη και να μπορούν να πουν τη γνώμη τους στις
δημόσιες συζητήσεις, αλλά και στην πολιτική και τη λήψη αποφάσεων που επηρεάζει τη
ζωή τους.
- Εθελοντισμός: Ο εθελοντισμός αποτελεί τον κύριο τρόπο με τον οποίο οι πολίτες μπορούν
να συμμετέχουν ενεργά στην καταπολέμηση της φτώχειας. Το άτομο μπορεί να γίνει
εθελοντής και να συνεισφέρει στην εξάλειψη κοινωνικών προβλημάτων είτε μέσω ΜΚΟ
είτε μέσω ξεκάθαρης ατομικής πρωτοβουλίας. Υπάρχει πληθώρα οργανώσεων στις οποίες η
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προσφορά του πολίτη μπορεί να οργανωθεί και να αποκτήσει αντίκτυπο. Ενδεικτικά:
Η ethelon είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δημιουργήθηκε με σκοπό την

ανάδειξη και την προώθηση της έννοιας του εθελοντισμού στην ελληνική κοινωνία. Μέσα
από ένα σύνολο δράσεων, εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών, εντοπίζουν κινητοποιούν και
συνδέουν άτομα, αυτόνομες ομάδες, θεσμικούς φορείς και εταιρείες με μη κερδοσκοπικούς
οργανισμούς, αποσκοπώντας στην ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ τους με βάση την
εθελοντική προσφορά.

Επερχόμενες Δράσεις: Το Workshop για τη προσέγγιση ανθρώπων σε κατάσταση
δρόμου με την Emfasis Foundation, στο οποίο θα μάθεις ουσιαστικούς τρόπους για να
βοηθήσεις ανθρώπους σε ανάγκη με ασφάλεια. Το Workshop είναι βασισμένο στις αρχές
του Social Streetwork των Don Irving και Simon Whitmore και διεξάγεται από την Emfasis
Foundation, η οποία ειδικεύεται στην υποστήριξη και ουσιαστική βοήθεια των
συνανθρώπων μας που βρίσκονται στον δρόμο ή που ζουν υπό συνθήκες κάτω από τα όρια
της φτώχειας. Και το Κοινωνικό Συσσίτιο της Caritas Αθήνας. Η Caritas παρέχει
καθημερινά φαγητό σε περίπου 400-450 ενήλικες και 100-120 παιδιά, οι οποίοι είναι
πρόσφυγες ή ακόμη και Έλληνες. Η Caritas παρέχει έναν ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε έναν
ταχέως αυξανόμενο πληθυσμό προσφύγων και μεταναστών, νέων και ηλικιωμένων, όπως τη
διανομή τροφίμων, ρούχων, εκπαίδευσης, συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης
(http://www.ethelon.org/no-poverty-and-zero-hunger-for-october/).
- Αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας: Η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας μπορεί να
αποτελέσει ένα σημαντικό παράγοντα εξάλειψης της πενίας. Πιο συγκεκριμένα οι πολίτες
μπορούν να προσφέρουν στις ευάλωτες ομάδες αγαθά που έχουν σε επάρκεια και δεν θα τα
στερηθούν οι ίδιοι. Τέτοια αγαθά αποτελούν τα: μεταχειρισμένα αντικείμενα, τρόφιμα
πρώτης ανάγκης, ρουχισμό, και γενικότερα αγαθά που θεωρούν ότι μπορεί εκείνοι να
χρειάζονται. Παραδείγματος χάρη, το 2021 μετά τις φυσικές καταστροφές τις οποίες
επέφεραν οι πυρκαγιές και οι σεισμοί στην χώρα μας, πολλοί πολίτες βρέθηκαν εξαρτημένοι
από την προσφορά αγαθών και υπηρεσιών πολιτών που δεν επηρεάστηκαν από τα γεγονότα.
Οι προσφορές έγιναν μέσω οργανωμένων ΜΚΟ, της Εκκλησίας, σχολείων, πολιτιστικών
συλλόγων, ακόμα και από «στόμα σε στόμα».
- Αποβολή συναισθημάτων κοινωνικού ρατσισμού: Επιπλέον η αποβολή συναισθημάτων
κοινωνικού ρατσισμού είναι ακόμα ένας παράγοντας που μπορεί να μειώσει χαρακτηριστικά
την φτώχεια. Οι πολίτες θα πρέπει να συμβάλουν στην εύκολη επανένταξη των μειονοτικών
ομάδων πίσω στην κοινωνία βοηθώντας τους να γίνουν ξανά παραγωγικοί. Τέτοια
παραδείγματα θα μπορούσαν να ήταν η πρόσληψη πρώην τροφίμων σωφρονιστικών
μονάδων, ατόμων με αναπηρίες, μεταναστών, Ρομά κτλ.
- Συνεργασία: Τέλος η συνεργασία των πολιτών τίθεται κρίσιμη διότι μόνο μέσω αυτής,
όλες οι ατομικές προσπάθειες θα ομαδοποιηθούν και θα αποκτήσουν αντίκτυπο. Αυτό
συνεπάγεται είτε συμμετοχή σε ομάδες που δραστηριοποιούνται κατά της φτώχειας, είτε
δημιουργία καινούργιων ομάδων δράσης, για παράδειγμα μια ευαισθητοποιημένη γειτονία.
Η συμμετοχή σε οργανώσεις για την καταπολέμηση της φτώχειας και η συμμετοχή στις
διαδικασίες λήψης αποφάσεων είναι καθοριστικές για την εξασφάλιση της καλής έκβασης
των πολιτικών.

Τα οφέλη από την ατομική συμμετοχή είναι πολλαπλά. Η ατομική συμμετοχή
ενδυναμώνει τα άτομα, θέτει τα θεμέλια για μια πιο συνεκτική κοινωνία και αυξάνει την
επίδραση των πολιτικών –συνεισφέροντας εν τέλει σε μια πιο κοινωνικά δίκαιη και σωστή
κοινωνία.
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Συμπεράσματα

Για την επίτευξη του πρώτου στόχου, αυτού της εξάλειψης της φτώχειας δεν αρκεί
μόνο η συλλογική προσπάθεια. Μέσω της συνεργασίας ατομικών και θεσμικών
προσπαθειών, θα επιτευχθεί η μείωση των «φτωχών» κοινωνικών ομάδων. Για κάθε
κοινωνία η φτώχεια χαρακτηρίζεται από διαφορετικά γνωρίσματα τα οποία δημιουργούνται
από διάφορους παράγοντες (Γεωγραφικούς, Κοινωνικούς, Πολιτισμικούς και Βιωματικούς).
Τα βασικά αγαθά δεν είναι πάντα μόνο εκείνα που αν βρίσκονται σε έλλειψη χαρακτηρίζεται
μια κοινωνία σε χαμηλότερο βιοτικό επίπεδο. Η ευρωπαϊκή ένωση θεσμοθετημένα
προσπαθεί να θέσει τις βάσεις για μια κοινωνία ισότιμη για όλους τους πολίτες της. Μέσω
χρηματοδοτήσεων σε κράτη- μέλη, αλλά και σε αναπτυσσόμενες χώρες κάνει μια συλλογική
προσπάθεια για την εξάλειψη των ανισοτήτων που επιφέρει η πενία. Η Ελλάδα σε κρατικό
επίπεδο αντιμετωπίζει την φτώχεια μέσω της περιφερειακής πολιτικής και της τοπικής
αυτοδιοίκησης. Η ΟΤΑ με τις διάφορες δράσεις τους καλύπτουν σε ένα μεγάλο ποσοστό τις
ελλείψεις των πολιτών. Δεν θα πρέπει να λησμονηθεί η συνεισφορά των Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων καθώς μέσω αυτών οι ατομικές προσπάθειες των πολιτών αποκτούν δύναμη.
Στον πλανήτη μας παρά τις τεχνολογικές ανακαλύψεις των τελευταίων ετών, πολλοί είναι
εκείνοι που ζουν στην ανέχεια. Μέσω των 17 στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης για το 2030 η
κοινωνία θα πρέπει να ευαισθητοποιηθεί σε όλα τα επίπεδα έτσι ώστε όλοι οι πολίτες του
κόσμου να μπορούν να απολαύσουν την τεχνολογική πρόοδο, την πρόσβαση στην
εκπαίδευση και πόσο μάλλον την πρόσβαση σε βασικά αγαθά.

Βιβλιογραφικές Αναφορές
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:42017Y0630%2801%29

(Κοινή δήλωση του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών
μελών, συνερχομένων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και της Επιτροπής (2017/C 210/01) , ημερομηνία πρόσβασης 15/1/2022

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:52021DC0110
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ EMPTY σχετικά με την ανθρωπιστική δράση της ΕΕ: νέες
προκλήσεις, ίδιες αρχές), ημερομηνία πρόσβασης 15/1/2022

 http://ec.europa.eu/echo/index_en, ημερομηνία πρόσβασης 15/1/2022
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32021R0947, ημερομηνία

πρόσβασης 15/1/2022
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:12016E208, ημερομηνία

πρόσβασης 15/1/2022
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:12016M021, ημερομηνία

πρόσβασης 15/1/2022
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:12016E004, ημερομηνία

πρόσβασης 15/1/2022
 http://ec.europa.eu/international-partnerships/global-europe, ημερομηνία πρόσβασης

15/1/2022
 http://www.esfhellas.gr/el/Pages/Default.aspx, ημερομηνία πρόσβασης 15/1/2022
 http://www.esfhellas.gr/el/Pages/Cohesion.aspx , ημερομηνία πρόσβασης 15/1/2022
 http://www.oke.gr/el/draseis, ημερομηνία πρόσβασης 15/1/2022
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ΣΤΟΧΟΣ 1 ΦΤΩΧΕΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗ

Κωνσταντίνος Μητούλας
Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου,
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kmitoulas@gmail.gr

Περίληψη
Στην παρούσα εργασία, εξετάζεται ο 1ος στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης που αναφέρεται

στη μηδενική φτώχεια. Αρχικά καταγράφονται οι δημόσιες πολιτικές, καθώς αναπτύσσεται μία
συνολική προσπάθεια σε διεθνές, ευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο για την επιτυχία του στόχου.
Καταβάλλονται προσπάθειες για την αντιμετώπιση της ανεργίας και της φτωχοποίησης του
πληθυσμού με την κοινωνική προστασία, ένα εργαλείο παροχής υλικών αλλά και χρηματικών
επιχορηγήσεων, με σκοπό την ανακούφιση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, των ανέργων,
όπως και των ανθρώπων που βρίσκονται στο όριο της φτώχειας. Ακολούθως, υπογραμμίζεται
η σημαντικότητα της ατομικής δράσης, η οποία είναι καθοριστική στο να επιφέρει και αυτή με
τη σειρά της θετικά αποτελέσματα για την επιτυχία του στόχου 2. Η μεθοδολογία που
ακολουθείται είναι η μελέτη και η επισκόπηση των πηγών της βιβλιογραφίας, καθώς και των
πρακτικών δράσεων. Η εργασία καταλήγει σε συγκεκριμένες προτάσεις για ατομικές δράσεις.

Εισαγωγή

Η φτώχεια, μια από τις χειρότερες καταστάσεις που μπορεί να περιέλθει ένας άνθρωπος,
η οποία εκτός από την αδυναμία που επιφέρει στην εκπλήρωση βασικών αναγκών επιβίωσης,
δημιουργεί προσωπικά, ψυχολογικά, οικογενειακά και κοινωνικά προβλήματα. Ο ορισμός
της φτώχειας εκτός των άλλων δίνεται από διεθνείς οργανισμούς. Σύμφωνα με την
UNESCO, εισοδηματική φτώχεια υφίσταται όταν το εισόδημα μιας οικογένειας δεν
ανταποκρίνεται σε ένα καθιερωμένο όριο, το οποίο, βέβαια, διαφέρει μεταξύ των χωρών.
Συνήθως υπολογίζεται σε σχέση με τις οικογένειες και όχι με το άτομο και προσαρμόζεται
ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων μιας οικογένειας. Συχνά οι οικονομολόγοι προσπαθούν
να εντοπίσουν τις οικογένειες των οποίων η οικονομική θέση πέφτει κάτω από κάποιο
επίπεδο ελάχιστης αποδοχής. Ομοίως, το διεθνές πρότυπο της ακραίας φτώχειας έχει οριστεί
στην κατοχή του λιγότερο από $ 1 την ημέρα.

Η ακραία φτώχεια, σε διάφορα κράτη όπως για παράδειγμα σε κράτη της Αφρικής,
έχει να κάνει με τον κίνδυνο ακόμη και της ίδιας της ζωής των ανθρώπων. Στις βιομηχανικά
ανεπτυγμένες χώρες, επιφέρει ηπιότερες παρενέργειες, είτε λόγω της ύπαρξης διαφόρων
κοινωνικών μέτρων προστασίας, είτε λόγω του πολιτιστικού υπόβαθρου και της κουλτούρας
των λαών. Κάθε Δημοκρατική κυβέρνηση έχει την υποχρέωση να μεριμνήσει για την
κάλυψη και προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, τουλάχιστο στα βασικά αγαθά
της διατροφής, του πόσιμου νερού και της υγειονομικής περίθαλψης.

Η Ελλάδα διέρχεται μια από τις χειρότερες οικονομικές κρίσεις με μεγάλα ποσοστά του
πληθυσμού της να ζούνε κάτω από τα όρια της φτώχειας, σύμφωνα με τους δείκτες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός αυτό από μόνο του, μπορεί να είναι αρκετό για να
εξηγήσει το ενδιαφέρον μας να εξετάσουμε το σημαντικό αυτό θέμα.
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1. Περιγραφή του στόχου 1

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη, σύμφωνα με την Ατζέντα 2030,
αποτελεί η εξάλειψη της φτώχειας σε όλες τις διαστάσεις και μορφές που υπάρχει,
συμπεριλαμβανομένης και της ακραίας φτώχειας.

Ο τερματισμός της φτώχειας σε όλες τις μορφές είναι ο πρώτος Στόχος της Βιώσιμης
Ανάπτυξης. Οι επτά επιμέρους στόχοι του, αποσκοπούν στην εξάλειψη της ακραίας
φτώχειας για όλους τους ανθρώπους παντού: στη μείωση στο ελάχιστο (κατά το ήμισυ
τουλάχιστο) του ποσοστού γυναικών, ανδρών και παιδιών όλων των ηλικιών που ζουν σε
συνθήκες φτώχειας. Επιπλέον, επιδιώκεται η εφαρμογή των κατάλληλων εθνικών
συστημάτων κοινωνικής προστασίας και μέτρων για όλους, αλλά και να επιτευχθεί μέχρι το
2030 ουσιαστική κάλυψη των φτωχών και ευάλωτων ομάδων.

Η έκθεση για τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας του 2015 αναμένεται να
συμβάλλει στην απελευθέρωση περισσότερων από ένα δισεκατομμύριο ανθρώπων από την
ακραία φτώχεια, στην καταπολέμηση της πείνας, στη δυνατότητα να φοιτήσουν όσο το
δυνατόν περισσότερα κορίτσια σε σχολείο και στην προστασία του πλανήτη.

Όμως, οι ανισότητες δυστυχώς εξακολουθούν να υφίστανται, παρόλο που έχουν
επιτευχθεί αξιόλογες προσπάθειες. Ως εκ τούτου, η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
και για το σύνολο των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης έχουν δεσμευτεί, όπως αναφέρεται
στη Διακήρυξη της Ατζέντας, «να αξιοποιήσουν τα επιτεύγματα των Αναπτυξιακών Στόχων
της Χιλιετίας και να επιδιώξουν να αντιμετωπίσουν τις ημιτελείς εργασίες τους».

Σημειώνεται ότι το θέμα του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου 2017 ήταν η
«Εξάλειψη της φτώχειας και η προώθηση της ευημερίας σε έναν κόσμο που αλλάζει» και
περιλάμβανε τον πρώτο στόχο ως έναν από τους κορυφαίους στόχους ανάπτυξης
(https://sdgs.un.org/topics/poverty-eradication).

1.1. Από την ατζέντα 21 στο μέλλον που θέλουμε
Στο έγγραφο των αποτελεσμάτων του Rio+20 "The Future We Want", τα κράτη μέλη

αναφέρθηκαν στην ανάγκη να δοθεί ύψιστη προτεραιότητα στην εξάλειψη της φτώχειας στο
πλαίσιο της ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών, αντιμετωπίζοντας τις αιτίες και τις προκλήσεις
της φτώχειας μέσω ολοκληρωμένων και συντονισμένων δράσεων σε όλα τα επίπεδα.
(Norton & Stuart, 2014)

Μέσω του πολυετούς προγράμματος εργασίας που εγκρίθηκε από την Επιτροπή για την
Αειφόρο Ανάπτυξη (CSD/Commision on Sustainable Development) μετά την Παγκόσμια
Διάσκεψη Κορυφής για την Αειφόρο Ανάπτυξη (WSSD) το 2002, η εξάλειψη της φτώχειας
εμφανίζεται ως «επικείμενο ζήτημα» στην ημερήσια διάταξη του CSD κάθε χρόνο.

Η εξάλειψη της φτώχειας εξετάζεται στο Κεφάλαιο II του Σχεδίου Εφαρμογής του
Γιοχάνεσμπουργκ (2002), στο οποίο τονίστηκε ότι η εξάλειψη της φτώχειας είναι η
μεγαλύτερη παγκόσμια πρόκληση που αντιμετωπίζει ο κόσμος σήμερα και απαραίτητη
προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη, ιδιαίτερα για τις αναπτυσσόμενες χώρες (Norton &
Stuart, 2014).

Η Γενική Συνέλευση του Προγράμματος του 1997 για την Περαιτέρω Εφαρμογή της
Ατζέντας 21 (παράγραφος 27) αποφάσισε ότι η εξάλειψη της φτώχειας πρέπει να είναι
πρωταρχικό θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Είναι ένας από τους
θεμελιώδεις στόχους της διεθνούς κοινότητας και ολόκληρου του συστήματος των
Ηνωμένων Εθνών.



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Περιβάλλον-Πολιτισμός-Οικονομία-Κοινωνία......ΤΕΥΧΟΣ 2020
ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 10 ΧΡΟΝΩΝ: ΟΙ 17 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ.............Επιμέλεια Ρόϊδω Μητούλα, Αγησίλαος Οικονόμου

31

Επίσης, η «καταπολέμηση της φτώχειας» είναι το θέμα του Κεφαλαίου 3 της Ατζέντας
21 και ταυτόχρονα η δέσμευση 2 της Διακήρυξης της Κοπεγχάγης για την Κοινωνική
Ανάπτυξη.

Στην Ατζέντα 21 τονίστηκε ότι η φτώχεια είναι ένα σύνθετο πολυδιάστατο πρόβλημα
που αφορά τόσο στον εθνικό όσο και στον διεθνή τομέα. Δεν μπορεί να βρεθεί μια
ομοιόμορφη λύση η οποία θα εφαρμοστεί παγκοσμίως. Αντιθέτως, τα ειδικά προγράμματα
της κάθε χώρας για την αντιμετώπιση της φτώχειας και οι διεθνείς προσπάθειες που
υποστηρίζουν τις εθνικές προσπάθειες, καθώς και η παράλληλη διαδικασία δημιουργίας
ενός υποστηρικτικού διεθνούς περιβάλλοντος, είναι ζωτικής σημασίας για τη λύση αυτού
του προβλήματος (Norton & Stuart, 2014)

Στα χρόνια που ακολούθησαν τη Διάσκεψη του Ρίο το 1992 αυξήθηκε ο αριθμός των
ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες.
Η πολυπλοκότητα του ζητήματος της φτώχειας θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τον
κοινωνικό ιστό, να υπονομεύσει την οικονομική ανάπτυξη και το περιβάλλον και να
απειλήσει την πολιτική σταθερότητα σε πολλές χώρες, επομένως απαιτεί άμεση
αντιμετώπιση (Norton & Stuart, 2014).

2. Η περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), η οποία δημοσίευσε στοιχεία
για τον κίνδυνο της φτώχειας, όπως προέκυψαν από την Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών
Διαβίωσης των Νοικοκυριών (SILC), έτους 2020, με περίοδο αναφοράς εισοδήματος το έτος
2019 (ΕΛΣΤΑΤ, 2021), το μέσο ισοδύναμο ατομικό διαθέσιμο εισόδημα ανήλθε σε 10.041
ευρώ, αυξημένο κατά 7,0% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (βλ. Ιστόγραμμα 1).

Ιστόγραμμα 1: Μεταβολή του μέσου ισοδύναμου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος: 2008-
2020 (ΕΛΣΤΑΤ, 2021)

Σύμφωνα με το πρόγραμμα «Ευρώπη 2020», αναφορικά με την καταπολέμηση της
φτώχειας, έχει τεθεί ως στόχος «να μειωθούν κατά 20 εκατομμύρια τα άτομα που
βρίσκονται ή που κινδυνεύουν να βρεθούν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό»
έως το έτος 2020.

Με βάση τα στοιχεία της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των
Νοικοκυριών 2020, o πληθυσμός που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό
αποκλεισμό ανέρχεται στο 28,9% του πληθυσμού της Χώρας (3.043.869 άτομα),
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παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με το 2019 κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες (3.161.936
άτομα που αντιστοιχούσαν στο 30,% του πληθυσμού) (ΕΛΣΤΑΤ, 2021).

Ιστόγραμμα 2: Ποσοστό (%) πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό:
2005, 2008 – 2020 (ΕΛΣΤΑΤ, 2021)

2.1. Κίνδυνος φτώχειας ανά υπηκοότητα
Ειδικότερα, σύμφωνα με αποτελέσματα της έρευνας:

 Ο κίνδυνος της φτώχειας ή ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι υψηλότερος στην
περίπτωση των ατόμων ηλικίας 18-64 ετών (31,9%)

 Από τον πληθυσμό ηλικίας 18-64 ετών που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό
αποκλεισμό εκτιμάται ότι το 30% είναι Έλληνες και το 52,2% είναι αλλοδαποί που
διαμένουν στην Ελλάδα.

 Από τον πληθυσμό ηλικίας 18 ετών και άνω που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή
κοινωνικό αποκλεισμό εκτιμάται ότι το 27,% είναι Έλληνες και το 55,7% είναι
αλλοδαποί εκτός χωρών της ΕΕ των 28 που διαμένουν στην Ελλάδα.

 Από τους αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα, ηλικίας 18-64 ετών και βρίσκονται
σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό το 49,9% γεννήθηκαν σε άλλη χώρα, ενώ
το 29,8% είναι αλλοδαποί που γεννήθηκαν και διαμένουν στην Ελλάδα (βλ.
Ιστόγραμμα 3) (ΕΛΣΤΑΤ, 2021).

Ιστόγραμμα 3: Ποσοστό πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό κατά
υπηκοότητα: 2020 (ΕΛΣΤΑΤ, 2021)
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Ταυτόχρονα:
 Το όριο της φτώχειας ανέρχεται στο ποσό των 5.269 ευρώ ετησίως ανά μονοπρόσωπο

νοικοκυριό και σε 11.064 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα
παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών, και ορίζεται ως το 60% του διάμεσου συνολικού
ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, το οποίο εκτιμήθηκε σε 8.781
ευρώ, ενώ το μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών της Χώρας εκτιμήθηκε
σε 17.263 ευρώ.

 Το έτος 2020 (περίοδος αναφοράς εισοδήματος 2019), το 17,7% του συνολικού
πληθυσμού της χώρας ήταν σε κίνδυνο φτώχειας. Ο δείκτης αυτός που κατά το έτος
2005 (με περίοδο αναφοράς εισοδήματος το έτος 2004) ανερχόταν στο 19,6%,
σημείωσε αυξητική πορεία έως το έτος 2012 όπου εκτιμήθηκε στο 23,1% ενώ άρχισε
να μειώνεται από το έτος 2014 και μετά.

 Τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας εκτιμώνται σε 701.405 σε σύνολο
4.115.678 νοικοκυριών και τα μέλη τους σε 1.856.081 στο σύνολο των 10.514.769
ατόμων του εκτιμώμενου πληθυσμού της χώρας.

 Ο κίνδυνος φτώχειας για παιδιά ηλικίας 0-17 ετών (παιδική φτώχεια) ανέρχεται σε
20,9% σημειώνοντας πτώση κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019, ενώ
για τις ομάδες ηλικιών 18-64 ετών και 65 ετών και άνω, ανέρχεται σε 18,4% και 13%.
(ΕΛΣΤΑΤ, 2021)

2.2. Κίνδυνος φτώχειας ανά περιφέρεια
Σε πέντε Περιφέρειες (Ιόνια Νησιά, Αττική, Κρήτη, Νότιο Αιγαίο και Ήπειρος)

καταγράφονται τα χαμηλότερα ποσοστά κινδύνου φτώχειας από αυτά του συνόλου της
Χώρας, ενώ σε οκτώ Περιφέρειες (Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο
Αιγαίο, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και
Δυτική Ελλάδα) τα αντίστοιχα ποσοστά είναι υψηλότερα (ΕΛΣΤΑΤ, 2021).

Ιστόγραμμα 4: Ποσοστό πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ανά Περιφέρεια: 2020 (ΕΛΣΤΑΤ,
2021)

2.3. Η σημασία της εκπαίδευσης
Βαρύνουσα σημασία στη μείωση της φτώχειας αποτελεί η εκπαίδευση. Όσο υψηλότερο

είναι το επίπεδο εκπαίδευσης, τόσο μικρότερο είναι το ποσοστό του κινδύνου φτώχειας. Για
το έτος 2020, ο κίνδυνος φτώχειας εκτιμάται για όσους έχουν ολοκληρώσει προσχολική,
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πρωτοβάθμια και το πρώτο στάδιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε 24,4%, για όσους
έχουν ολοκληρώσει το δεύτερο στάδιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε 16,9%, ενώ για όσους έχουν ολοκληρώσει το πρώτο
και το δεύτερο στάδιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε 7,1% (ΕΛΣΤΑΤ, 2021).

2.4. Η συμβολή των επιδομάτων
Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας πριν από όλες τις κοινωνικές μεταβιβάσεις (δηλαδή μη

συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιδομάτων και των συντάξεων στο συνολικό
διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών) ανέρχεται σε 48,3% ενώ, όταν περιλαμβάνονται μόνο
οι συντάξεις και όχι τα κοινωνικά επιδόματα, μειώνεται στο 23,5%. Αναφορικά με τα
κοινωνικά επιδόματα, επισημαίνεται ότι αυτά περιλαμβάνουν παροχές κοινωνικής βοήθειας
(όπως το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το επίδομα στέγασης, το επίδομα θέρμανσης κ.ά.),
οικογενειακά επιδόματα (όπως επιδόματα τέκνων), καθώς και επιδόματα ή βοηθήματα
ανεργίας, ασθένειας, αναπηρίας ή ανικανότητας, ή και εκπαιδευτικές παροχές. Το ποσοστό
κινδύνου φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις ανέρχεται σε 17,7%, ως εκ τούτου
διαπιστώνεται ότι τα κοινωνικά επιδόματα συμβάλλουν στη μείωση του ποσοστού του
κινδύνου φτώχειας κατά 5,8 ποσοστιαίες μονάδες ενώ, εν συνεχεία, οι συντάξεις κατά 24,8
ποσοστιαίες μονάδες. Σημειώνεται ότι το σύνολο των κοινωνικών μεταβιβάσεων μειώνει το
ποσοστό του κινδύνου φτώχειας κατά 30,6 ποσοστιαίες μονάδες. (ΕΛΣΤΑΤ, 2021)

Ιστόγραμμα 5: Ποσοστό κινδύνου φτώχειας (ΕΛΣΤΑΤ, 2021)

2.5. Χαρακτηριστικά πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας
 Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας το 2020 είναι ελαφρώς υψηλότερο για τις γυναίκες

(17,8%) σε σχέση με τους άνδρες (17,5%).
 Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας για τους άνδρες και για τις γυναίκες σημείωσε μείωση

κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες το 2020 σε σχέση με το 2019.
 Ο κίνδυνος φτώχειας για άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών εκτιμάται σε 14,8% για τις

γυναίκες και σε 10,9% για τους άνδρες.
 Ο κίνδυνος φτώχειας για άτομα ηλικίας άνω των 75 ετών εκτιμάται σε 13,9% ενώ για

άτομα ηλικίας κάτω των 75 ετών σε 18,1%.
 Ο κίνδυνος φτώχειας για τις γυναίκες άνω των 75 ετών εκτιμάται σε 17,2%, ενώ για

τους άνδρες της αντίστοιχης ομάδας ηλικιών εκτιμάται σε 9,7% .
 Ο κίνδυνος φτώχειας των νοικοκυριών με έναν ενήλικα και τουλάχιστο ένα

εξαρτώμενο παιδί μειώθηκε κατά 12,9 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019 με το
ποσοστό να διαμορφώνεται σε 24,0%. Μείωση κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες
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σημείωσε και ο κίνδυνος φτώχειας των νοικοκυριών με τρεις ή περισσότερους ενήλικες
με εξαρτώμενα παιδιά και ανέρχεται σε 24,4%. Αύξηση κατά 3,6 ποσοστιαίες μονάδες
παρουσιάστηκε στα νοικοκυριά με έναν ενήλικα ηλικίας 65 ετών και άνω και ανέρχεται
σε 20,2%.

 Οι εργαζόμενοι 18-64 ετών αντιμετωπίζουν χαμηλότερο κίνδυνο φτώχειας σε σύγκριση
με τους ανέργους και τους οικονομικά μη ενεργούς (νοικοκυρές κ.ά.). Το ποσοστό
κινδύνου φτώχειας για τους εργαζομένους 18 έως 64 ετών ανέρχεται σε 10%,
σημειώνοντας μείωση κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το έτος 2019. Μείωση
κατά 1 ποσοστιαία μονάδα παρουσίασε το ποσοστό κινδύνου φτώχειας για τις
εργαζόμενες γυναίκες 18-64 ετών, ενώ αυξήθηκε κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες το
αντίστοιχο ποσοστό για τους εργαζόμενους άνδρες, δηλαδή σε 7,1% και 12,0%
αντίστοιχα.

 Για τους ανέργους, όπως ήδη αναφέρθηκε, ο κίνδυνος φτώχειας είναι σημαντικά
μεγαλύτερος και ανέρχεται σε 45,3%, παρουσιάζοντας σημαντική διαφορά μεταξύ
ανδρών και γυναικών (51,9% και 39,5% αντίστοιχα). Ο κίνδυνος φτώχειας για όσους
είναι οικονομικά μη ενεργοί (μη συμπεριλαμβανομένων των συνταξιούχων) μειώθηκε
κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα και ανήλθε σε 25,1%. Η μεταβολή (αύξηση) για τις
γυναίκες είναι 0,6 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ για τους άνδρες (μείωση) 3,5 ποσοστιαίες
μονάδες και τα σχετικά ποσοστά ανέρχονται σε 25,6% και 22,8%.

 Ο κίνδυνος φτώχειας για τους εργαζομένους με πλήρη απασχόληση ανέρχεται σε 9,0%,
ενώ για τους εργαζομένους με μερική απασχόληση ανέρχεται σε 21,0%.

 Στην περίπτωση των νοικοκυριών που η κατοικία που διαμένουν είναι ιδιόκτητη, ο
κίνδυνος φτώχειας ανέρχεται σε 17,4%, ενώ για τα νοικοκυριά που διαμένουν σε
ενοικιασμένη κατοικία ο κίνδυνος φτώχειας είναι υψηλότερος και ανέρχεται σε 18,5%.
Ο κίνδυνος φτώχειας για παιδιά ηλικίας 0-17 ετών που η κατοικία τους είναι ιδιόκτητη
ανέρχεται σε 21,2%, ενώ για τα άτομα της ίδιας ομάδας ηλικιών που η κατοικία τους
είναι ενοικιασμένη, ο κίνδυνος αυξάνεται σε 20,2%. Ο κίνδυνος φτώχειας ατόμων
ηλικίας 18-64 ετών που η κατοικία τους είναι ιδιόκτητη ανέρχεται σε 18,3%, ενώ για τα
άτομα της ίδιας ηλικιακής ομάδας που η κατοικία τους είναι ενοικιασμένη, ο κίνδυνος
αυξάνεται σε 18,9% (ΕΛΣΤΑΤ, 2021).

2.6. Φτώχεια και COVID-19
Η πρόοδος της επιβράδυνσης στη μείωση της φτώχειας από το 2015 έχει υποχωρήσει

περαιτέρω λόγω της πανδημίας COVID-19, με το παγκόσμιο ποσοστό ακραίας φτώχειας να
αυξάνεται το 2020 για πρώτη φορά σε περισσότερα από 20 χρόνια. Η τριπλή απειλή του
COVID-19, των συγκρούσεων και της κλιματικής αλλαγής καθιστά τον παγκόσμιο στόχο
για τον τερματισμό της φτώχειας έως το 2030 ανέφικτο, εκτός εάν ληφθούν άμεσες και
ουσιαστικές πολιτικές ενέργειες. Η κρίση του COVID-19 απέδειξε τη σημασία των
συστημάτων κοινωνικής προστασίας για την προστασία της υγείας, της απασχόλησης και
του εισοδήματος, με αποτέλεσμα πολλά νέα μέτρα κοινωνικής προστασίας να εισαχθούν το
2020. Ωστόσο, 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο εξακολουθούν να είναι χωρίς
καμία κοινωνική προστασία, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι φτωχοί και ευάλωτοι.

Συνδυάζοντας τις απειλές για την εξάλειψη της φτώχειας από την κλιματική αλλαγή και
τις συγκρούσεις, η πανδημία αύξησε τον αριθμό των φτωχών το 2020 μεταξύ 119 και 124
εκατομμύρια, προκαλώντας αύξηση του ποσοστού ακραίας φτώχειας για πρώτη φορά σε μια
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γενιά, από 8,4% το 2019 σε 9,5% το 2020 σύμφωνα με τα «nowcasts». Από τους «νέους
φτωχούς», 8 στους 10 βρίσκονται σε χώρες και περιοχές μεσαίου εισοδήματος. Προβλέπεται
ότι περίπου 600 εκατομμύρια άνθρωποι θα εξακολουθούν να ζουν σε συνθήκες ακραίας
φτώχειας μέχρι το 2030.

Πριν από την πανδημία, η παγκόσμια ακραία φτώχεια είχε πέσει από 10,1% το 2015 σε
9,3% το 2017, που ισοδυναμεί με 689 εκατομμύρια ανθρώπους που ζούσαν με λιγότερα από
1,90 δολάρια την ημέρα. Ωστόσο, ο ρυθμός μείωσης είχε επιβραδυνθεί σε λιγότερο από μισή
ποσοστιαία μονάδα ετησίως εκείνη την περίοδο, σε σύγκριση με περίπου 1 ποσοστιαία
μονάδα ετησίως μεταξύ 1990 και 2015.

Το μερίδιο των εργαζομένων σε όλο τον κόσμο που ζουν σε συνθήκες ακραίας
φτώχειας μειώθηκε από 14% το 2010 σε 7,8% το 2015 και 6,6% το 2019, αν και η πρόοδος
για τους νέους εργαζόμενους ήταν λιγότερο ενθαρρυντική. Ωστόσο, η πανδημία έχει
επηρεάσει σοβαρά την άτυπη οικονομία, στην οποία απασχολείται η συντριπτική
πλειοψηφία των φτωχών εργαζομένων. Η κρίση είχε επίσης δυσανάλογο αντίκτυπο στα
μέσα διαβίωσης νέων και γυναικών εργαζομένων, οι οποίοι είναι ήδη πολύ πιο πιθανό να
ζουν στη φτώχεια. Το 2019, οι νέοι είχαν διπλάσιες πιθανότητες από τους ενήλικες να
συγκαταλέγονται στους φτωχούς εργαζόμενους.

Μέχρι το 2020, μόνο το 47% του παγκόσμιου πληθυσμού καλύπτονταν
αποτελεσματικά από τουλάχιστο ένα χρηματικό επίδομα κοινωνικής προστασίας, αφήνοντας
4 δισεκατομμύρια ανθρώπους απροστάτευτους. Ωστόσο, μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου και 31ης
Δεκεμβρίου 2020, οι κυβερνήσεις 209 χωρών και εδαφών ανακοίνωσαν περισσότερα από
1.600 κυρίως βραχυπρόθεσμα μέτρα κοινωνικής προστασίας ως απάντηση στην κρίση του
COVID-19.

Οι συνολικές επιχορηγήσεις ΕΑΒ για βασικές κοινωνικές υπηρεσίες και αναπτυξιακή
επισιτιστική βοήθεια, που προορίζονται για τη μείωση της φτώχειας, αντιπροσώπευαν το
0,02% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος των χορηγών στην Επιτροπή Αναπτυξιακής
Βοήθειας το 2019 (https://sdgs.un.org/goals/goal1).

2.7 Προβλήματα που πηγάζουν από τη φτώχεια
Τα βασικότερα προβλήματα που πηγάζουν από τη φτώχεια είναι τα εξής:

- Ο υποσιτισμός: Ο υποσιτισμός είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται ιδιαιτέρως
στα παιδιά των φτωχών οικογενειών. Οι άνθρωποι που ζουν σε συνθήκες άκρας φτώχειας,
σπάνια έχουν πρόσβαση σε ιδιαίτερα θρεπτικά τρόφιμα. Ακόμη και αν έχουν πρόσβαση σε
αυτά τα τρόφιμα, είναι απίθανο ότι δεν θα είναι σε θέση να τα αγοράσουν. Οι υγιεινές
τροφές είναι συνήθως οι πιο ακριβές. Ως εκ τούτου, μια οικογένεια με ένα πολύ μικρό
προϋπολογισμό είναι πολύ πιο πιθανό να αγοράσει τρόφιμα που είναι λιγότερο θρεπτικά,
απλώς και μόνο επειδή αυτά είναι το μόνα που μπορεί να αντέξει οικονομικά.

Συνήθως, οι άνθρωποι που ζουν στα όρια της φτώχειας υποσιτίζονται απλά επειδή δεν
τρώνε την αναγκαία για τον οργανισμό τους ποσότητα τροφής. Για μερικούς ανθρώπους σε
όλο τον κόσμο, η ποιότητα των τροφίμων είναι μια πολυτέλεια. Ένα σύνολο 14,3% των
ανθρώπων στις αναπτυσσόμενες χώρες αντιμετωπίζουν την πείνα και περίπου το 25% της
υποσαχάριας Αφρικής υποσιτίζονται. Σημειώνεται ότι η κακή διατροφή προκαλεί το 45%
των θανάτων σε παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών και ο υποσιτισμός μπορεί επίσης να
οδηγήσει σε πολλά άλλα προβλήματα υγείας.

- Η υγεία: Στα άτομα τα οποία ζουν σε συνθήκες φτώχειας, οι ασθένειες είναι συχνές
επειδή δεν διαθέτουν τους πόρους για να διατηρήσουν ένα υγιές περιβάλλον διαβίωσης.
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Συγκεκριμένα, η διατροφή τους είναι σχεδόν πάντα ελλιπής σε θρεπτικά τρόφιμα με
αποτέλεσμα να μειώνεται η ικανότητα του σώματός τους να “παλέψει” τις ασθένειες. Οι
συνθήκες υγιεινής είναι συνήθως ανύπαρκτες, αυξάνοντας την πιθανότητα να προσβληθούν
από μια ασθένεια. Μερικές φορές αυτές οι ασθένειες μπορούν να είναι ήσσονος σημασίας,
αλλά άλλες φορές μπορεί να είναι απειλητικές για τη ζωή. Σε γενικές γραμμές, οι άνθρωποι
που ζουν σε συνθήκες φτώχειας δεν μπορούν να αντέξουν χωρίς τα κατάλληλα φάρμακα για
τη θεραπεία αυτών των ασθενειών.

Έτσι, η φτώχεια επηρεάζει το προσδόκιμο ζωής και το ποσοστό της παιδικής
θνησιμότητας. Οι στατιστικές δείχνουν ότι το προσδόκιμο ζωής των φτωχών χωρών είναι
μέχρι και 30 χρόνια κάτω από εκείνη των πλούσιων, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η παιδική
θνησιμότητα είναι ιδιαίτερα υψηλή στις φτωχές χώρες, όπου το 13,5% των παιδιών
πεθαίνουν πριν από την ηλικία των 5 ετών. Αυτός ο αριθμός είναι ο μέσος όρος για τις
φτωχές χώρες, ωστόσο, ορισμένα αφρικανικά έθνη έχουν ποσοστό παιδικής θνησιμότητας
που φτάνουν μέχρι και στο 20%.

• Η οικονομία: O αριθμός των ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας επηρεάζει τα
ποσοστά απασχόλησης σε μεγάλο βαθμό. Χωρίς εκπαίδευση, οι άνθρωποι αυτοί είναι
απίθανο να βρουν μια θέση εργασίας. Η ανεργία εμποδίζει μια χώρα να εξελιχθεί σε ισχυρό
οικονομικό σύστημα. Ένα υψηλό ποσοστό ανεργίας μπορεί να εμποδίσει μια χώρα από την
πρόοδο σε όλους τους τομείς.

Το εργατικό δυναμικό υποφέρει όταν ένα μεγάλο μέρος των πολιτών δεν μπορεί να
συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη. Για παράδειγμα, η ινδική οικονομία δεν είναι σε θέση
να αναπτυχθεί σε υψηλό ρυθμό για πολλά χρόνια, λόγω του μεγάλου αριθμού των
ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Περίπου 22% του πληθυσμού της Ινδίας ζει σε
συνθήκες φτώχειας και η οικονομία τους μπορεί να βελτιωθεί μόνο όταν το ποσοστό αυτό
μειωθεί.

• Η εκπαίδευση: Συνήθως, οι άνθρωποι που ζουν σε συνθήκες φτώχειας δεν είναι σε
θέση να παρακολουθήσουν το σχολείο από πολύ μικρή ηλικία. Οι οικογένειες αυτές, δεν
μπορούν να παρέχουν τα απαραίτητα ρούχα και σχολικά είδη, ή πρωινό στα παιδιά τους για
να πάρουν μαζί τους στο σχολείο. Υπάρχει μια σαφής συσχέτιση μεταξύ των οικογενειών
που ζουν στη φτώχεια και την έλλειψη εκπαίδευσης.

Τα ποσοστά αναλφαβητισμού σε χώρες με υψηλά επίπεδα φτώχειας είναι αυξημένα,
φαινόμενο το οποίο δείχνει ότι αυτά τα δύο συνδέονται. Η έλλειψη μόρφωσης και παιδείας
μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την κοινωνία με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένων
του εργατικού δυναμικού και άλλων κοινωνικών ομάδων. Έτσι, δημιουργείται ένας φαύλος
κύκλος, η φτώχεια εμποδίζει τους ανθρώπους από το να αποκτήσουν μια καλή εκπαίδευση
και η απόκτηση μιας καλής εκπαίδευσης αποτρέπει τους ανθρώπους από τη διαφυγή της
φτώχειας. Υπογραμμίζεται ότι σύμφωνα με υπολογισμούς, με την απόκτηση μιας βασικής
εκπαίδευσης, θα μπορούσαν πάνω από 171 εκατομμύρια άνθρωποι να απομακρυνθούν από
τη φτώχεια.

• Η κοινωνία: Αρκετοί άνθρωποι που ζουν σε συνθήκες φτώχειας είναι άστεγοι.
Επιπλέον, φαίνεται ότι υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ της φτώχειας και της εγκληματικότητας.
Όταν οι άνθρωποι είναι άνεργοι και άστεγοι, η κοινωνική αναταραχή μπορεί να οδηγήσει σε
αύξηση της εγκληματικότητας. Το φαινόμενο των αστέγων και τα υψηλά ποσοστά
εγκληματικότητας έχουν αντίκτυπο στις συνθήκες διαβίωσης σε μία πολιτεία
(https://borgenproject.org/5-effects-poverty).
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3. Οι χρηματοδοτήσεις της ΕΕ για την επίτευξη το 1ου στόχου

Η καταπολέμηση της φτώχειας, εντάσσεται στους ειδικούς στόχους κοινωνικής
πολιτικής της ΕΕ και των κρατών μελών της. Με βάση το άρθρο 153 ΣΛΕΕ, η κοινωνική
ενσωμάτωση μπορεί να επιτευχθεί αποκλειστικά και μόνο στη βάση συνεργασίας μη
νομοθετικής φύσης, όπως είναι η ανοικτή μέθοδος συντονισμού (ΑΜΣ), ενώ το άρθρο 19
ΣΛΕΕ επιτρέπει στην ΕΕ να αναλαμβάνει δράση για την καταπολέμηση των διακρίσεων
τόσο με την παροχή νομικής προστασίας σε τυχόν θύματα όσο και με τη θέσπιση μέτρων
ενθάρρυνσης.

3.1 Πολιτικές και δράσεις από το 1975 έως σήμερα
Από το 1975 έως το 1994, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα υλοποίησε μια σειρά

από δοκιμαστικά σχέδια και προγράμματα που είχαν σχεδιαστεί για την καταπολέμηση της
φτώχειας και του αποκλεισμού. Ωστόσο, λόγω απουσίας νομικής βάσης, η δράση της
Κοινότητας στον τομέα αυτόν περιορίστηκε. Η κατάσταση άλλαξε το 1999, όταν τέθηκε σε
ισχύ η Συνθήκη του Άμστερνταμ, η οποία κατοχύρωσε την εξάλειψη του κοινωνικού
αποκλεισμού ως στόχο της κοινοτικής κοινωνικής πολιτικής. Το 2000 συγκροτήθηκε η
Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών
μελών και της Επιτροπή (Άρθρο 160 ΣΛΕΕ).

Μέσω της Στρατηγικής της Λισαβόνας, δημιουργήθηκε ένας μηχανισμός εποπτείας και
συντονισμού που περιλάμβανε χάραξη στόχων, μέτρηση της φτώχειας βάσει ενός συνόλου
από δείκτες και μεγέθη αναφοράς, κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη και εθνικά
σχέδια δράσης κατά της φτώχειας. Επιπλέον, θεσπίστηκε ένας νέος μηχανισμός
διακυβέρνησης για τη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών: την
ανοικτή μέθοδο συντονισμού (ΑΜΣ), μια εθελοντική διαδικασία πολιτικής συνεργασίας
βάσει συμφωνηθέντων κοινών στόχων και δεικτών. Τα ενδιαφερόμενα μέρη,
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών,
συνεργάζονται επίσης στο πλαίσιο της διαδικασίας. Ένα νέο πλαίσιο πολιτικής, η ανοικτή
μέθοδος συντονισμού στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και της κοινωνικής ένταξης
(κοινωνική ΑΜΣ), έχει ομαδοποιήσει και ενοποιήσει τρεις χωριστές ΑΜΣ στους τομείς της
κοινωνικής ένταξης, της υγείας και της μακροχρόνιας φροντίδας, και των συντάξεων.

Σύμφωνα με τη σύσταση που εξέδωσε τον Οκτώβριο του 2008 σχετικά με την
ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας, η
Επιτροπή δήλωσε ότι τα κράτη μέλη πρέπει «να χαράξουν και να εφαρμόσουν μια
ολοκληρωμένη συνολική στρατηγική για την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι
αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας, στρατηγική που να συνδυάζει επαρκή εισοδηματική
στήριξη, αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες».

Η βασικότερη καινοτομία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, η οποία εγκρίθηκε το 2010, ήταν ο νέος κοινός στόχος για
την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: η μείωση του αριθμού
των Ευρωπαίων που διαβιούν κάτω από το εθνικό όριο φτώχειας κατά 25% και η έξοδος 20
εκατομμυρίων ανθρώπων από τη φτώχεια. Ωστόσο, ο στόχος αυτός δεν επιτεύχθηκε και τον
Μάρτιο του 2021, η Επιτροπή συμπεριέλαβε έναν νέο στόχο για τη μείωση του αριθμού των
ατόμων που βρίσκονται σε φτώχεια κατά τουλάχιστο 15 εκατομμύρια
(συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 5 εκατομμυρίων παιδιών) έως το 2030 στο σχέδιο
δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.
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Διάφορες πρωτοβουλίες, επίσης, αναλήφθηκαν για να αντιμετωπιστεί ο αυξανόμενος
αριθμός των ατόμων που ζουν στην Ευρώπη υπό την απειλή της φτώχειας λόγω της
οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η Επιτροπή δρομολόγησε τον Δεκέμβριο του
2010 την Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού, ως μία από τις επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες για τη στρατηγική «Ευρώπη
2020», σε συνδυασμό με μια σειρά από σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως η αξιολόγηση των
στρατηγικών για την ενεργητική ένταξη σε εθνικό επίπεδο και η Λευκή Βίβλος για τις
συντάξεις .

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, τον Φεβρουάριο του 2013, υπό τον τίτλο
«Στοχεύοντας στις κοινωνικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και τη συνοχή –
συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 2014-2020», η
Επιτροπή παρότρυνε τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στις κοινωνικές επενδύσεις
προς όφελος των πολιτών, και ειδικότερα των παιδιών, προκειμένου να σπάσει ο κύκλος της
ανισότητας.

Έπειτα από τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου το 2010, το 2013, έπειτα από
εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή παρουσίασε
πρόταση για την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης στη διακυβέρνηση της Οικονομικής
και Νομισματικής Ένωσης. Κύριο στοιχείο της είναι ο κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων,
ο οποίος συνιστά εργαλείο ανάλυσης για τον εντοπισμό εξελίξεων σε ολόκληρη την ΕΕ που
χρειάζονται πιο στενή παρακολούθηση. Ο πίνακας αποτελεσμάτων περιλαμβάνει τόσο
δευτερεύοντες όσο και πρωταρχικούς δείκτες, συμπεριλαμβανομένων δεικτών για την
εισοδηματική ανισότητα, το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, το ποσοστό κινδύνου
φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (AROPE), το ποσοστό των νέων που βρίσκονται εκτός
απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) και τον αντίκτυπο των κοινωνικών
παροχών στη μείωση της φτώχειας.

Ο πίνακας των αποτελεσμάτων περιλαμβάνεται στην κοινή έκθεση για την
απασχόληση της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης (ΕΕΑ), που προσδιορίζει στρατηγικής
σημασίας πολιτικές προτεραιότητες και αποτελεί το πρώτο βήμα της ετήσιας διαδικασίας
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Το 2020 η Επιτροπή von der Leyen ανανέωσε την ΕΕΑ,
μετονομάζοντάς την σε ΕΣΒΑ (Ετήσια Επισκόπηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης) και
ενσωματώνοντας σε αυτήν τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών,
συμπεριλαμβανομένων των στόχων «Μηδενική φτώχεια», «Μηδενική πείνα» και «Μείωση
της ανισότητας».

Τον Νοέμβριο του 2017 και τα τρία κύρια θεσμικά όργανα της ΕΕ εξέφρασαν την
προσήλωσή τους στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων σε μια κοινή διακήρυξη.
Ο πυλώνας ορίζει την κοινωνική προστασία και ένταξη ως έναν από τους τρεις βασικούς
τομείς (2.3.1 Κοινωνική πολιτική και πολιτική απασχόλησης: γενικές αρχές). Ο πυλώνας
έχει χρησιμοποιηθεί για τη δρομολόγηση σειράς νομοθετικών και πολιτικών πρωτοβουλιών,
όπως η οδηγία (ΕΕ) 2019/1152 σχετικά με διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας, και
η δέσμη μέτρων για την κοινωνική δικαιοσύνη, στην οποία περιλαμβάνονται ο κανονισμός
(ΕΕ) 2019/1149 για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας, και η σύσταση του
Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία
για τους εργαζομένους και τους αυτοαπασχολούμενους. Τον Οκτώβριο του 2020 η Επιτροπή
δημοσίευσε την πρόταση οδηγίας σχετικά με επαρκείς κατώτατους μισθούς στην Ευρωπαϊκή
Ένωση με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας των εργαζομένων.
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Τον Μάρτιο του 2021, παρουσιάστηκαν δύο πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων: τη στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του
παιδιού και την πρόταση σύστασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση της ευρωπαϊκής
εγγύησης για τα παιδιά. Το σχέδιο δράσης ανήγγειλε επίσης άλλες πρωτοβουλίες, μεταξύ
των οποίων: μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της αστεγίας που
δρομολογήθηκε τον Ιούνιο του 2021, μια σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με το ελάχιστο
εισόδημα (2022) και μια πρωτοβουλία για τη μακροχρόνια φροντίδα (2022), καθώς και
ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για το μέλλον του κράτους πρόνοιας, η οποία θα
υποβάλει την έκθεσή της έως το τέλος του 2022. Η Επιτροπή πρότεινε, επίσης,
αναθεωρημένη έκδοση του κοινωνικού πίνακα αποτελεσμάτων, ώστε να αντικατοπτρίζονται
καλύτερα οι προτεραιότητες πολιτικής του σχεδίου δράσης. Τον Ιούνιο του 2021 οι
υπουργοί Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ενέκριναν ανανεωμένο κατάλογο
πρωταρχικών δεικτών.

3.2 Οι χρηματοδοτήσεις της ΕΕ
Το βασικότερο χρηματοδοτικό μέσο είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το

οποίο διαθέτει κονδύλια της ΕΕ για τη συγχρηματοδότηση δράσεων που έχουν στόχο την
καταπολέμηση των διακρίσεων και την παροχή συνδρομής στα πλέον μειονεκτούντα άτομα,
ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία («EaSI») παρέχει
χρηματοδότηση σε επίπεδο ΕΕ για τον εκσυγχρονισμό των πολιτικών απασχόλησης και των
κοινωνικών πολιτικών με στόχο τη διασφάλιση επαρκούς και αξιοπρεπούς κοινωνικής
προστασίας, την προώθηση βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας, και την
καταπολέμηση των διακρίσεων, του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας. Ένας από
τους τρεις άξονες του - ο άξονας Progress - παρέχει χρηματοδότηση για τη δοκιμή
καινοτομιών στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής της αγοράς εργασίας.

Τον Μάρτιο του 2014, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν τον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 223/2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ). Το Ταμείο
στηρίζει τις δράσεις των κρατών μελών για την παροχή υλικής συνδρομής υπέρ των απόρων,
σε συνδυασμό με μέτρα κοινωνικής ένταξης. Τον Απρίλιο του 2020 το ΤΕΒΑ
τροποποιήθηκε στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων της πρωτοβουλίας επενδύσεων για την
αντιμετώπιση του κορονοϊού+ με σκοπό τη διάθεση πρόσθετων πόρων για τα έτη 2020,
2021 και 2022.

Τον Μάιο του 2018 η Επιτροπή εξέδωσε την πρότασή της για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο + (ΕΚΤ+) για την περίοδο 2021-2027. Τον Ιούνιο του 2021 εγκρίθηκε ο κανονισμός
(ΕΕ) 2021/1057 για την ίδρυση του ΕΚΤ+, με συνολικό προϋπολογισμό 88
δισεκατομμυρίων EUR σε τιμές 2018. Ο κανονισμός απαιτεί το 25% των κονδυλίων να
διατεθεί για την κοινωνική ένταξη, τουλάχιστον το 3% του προϋπολογισμού να δαπανηθεί
για επισιτιστική βοήθεια και βασική υλική βοήθεια για τους απόρους, και στις χώρες της ΕΕ
όπου ο αριθμός των παιδιών που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο φτώχειας υπερβαίνει τον μέσο
όρο της ΕΕ, τουλάχιστο το 5% των πόρων του ΕΚΤ + πρέπει να δαπανηθεί για μέτρα που
συμβάλλουν στην ισότιμη πρόσβαση των παιδιών σε δωρεάν υγειονομική περίθαλψη,
εκπαίδευση και παιδική μέριμνα, αξιοπρεπή στέγαση και επαρκή διατροφή.

Το Σεπτέμβριο του 2020, θεσπίστηκε το ευρωπαϊκό μέσο προσωρινής στήριξης για τον
μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE) προκειμένου να
στηριχθούν τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να αντιμετωπίσουν την πανδημία COVID-
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19 και να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας και τα εισοδήματα, ιδίως μέσω προγραμμάτων
βραχυπρόθεσμης εργασίας. Το μέσο μπορεί να παρέχει ενωσιακά δάνεια συνολικού ύψους
έως 100 δισεκατομμυρίων EUR στα πληττόμενα κράτη μέλη, με σκοπό την αντιμετώπιση
αιφνίδιων αυξήσεων στις δημόσιες δαπάνες που απαιτούνται για τη διατήρηση των θέσεων
εργασίας.

Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) τέθηκε σε ισχύ το Φεβρουάριο
του 2021 με στόχο την παροχή χρηματοδότησης ύψους έως και 723,8 δισεκατομμυρίων
EUR έως το τέλος του 2026 για τον μετριασμό των οικονομικών και κοινωνικών
επιπτώσεων της κρίσης COVID-19. Δύο από τους έξι πυλώνες που καθορίζονται στο
πλαίσιο του ΜΑΑ θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού: ο πυλώνας για την κοινωνική και εδαφική συνοχή και ο πυλώνας για τις
πολιτικές για την επόμενη γενιά, τα παιδιά και τους νέους
(www.europarl.europa.eu/factsheets/el).

4. Πολιτικές και δράσεις της Ελλάδας για την επίτευξη του στόχου Μηδενική φτώχεια

Στη συνέχεια αναλύονται οι πολιτικές και τις δράσεις που έχει εφαρμόσει η Ελλάδα,
αλλά και τα πιθανά έργα που έχει δημιουργήσει στα πλαίσια της μείωσης των ποσοστών
φτώχειας.

4.1 Επιδόματα ανεργίας
Το επίδομα ανεργίας, θεωρείται το βασικό εργαλείο που διαθέτει η κυβέρνηση, για να

αντιμετωπίσει την ανεργία και τον κίνδυνο φτώχειας που έχει δημιουργηθεί. Χορηγείται
μόνο σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις ασφάλισης, ενώ διαρκεί το πολύ 12 μήνες (αφορά
τους ανέργους που πραγματοποίησαν τουλάχιστον 250 ημέρες ασφαλισμένης εργασίας από
τον 14ο έως και τον 3ο μήνα πριν από την απόλυση).

Σε άλλα Ευρωπαϊκά κράτη τα επιδόματα ανεργίας έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και
χορηγούνται αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης προκειμένου να αντιμετωπίσουν την
ανεργία και την πιθανή φτώχεια από την οποία κινδυνεύει ένας άνεργος
(https://www.oaed.gr).

4.2 Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα
Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα που απευθύνεται σε

νοικοκυριά και άστεγους που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Επίσης, μπορούν να το
αιτηθούν φιλοξενούμενοι σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας και σε Ξενώνες Γυναικών
Θυμάτων Βίας. Το πρόγραμμα συνδυάζει:
1. Εισοδηματική ενίσχυση. Το ποσό που εγγυάται το πρόγραμμα είναι:

- 200 €/μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, το οποίο αυξάνεται κατά:
- 100 €/μήνα για κάθε επιπλέον ενήλικα και
- 50 €/μήνα για κάθε ανήλικο μέλος

2. Διασύνδεση των μελών της ωφελούμενης μονάδας με συμπληρωματικές κοινωνικές
υπηρεσίες, παροχές και αγαθά.
3. Υπηρεσίες ενεργοποίησης: προώθηση των μελών της ωφελούμενης μονάδας, εφόσον
δύνανται να εργαστούν, σε δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξή τους στην
αγορά εργασίας (Πεντάρης, 2019).
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4.3 Επίδομα στέγασης
Το Επίδομα Στέγασης είναι προνοιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για τα

νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους. Πρόκειται για την πρώτη οργανωμένη
προσπάθεια να αποκτήσει η χώρα συνεκτική στεγαστική πολιτική και αποτελεσματικό
σύστημα κοινωνικής προστασίας της πρώτης κατοικίας σε τέτοια κλίμακα.

Το ποσό του επιδόματος Στέγασης ορίζεται ως ακολούθως:
 Για τον δικαιούχο: 70 ευρώ το μήνα
 Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προσαύξηση 35 ευρώ το μήνα.

Το ανήλικο παιδί προσμετράται ως ενήλικας τόσο στον υπολογισμό των εισοδηματικών
κριτηρίων, όσο και στον υπολογισμό του εισοδήματος. Η κλιμάκωση που επιλέχθηκε, δίνει
έμφαση στο παιδί, με προφανή στόχο να προωθηθεί η γεννητικότητα, ενώ ειδική μέριμνα
υπάρχει για τις μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα
(https://opeka.gr).

4.4 Κοινωνικές δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας
Οι «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» (υπνωτήρια αστέγων,

ανοιχτά κέντρα ημέρας αστέγων, συσσίτια, κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία)
είναι ένα δίκτυο κοινωνικών δομών, που λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο και αναπτύχθηκε
προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, όπως:
 Άστεγοι
 Άνθρωποι που διαβιούν στο όριο ή και κάτω από το όριο της φτώχειας

(https://www.klimaka.org.gr)

5. Πολιτικές και δράσεις των ΟΤΑ για την επίτευξη της μηδενικής φτώχειας

Αν και οι δεσμεύσεις της Agenda 2030 έγιναν σε επίπεδο εθνικών κυβερνήσεων, ο
ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης & των Τοπικών Κοινωνιών είναι σημαντικός στην
επιτυχημένη επίτευξή της. Μερικές από τις δράσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια της
τοπικής αυτοδιοίκησης είναι:

5.1 Υπνωτήριο αστέγων των Γιατρών του Κόσμου
Η δομή του Υπνωτηρίου Αστέγων λειτουργεί συχνά με συγχρηματοδότηση από τα

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. Η πράξη στοχεύει στην κάλυψη επειγουσών
στεγαστικών και βιοτικών αναγκών των αστέγων και αποτελεί μέρος της Εθνικής και
Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη (ΕΣΚΕ & ΠΕΣΚΕ) για τη
διασφάλιση της πρόσβασης σε κατάλληλη στέγη. Το έργο με τίτλο «Υπνωτήριο»
αναφέρεται στη λειτουργία Υπνωτηρίου Αστέγων των Γιατρών του Κόσμου για εκείνο το
μέρος του πληθυσμού που δεν μπορεί να καλύψει τη βασική ανάγκη στέγασης.

Ειδικότερα, τα «Υπνωτήρια» είναι δομές άμεσης φιλοξενίας που λειτουργούν μόνο
κατά τη διάρκεια της νύχτας και καλύπτουν επείγουσες στεγαστικές ανάγκες όσων διαβιούν
στο δρόμο. Παρέχουν υπηρεσίες διανυκτέρευσης, ατομικής φροντίδας και υγιεινής,
ψυχοκοινωνικής στήριξης και διασύνδεσης με υπηρεσίες στέγασης, ψυχολογικής
υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής
επανένταξης. Στόχος του έργου είναι:
 Η παροχή βασικών αγαθών, η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και η βελτίωση της

ποιότητας ζωής των αστέγων.



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Περιβάλλον-Πολιτισμός-Οικονομία-Κοινωνία......ΤΕΥΧΟΣ 2020
ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 10 ΧΡΟΝΩΝ: ΟΙ 17 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ.............Επιμέλεια Ρόϊδω Μητούλα, Αγησίλαος Οικονόμου

43

 Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και
κοινωνικού αποκλεισμού (https://mdmgreece.gr).

5.2 Κ.Υ.Α.Δ.Α.
Σε αρκετούς δήμους υπάρχουν Κέντρα Υποδοχής και Αλληλεγγύης. Για παράδειγμα,

στο Δήμο Αθηναίων λειτουργεί το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου
Αθηναίων και ο Κόμβος Αλληλοβοήθειας Πολιτών, από όπου οι ωφελούμενοι του
Κ.Υ.Α.Δ.Α. προμηθεύονται τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης, φάρμακα, ρούχα, παπούτσια,
σχολικά είδη και παιχνίδια. Αυτή η «ομπρέλα» προστασίας και υποστήριξης,
συμπληρώνεται από τις υπηρεσίες του Κοινωνικού Πλυντηρίου του Κ.Υ.Α.Δ.Α.
(https://kyada-athens.gr).

5.3 Κοινωνικό φαρμακείο
Το Κοινωνικό Φαρμακείο αποτελεί μια δομή που προσφέρει δωρεάν φάρμακα,

υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα σε ωφελούμενους με χαμηλά
εισοδήματα και με ελάχιστη ή μηδαμινή πρόσβαση στο σύστημα περίθαλψης. Απαραίτητη
προϋπόθεση είναι η προσκόμιση πρόσφατης συνταγογραφούμενης φαρμακευτικής αγωγής.
Το Κοινωνικό Φαρμακείο έχει αναπτύξει ένα πλέγμα δράσεων προκειμένου να εξασφαλίσει
τη δωρεάν προμήθεια του σε φαρμακευτικά σκευάσματα και προϊόντα από
φαρμακοβιομηχανίες, φαρμακευτικούς συλλόγους και τοπικούς συλλογικούς φορείς
(https://dad.gr).

5.4 Κοινωνικό παντοπωλείο
Ο στόχος του κοινωνικού παντοπωλείου είναι η παροχή υπηρεσιών όπως, διανομή

τροφίμων, διανομή ειδών παντοπωλείου, διανομή ειδών βασικής υγιεινής, διανομή ειδών
ένδυσης και υπόδησης, διανομή κατεψυγμένων προϊόντων, βιβλίων, παιχνιδιών κ.ά.
(http://www.socialattica.gr).

5.5 Κοινωνικό φροντιστήριο
Με την πολύτιμη συμβολή εθελοντών εκπαιδευτικών τα Κοινωνικά Φροντιστήρια των

δήμων παρέχουν πρόσθετη διδακτική στήριξη σε μαθητές άπορων ή οικονομικά αδύναμων
οικογενειών, που κατοικούν εντός των ορίων του δήμου, καθώς και σε άπορους απόφοιτους
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (https://dad.gr).

5.6 Κοινωνικό συσσίτιο
Σε πολλούς δήμους, η Δομή Παροχής Συσσιτίου προσφέρει δωρεάν γεύματα σε

σταθερή βάση σε άτομα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη. Η παρασκευή των γευμάτων
πραγματοποιείται σε πλήρη συμφωνία με τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις. Οι
ωφελούμενοι παραλαμβάνουν καθημερινά μερίδα φαγητού, σαλάτα, ψωμί και φρούτο
εποχής. Το μενού είναι καταρτισμένο από ειδικό διατροφολόγο, ώστε να προσφέρονται
γεύματα που να καλύπτουν πλήρως τις καθημερινές διατροφικές ανάγκες (https://dad.gr).

6. Προτάσεις για ατομικές δράσεις για την επίτευξη του στόχου μηδενική φτώχεια

Στη συνέχεια αναφέρονται ατομικές δράσεις που μπορεί ο καθένας να αναπτύξει και να
συμβάλλει με τον τρόπο του στη μείωση της φτώχειας.
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- Τα φάρμακα που δεν αξιοποιήθηκαν και δεν έχουν λήξει, θα μπορούσαν να δοθούν στο
κοινωνικό φαρμακείο του δήμου που διαμένουμε και να δοθούν στα κατάλληλα χέρια.
Ρωτώντας στο στενό οικογενειακό κύκλο, ποια φάρμακα είναι αχρείαστα, θα μπορούσε να
συλλεχθεί ένας αξιόλογος αριθμός, ακόμη και αν ένα πακέτο έχει πολύ λίγα μέσα. Ας μην
ξεχνάμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που αναγκάζονται λόγω κάποιας πάθησης να
καταναλώνουν καθημερινά (και πολλές φορές για χρόνια) φάρμακα. Επομένως, ακόμη και
ένα χάπι μπορεί να αποτελέσει σωτήριο για έναν άνθρωπο που αδυνατεί να το αγοράσει.
- Ακόμη μια δράση που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί είναι η δωρεά ρούχων,
παπουτσιών, παπλωμάτων, μπουφάν και αξεσουάρ ένδυσης (όπως κασκόλ, φουλάρια,
γάντια, σκουφάκια κ.ά.) στο κοινωνικό παντοπωλείο, εφόσον έχουν πλυθεί. Εναλλακτικά,
μπορούν να δοθούν απευθείας στους αστέγους της γειτονιάς μας.
- Επιπλέον, ίσως μια από τις σημαντικότερες δράσεις, θα μπορούσε να αποτελέσει η
ενημέρωση των ανθρώπων που πλήττονται οικονομικά για θέματα όπως: που υπάρχουν
υπνωτήρια, που υπάρχουν παντοπωλεία, ποια επιδόματα δικαιούνται από το κράτος, που
υπάρχουν συσσίτια, που μπορούν να προμηθευτούν δωρεάν καθαρό νερό κ.ά. Αυτό θα
μπορούσε να επιτευχθεί προσεγγίζοντας ανθρώπους που γνωρίζουμε ότι αδυνατούν να
καλύψουν κάποιες από τις βασικές ανάγκες τους.
- Παροχή γευμάτων σε φτωχούς. Όλοι θα μπορούσαμε να προμηθευόμαστε στη δουλειά μας
ή στο σχολείο μας ένα γεύμα παραπάνω και να το δίνουμε σε φτωχό άτομο που θα
συναντήσουμε στα μέσα μεταφοράς ή στη διαδρομή μας.
- Προώθηση internet café για τη διευκόλυνση πρόσβασης στο διαδίκτυο από ανθρώπους που
είναι άνεργοι.
- Δημιουργία μιας μικρής επιχείρησης και πρόσληψη ανέργων που έχουν μια σχετική
προϋπηρεσία στην ειδικότητα. Πρέπει να δίνονται ευκαιρίες στους άνεργους να
επανενταχθούν.
- Παροχή δωρεάν προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης στους ανθρώπους που δεν
εργάζονται, καλύπτοντας βασικές γνώσεις, όπως η ανάγνωση, η γραφή και η αριθμητική. Οι
απόφοιτοι πανεπιστημίων μπορούν να αναλάβουν αυτή τη δράση.
- Μείωση της υπερκατανάλωσης και περιορισμός της σπατάλης.
- Κατανάλωση προϊόντων από επιχειρήσεις που συνεργάζονται με ΜΚΟ και άλλους
φιλανθρωπικούς οργανισμούς.
- Συλλογή τροφίμων και ρούχων για αποστολή σε παιδικά χωριά sos, ορφανοτροφεία κ.ά.
- Παροχή βοήθειας σε φτωχούς ώστε να ολοκληρώσουν τις βασικές σπουδές. Η επαρκής
γενική μόρφωση καθώς και η εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση, συνδυασμένες με
θετική στάση απέναντι στη ζωή και την εργασία, δίνουν και τα εχέγγυα για επαγγελματική
καριέρα.
- Η προώθηση του εθελοντισμού σε όλους τους τομείς της κοινωνίας είναι εξαιρετικά
σημαντική. Η δράση των εθελοντικών ομάδων δεν περιορίζεται μόνο στην προσφορά
φαγητού, αλλά και την υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής ιατρικής δράσης και
προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης για νεόπτωχους συνανθρώπους μας.

Συμπέρασμα

Κλείνοντας, υπογραμμίζεται ότι αν και έχουν θεσπιστεί νόμοι και εφαρμόζονται
πολιτικές από την πολιτεία, από διάφορους διεθνείς φορείς, οργανώσεις και από την Ε.Ε, η
ατομική δράση είναι ιδιαίτερα σημαντική. Τα επιδόματα, το κοινωνικό παντοπωλείο, το
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κοινωνικό φροντιστήριο, το κοινωνικό φαρμακείο κ.ά. μπορούν να συμβάλλουν κατά ένα
μεγάλο ποσοστό στη μείωση της φτώχειας, αλλά σε συνδυασμό με την ευαισθητοποίηση
όλων μας για ατομική δράση, μπορούν να επιφέρουν μεγαλύτερα αποτελέσματα.
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Περίληψη
Τα συνεχώς αυξανόμενα ποσοστά πείνας των τελευταίων ετών, μετά από δεκαετίες

σταθερής πτώσης της, δείχνουν για άλλη μια φορά την τεράστια πρόκληση, για την επίτευξη
του στόχου της μηδενικής πείνας μέχρι το 2030. Ο αριθμός των ανθρώπων στην γη που
πεινάει, επιστρέφει σχεδόν στο σημείο που βρισκόταν πριν μια δεκαετία. Αυτή τη στιγμή,
υστερούμε σημαντικά στην προσπάθεια για να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει και να
εξασφαλίσουμε πρόσβαση σε τρόφιμα για όλους. Η κλιματική κρίση αποτελεί αυτή τη στιγμή
τον σημαντικότερο μοχλό της πείνας. Η πείνα έχει αυξηθεί σε πολλές χώρες στις οποίες η
οικονομία έχει προβλήματα . Ωστόσο, η μεγαλύτερη απειλή είναι εκεί όπου υπάρχει ένας
συνδυασμός συγκρούσεων, αλλαγή του κλίματος και οικονομική περιθωριοποίηση. O ΟΗΕ
έχει πρωτοστατήσει στο ζήτημα της βιωσιμότητας εδώ και αρκετές δεκαετίες, με πιο πρόσφατο
σχετικό κείμενο, την Ατζέντα 2030. Η Ατζέντα 2030 εγκρίθηκε το 2015 και περιλαμβάνει 17
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) που συγκλίνουν στην αντιμετώπιση των οικονομικών,
κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων της εποχής μας. O στόχος 2 δεσμεύεται να
μηδενίσει την πείνα, όπως αναφέρει και στον τίτλο του και να επιτύχει επισιτιστική ασφάλεια,
να βελτιώσει τη διατροφή και να προωθήσει τη βιώσιμη γεωργία. Με τη συμβολή διάφορων
φορέων, αλλά και με την ατομική δράση, η ανθρωπότητα έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο στη
μείωση της πείνας. Συνολικά υπάρχουν 300 εκατομμύρια λιγότεροι πεινασμένοι σε σύγκριση
με το 1990, παρά την αύξηση 1,9 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, στον παγκόσμιο πληθυσμό .
Βέβαια, υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος και δεν μπορεί κανένας φορέας να επιτύχει τον Στόχο 2
(Zero Hunger) εάν λειτουργεί μόνος του. Εάν θέλουμε να δούμε έναν κόσμο με μηδενικά
επίπεδα πείνας έως το 2030, θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία ανάμεσα στις κυβερνήσεις,
στους πολίτες, τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα για να
δημιουργήσουν μόνιμες λύσεις και όχι παροδικά αποτελέσματα.

Λέξεις κλειδιά : βιώσιμη ανάπτυξη, Ατζέντα 2030, Στόχος 2 , Μηδενική πείνα.

Εισαγωγή

Ένας στους εννέα ανθρώπους στον κόσμο βρίσκεται στα επίπεδα μηδενικής φτώχειας ,
καθώς και ένα στα τέσσερα παιδιά παγκοσμίως έχει καθυστερημένη ανάπτυξη. O στόχος 2 ,
επονομαζόμενος ως «Μηδενική πείνα» θέτει βασικό στόχο έως το 2030 να τερματίσει την
παγκόσμια πείνα.. Η επισιτιστική ανασφάλεια που έχει σχέση με ανισότητες σε χώρες με
υψηλό εισόδημα είναι η μεγαλύτερη πρόκληση. Στο πλαίσιο της πολιτικής κοινωνικής
ευθύνης, οι οργανισμοί μπορούν να αναπτύξουν διάφορες δράσεις αλληλεγγύης, όπως
χρηματικές ή επισιτιστικές δωρεές σε τοπικά ιδρύματα, ενθαρρύνοντας με αυτό το τρόπο
τους πολίτες, να εργαστούν εθελοντικά για την κοινότητα, τη διανομή τροφίμων και τη
δημιουργία εκστρατειών που έχουν ως σκοπό να ευαισθητοποιήσουν σχετικά με τη μείωση
της σπατάλης των τροφίμων. Οι οργανισμοί που λειτουργούν έμπρακτα στον τομέα της
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γεωργίας ή των τροφίμων μπορούν να υποστηρίξουν βιώσιμες γεωργικές πρακτικές ώστε να
ενισχυθεί η ανθεκτικότητα αυτού του τομέα. Επίσης διαφορετικοί οργανισμοί μπορούν να
επισυνάψουν συνεργασίες με ενδιαφερόμενους φορείς που στηρίζουν αυτές τις πρακτικές
και μικρούς τοπικούς αγρότες.Η εξάλειψη της πείνας, η βελτίωση της διατροφής, η
ολοκλήρωση της επισιτιστικής ασφάλειας και η προώθηση της βιώσιμης και ανθεκτικής στο
κλίμα γεωργίας, είναι ένας μεγαλεπήβολος στόχος. Οι οργανισμοί επιτελούν σημαντικό ρόλο
στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, αλλά απαιτείται γνώση και υπεύθυνη στάση.

1. Περιγραφή του στόχου της μηδενικής πείνας

Ο δεύτερος στόχος, μηδενική πείνα, έχει θέσει ως προτεραιότητα έως το 2030 να
τερματιστεί η πείνα και να έχουν πρόσβαση όλοι οι άνθρωποι και κυρίως οι φτωχοί, καθώς
και όσοι βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις, ,σε ασφαλή, θρεπτική και επαρκή τροφή
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Σύμφωνα με μελέτες , παγκοσμίως, ένας στους εννέα
ανθρώπους στον κόσμο (795 εκατομμύρια) υποσιτίζεται. Η ήπειρος με τα μεγαλύτερα
ποσοστά υποσιτισμού , είναι η Ασία. Επιπροσθέτως , ο δεύτερος στόχος της βιώσιμης
ανάπτυξης αποσκοπεί στην εξάλειψη όλων των μορφών κακής διατροφής, επιτυγχάνοντας,
έως το 2025, όσα έχουν διεθνώς συμφωνηθεί για την καχεξία , καθώς και στην αντιμετώπιση
των διατροφικών αναγκών των εφήβων κοριτσιών, των εγκύων, των γυναικών που θηλάζουν
και των ηλικιωμένων ανθρώπων.

Μια σημαντική παράμετρος για τον στόχο 2 είναι ο διπλασιασμός της αγροτικής
παραγωγικότητας και των εισοδημάτων των μικροπαραγωγών τροφίμων, ιδίως των
γυναικών, των αυτόχθονων λαών, των βοσκών και των ψαράδων, μέσω της ασφαλούς και
ισότιμης πρόσβασης στη γη. Από το 1900, το 70% περίπου της ποικιλίας των καλλιεργειών
«εξαφανίστηκε» από τα αγροκτήματα των γεωργών. Η πιο σωστή χρήση της γεωργικής
βιοποικιλότητας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την προτίμηση των θρεπτικών διατροφών
και την ενίσχυση του βιοπορισμού των αγροτικών κοινοτήτων. Αν οι γυναίκες αγρότισσες
είχαν τις ίδιες ευκαιρίες πρόσβασης σε πόρους όπως οι άνδρες, τότε ο αριθμός της πείνας
παγκοσμίως θα μπορούσε να μειωθεί μέχρι και κατά 150 εκατομμύρια. Σύμφωνα με μελέτες,
1,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα, οι
περισσότεροι εκ των οποίων ζουν σε αγροτικές περιοχές του αναπτυσσόμενου κόσμου. Η
ενεργειακή φτώχεια σε αρκετές περιοχές αποτελεί σημαντικό σημείο για τη μείωση της
πείνας, ενώ αποτρέπει την παραγωγή επαρκούς τροφής για την κάλυψη μελλοντικών
αναγκών.

Συγχρόνως κρίνεται απαραίτητη η διασφάλιση της χρήσης βιώσιμων συστημάτων
παραγωγής τροφίμων καθώς και η εφαρμογή ανθεκτικών γεωργικών πρακτικών που
αυξάνουν την παραγωγικότητα και την παραγωγή , που συμβάλλουν στη διατήρηση των
οικοσυστημάτων, που ενισχύουν την ικανότητα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Είναι
γεγονός ότι το παγκόσμιο σύστημα τροφίμων, το σύνολο δηλαδή, των διαδικασιών που
σχετίζονται με την παραγωγή, τη μεταφορά, την επεξεργασία και τη μεταποίηση, τη
διανομή, το εμπόριο, την κατανάλωση και διάθεση ως αποβλήτων των προϊόντων τροφίμων,
καθίσταται ολοένα και λιγότερο βιώσιμο. Διατηρεί αρνητικό περιβαλλοντικό και κλιματικό
αποτύπωμα, συμβάλλει στο 1/3 περίπου των παγκόσμιων ανθρωπογενών εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου και λειτουργεί ως πρωταρχικός παράγοντας απώλειας βιοποικιλότητας,
ενώ αδυνατεί μακροπρόθεσμα να εξασφαλίσει επαρκή προσφορά και πρόσβαση σε τρόφιμα
για τον παγκόσμιο πληθυσμό . Η κλιματική αλλαγή μπορεί να διαδραματίσει καταλυτικό
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ρόλο ως αναστρεπτικός παράγοντας στην καταπολέμηση της παγκόσμιας πείνας, που κατά
την τελευταία δεκαετία, είχε ελαττωθεί. Αυτό είχε σχέση με την πολιτική σταθερότητα,
καθώς και την οικονομική ανάπτυξη στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Η Υεμένη, όπου 22 από
τους 27 εκατομμύρια πολίτες χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια, αποτελεί το
χαρακτηριστικότερο παράδειγμα. Μία από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, η Υεμένη
αντιμετωπίζει το συνδυασμό ενός συνεχιζόμενου εμφυλίου πολέμου και ενός σοβαρού λιμού
(βάση της έρευνας που αναφέρει ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος στον Ημεροδρόμο, 2018).

Οι στόχοι που θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε είναι έως το 2025, να διατηρηθεί η
γενετική ποικιλία των σπόρων, των καλλιεργούμενων φυτών, των εκτρεφόμενων και των
οικόσιτων ζώων , μέσω της σωστής διαχείρισης, καθώς και η η ισότιμη κατανομή των
ωφελημάτων που προκύπτουν από τη χρήση των γενετικών πόρων ,με βάση όσα έχουν
διεθνώς συμφωνηθεί . Επιπλέον στόχος που έχει τεθεί είναι μέσω της διεθνούς
συνεργασίας , να αυξηθούν κατακόρυφα οι επενδύσεις στις υποδομές της υπαίθρου, στην
αγροτική έρευνα και στις υπηρεσίες γεωργικών εφαρμογών,για να ενισχυθεί μέσω αυτού η
αγροτική παραγωγική ικανότητα στις αναπτυσσόμενες, καθώς και στις λιγότερο
ανεπτυγμένες χώρες. Τέλος υπάρχει σαν στόχος, να τεθούν σε ισχύ μέτρα που θα
διασφαλίζουν πως οι αγορές των βασικών προϊόντων διατροφής και των παραγώγων τους θα
λειτουργούν σωστά, προκειμένου να διευκολυνθεί ο περιορισμός της ακραίας αστάθειας των
τιμών.

2. Περιγραφή υπάρχουσας κατάστασης ανάλυση προβλημάτων

Η πανδημία του Covid-19 καθώς και τα ακραία καιρικά φαινόμενα που προκαλούνται
από τη κλιματική αλλαγή , δείχνουν το πόσο σημαντικές είναι οι ευρωπαϊκές εφοδιαστικές
αλυσίδες τροφίμων και τα συστήματα εφοδιασμού. Είναι σαφές ότι πρέπει να υιοθετήσουμε
την καινοτομία σε ολόκληρο το σύστημα τροφίμων έτσι ώστε να καταφέρουμε να δώσουμε
μια λύση στην γεωργική αστάθεια. Εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού , έχει περιοριστεί
η διανομή τροφίμων στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και η προμήθεια του Νότιου
Σουδάν με γεωργικά εργαλεία και σπόρους. Το γεγονός αυτό μπορεί να αναγκάσει ακόμη
130 εκατ. ανθρώπους να ζήσουν στα όρια της πείνας μέχρι το πέρας του 2021.

Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος αναπτυξιακός παράγοντας στον τομέα της επισιτιστικής και
διατροφικής ασφάλειας, παρέχοντας ουσιαστική οικονομική και πολιτική υποστήριξη.Βοηθά
τις χώρες εταίρους, να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των ευάλωτων νοικοκυριών και
κοινοτήτων στις επισιτιστικές κρίσεις, κυρίως επενδύοντας στα μέσα διαβίωσης και στις
οικονομικές ευκαιρίες που βασίζονται στη γεωργία, στην ετοιμότητα πιθανών καταστροφών
και σε συστήματα που επιτρέπουν την έγκαιρη βοήθεια, όπως οι κοινωνικές μεταβιβάσεις.Η
ενίσχυση της ανθεκτικότητας των χωρών εταίρων, στις επισιτιστικές κρίσεις τις ωθεί να
ανεξαρτητοποιηθούν από τη βοήθεια και επομένως συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξή
τους.Την ανάγκη αλλαγής των διατροφικών συνηθειών του πληθυσμού τονίζουν οι ειδικοί
και στην Ελλάδα, με γνώμονα την προστασία της υγείας μας, την προστασία του
περιβάλλοντος αλλά και την ανάγκη επάρκειας τροφής για όλους. Είναι λυπηρό να
αναλογιστούμε ότι σχεδόν οι μισοί από τους παιδικούς θανάτους (45%), ηλικίας κάτω των
πέντε, οφείλονται σε κακή διατροφή . Ένα στα τέσσερα παιδιά παγκοσμίως παρουσιάζουν
καθυστερημένη ανάπτυξη. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, η αναλογία μπορεί να ανέλθει σε
ένα προς τρία. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, 66 εκατομμύρια παιδιά που φοιτούν στο
δημοτικό σχολείο, παρακολουθούν τα μαθήματά τους πεινασμένα, με 23 εκατομμύρια από
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αυτά να βρίσκονται στην Αφρική. Καθοριστική για τις εξελίξεις αυτές είναι η συμβολή της
κλιματικής αλλαγής. Πλημμύρες, έντονες καταιγίδες και παρατεταμένες ξηρασίες
καταστρέφουν τις σοδειές, με τελικό αποτέλεσμα να επηρεάζεται η ποιότητα ζωής καθώς και
η διαθεσιμότητα τροφίμων. Όταν ταυτόχρονα με αυτά υπάρχουν και μακροχρόνιες τοπικές
συρράξεις (Αφγανιστάν, Σομαλία, Νότιο Σουδάν, Υεμένη) τα αποτελέσματα είναι
αποκαρδιωτικά. Το 35% των κρατών όπου έλαβαν χώρα ακραίες ξηρασίες την τελευταία
15ετία, παρουσίασαν θεαματική αύξηση των ποσοστών της πείνας. Συμπτώματα ξηρασίας
εμφανίζονται πλέον και στην Κεντρική Αμερική (Γουατεμάλα -Σαλβαδόρ- Νικαράγουα), με
την πιθανή επανάληψη του κλιματικού φαινομένου «Ελ Νίνιο» να είναι ορατή και να κάνει
ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Επίσης, ρόλο στη μείωση της καλλιέργειας βασικών
διατροφικών αγαθών παίζει και η ανάπτυξη φυτών για παραγωγή βιοκαυσίμων, που φέρνουν
μεγαλύτερο κέρδος, αλλά φυσικά μειώνουν ως ένα βαθμό και τη διαθεσιμότητα της τροφής.
Τα τελευταία χρόνια, κράτη με ισχυρή οικονομία και συναλλαγματικά αποθέματα που δεν
έχουν αρκετό καλλιεργήσιμο έδαφος, αγοράζουν ή νοικιάζουν γη από άλλες χώρες. Έτσι
λοιπόν στο Σουδάν, στην Καμπότζη, στο Πακιστάν, στην Ινδονησία, στο Λάος παράγονται
τρόφιμα για τον αναπτυγμένο κόσμο, στερώντας πολύτιμα εδάφη για καλλιέργεια από τις
φτωχές τοπικές κοινότητες. Από την άλλη πλευρά, σε ολόκληρο τον κόσμο υπάρχουν 670
εκατ. παχύσαρκα άτομα, από τα οποία τα 38 εκατ. είναι παιδιά.

Στον χάρτη του προγράμματος World Food των Ηνωμένων Εθνών, κάθε χώρα είναι
χρωματισμένη ανάλογα με την κατά προσέγγιση ποσόστωση του προβλήματος, το οποίο
είναι χωρισμένο σε έξι βαθμίδες (μικρότερο του 2,5%, μικρότερο του 5%, από 5% ως
14,9%, από 15% ως 24,9%, από 25% ως 34,9% και 35%). Στη χαμηλότερη των
ποσοστώσεων περιλαμβάνονται οι αναπτυγμένες χώρες, όμως ούτε γι αυτές τα πράγματα
είναι ρόδινα, καθώς λόγω του μεγάλου πληθυσμού τους η στατιστική αποκαλύπτει
εκατομμύρια πεινασμένους (Πείνα: οι αριθμοί της ντροπής, Σπύρος Χατήρας 30.09.2020).

3. Πολιτικές και δράσεις – χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από τους μεγαλύτερους αναπτυξιακούς παράγοντες
στον τομέα της επισιτιστικής και διατροφικής ασφάλειας, παρέχοντας οικονομική καθώς και
πολιτική υποστήριξη. Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των χωρών, που πλήττονται στις
επισιτιστικές κρίσεις, τις βοηθά να ανεξαρτητοποιηθούν και επομένως συμβάλλει στη
βιώσιμη ανάπτυξή τους. Μεταξύ 2013 και 2018, το αναπτυξιακό έργο της ΕΕ βοήθησε 26
εκατομμύρια άτομα με επισιτιστική ανασφάλεια να αναπτύξουν την ανθεκτικότητά τους στις
επισιτιστικές κρίσεις, μέσω κοινωνικών μεταβιβάσεων ή υποστήριξης βιοπορισμού. Το
Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης της ΕΕ για την Αφρική αντιμετωπίζει βαθύτερες αιτίες της
μετανάστευσης στις αφρικανικές χώρες, για να ενισχύσει τη σταθερότητά τους. Εκτός από
την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της μετανάστευσης και των συγκρούσεων, το
ταμείο δημιουργεί οικονομικές ευκαιρίες για ευάλωτα άτομα. Μέχρι το 2019, τα
προγράμματα του Ταμείου Έκτακτης Ανάγκης της ΕΕ για την Αφρική είχαν ήδη παράσχει σε
5,5 εκατομμύρια ανθρώπους βασικές κοινωνικές υπηρεσίες και βοήθησαν στη δημιουργία
σχεδόν 170.000 θέσεων εργασίας. Το πρόγραμμα «Δημιουργία ανθεκτικότητας και
δημιουργία οικονομικών ευκαιριών» (RESET II) στην Αιθιοπία βοήθησε περισσότερους από
1.800.000 ανθρώπους, εκ των οποίων το μισό ποσοστό αποτελούνταν από γυναίκες. Το
πρόγραμμα προσέφερε υπηρεσίες σχετικές με τη διατροφή, υποστήριξη σε νέες
δραστηριότητες που παράγουν εισόδημα με αποτέλεσμα να βελτιωθεί η υποστήριξη για την
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υγεία των ζώων και η κτηνοτροφία για τους τοπικούς αγρότες. Το πρόγραμμα είχε βαθύ
αντίκτυπο στην ενδυνάμωση των γυναικών, μετακινώντας πολλές γυναίκες ωφελούμενες
από μια θέση εξάρτησης σε θέση αυτοδυναμίας. Συνέβαλε επίσης στη μείωση της
μετανάστευσης των νέων με την τόνωση της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας και τη
βελτίωση της παροχής υπηρεσιών. Όλες αυτές οι προσπάθειες επέτρεψαν μια σημαντική
αύξηση του αριθμού των ατόμων που θεωρούνται ασφαλή για τρόφιμα, ο οποίος αυξήθηκε
από 31% το 2013 σε 58% το 2018. Στη Νιγηρία, η υποστήριξή της ΕΕ συνέβαλε στην
αύξηση της αγροτικής παραγωγικότητας κατά 150%, με αύξηση του εισοδήματος των
νοικοκυριών, συσσώρευση περιουσιακών στοιχείων και βελτιωμένα μέσα διαβίωσης. Ενώ
στην Κολομβία, υποστηρίζονται 135.557 οικογένειες με παραγωγικά έργα που δημιουργούν
θέσεις εργασίας και αυξάνουν τα εισοδήματα. Στην Κένυα, παρέχεται βοήθεια στην εθνική
αρχή που διαχειρίζεται την ξηρασία για να μετριάσει τις επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής .Υποστηρίζονται επίσης οι προσπάθειες του Νεπάλ να ενσωματώσει τη γεωργική
ανθεκτικότητα για να ενισχύσει την ανθεκτικότητα των αγροτών στην κλιματική αλλαγή και
σε άλλες φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές. Τέλος υπάρχουν κοινωνικές μεταβιβάσεις
στην Υεμένη όπου, 162.174 άτομα επωφελήθηκαν από οικονομική υποστήριξη για την
ενίσχυση της αγροτικής ανθεκτικότητας. Μεταξύ 2008 και 2013, δόθηκαν σε 7,5
εκατομμύρια ευάλωτους ανθρώπους στην Αιθιοπία μετρητά ή τρόφιμα, με αντάλλαγμα τη
συμμετοχή τους σε δημόσια έργα. Με το ταμείο Ευρωπαϊκής βοήθειας για τους άπορους
πληθυσμούς , η ΕΕ στηρίζει τις δράσεις των κρατών μελών για διανομή τροφίμων στα
άτομα που την έχουν ανάγκη. Οι πολιτικές αυτές ολοκληρώνονται από δράσεις έρευνας
αλλά και καινοτομίας για την επισιτιστική, διατροφική ασφάλεια, όπως η FOOD 2030. Το
Food 2030 είναι η πολιτική έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ για να μεταμορφώσει τα
συστήματα τροφίμων και να διασφαλίσει ότι όλοι έχουν αρκετά οικονομικά, θρεπτικά
τρόφιμα για να ζήσουν μια υγιεινή ζωή.Η φιλοδοξία της είναι, η επίτευξη ενός ανθεκτικού
συστήματος διατροφής κατάλληλο για το μέλλον. Τα συστήματα τροφίμων πρέπει επίσης να
προσφέρουν συν-οφέλη για την υγεία των ανθρώπων, το κλίμα, τον πλανήτη και τις
κοινότητες. Το Food 2030 παρέχει το πλαίσιο πολιτικής για την επιτάχυνση αυτής της
μετάβασης. Είναι σύμφωνο και υποστηρίζει τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης
Συμφωνίας, της στρατηγικής Farm to Fork και της στρατηγικής βιοοικονομίας.
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4. Πολιτικές και δράσεις της Ελλάδας

Στην Ελλάδα, έπειτα την τεράστια μείωση του κατά κεφαλήν εισοδήματος, οι αριθμοί
είναι υψηλοί. Συγκεκριμένα, το 2015 η χώρα μας κατέλαβε την 8η θέση στην κατάταξη των
30 ευρωπαϊκών χωρών, με περίπου 1,4 εκατ. άτομα (το 12,9% του πληθυσμού) να
αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια. Λαμβάνοντας υπόψην τους τρομακτικούς
αριθμούς, η Ελλάδα αποδίδει μεγάλη σημασία στην εφαρμογή του φιλόδοξου και
μετασχηματιστικού πλαισίου της Ατζέντας 2030 και των ΣΒΑ.Το έργο αυτό αποβλέπει σε
μια νέα, δίκαιη και βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία, όπου θα διασφαλίζεται η ισορροπία
μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και δικαιοσύνης. Ταυτόχρονα η
προστασία του περιβάλλοντος,του μοναδικού οικολογικού πλούτου της χώρας μας και η
διασφάλιση μιας βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί πολιτική προτεραιότητα. Η Ελλάδα για την
καταπολέμηση της πείνας, θέτει ως βάσεις τις δομές σίτισης και προσφοράς βασικών
αγαθών με την υλοποίηση κοινωνικού παντοπωλείου και δομών σίτισης. Κοινωνικό
παντοπωλείο είναι το κατάστημα που διανέμει, τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής
υγιεινής σε τακτική βάση, σε ωφελούμενα άτομα που το έχουν ανάγκη .Δομή παροχής
συσσιτίων, ονομάζουμε τη δομή η οποία λειτουργεί με σταθερό ωράριο, πληρεί τις
υγειονομικές διατάξεις, έχει το απαιτούμενο προσωπικό καθώς και συνδέεται με τις τοπικές
επιχειρήσεις και την τοπική κοινωνία για την σίτιση όσων έχουν ανάγκη.

Αυτές οι δομές μπορούν να χρησιμοποιήσουν υφιστάμενες υποδομές , έχοντας όμως
πρώτα διασφαλίσει ότι θα τηρηθούν οι υγειονομικοί κανονισμοί για την παρασκευή και τη
διανομή του φαγητού. Στους δήμους που εφαρμόζεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους
Απόρους (ΤΕΒΑ), οι δομές συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ , εξυπηρετούν και τους
ωφελούμενους του ταμείου ως προς τη διανομή των προϊόντων αυτού. Οι δικαιούχοι φορείς
των Δομών Βασικών Αγαθών έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα Κοινωνικά
Παντοπωλεία για αποθήκευση , παραλαβή καθώς και τη διανομή των προμηθειών του
ΤΕΒΑ. Οι δομές σίτισης και βασικών αγαθών μπορούν να διανέμουν στους ωφελούμενους
τους τα προϊόντα που ενδέχεται να περισσέψουν από το ταμείο. Το αν θα δοθεί
προτεραιότητα στη διανομή γευμάτων ή στην παροχή τροφίμων, εξαρτάται από τις ανάγκες
που έχει ο εκάστοτε πληθυσμός σε κάθε δήμο. Άρα είναι σαφές πως μια δομή μπορεί να
λειτουργεί ταυτόχρονα ως παντοπωλείο και συσσίτιο ή μόνο ως παντοπωλείο ή μόνο ως
δομή παροχής συσσιτίου. Οι προϋποθέσεις για την λειτουργία ενός Κοινωνικού
Παντοπωλείου, είναι: τα τρόφιμα και είδη παντοπωλείου συσκευασμένα, τα είδη ατομικής
υγιεινής, τα κατεψυγμένα προϊόντα όπως επίσης τα είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη
οικιακού εξοπλισμού, παιχνίδια νέα είτε χρησιμοποιημένα εξίσου είδη ψυχαγωγίας όπως
βιβλία, cd - dvd, για την κάλυψη αναγκών μάθησης και πολιτισμού. Για την εξασφάλιση της
λειτουργίας του κοινωνικού παντοπωλείου,υλοποιούνται οι απαραίτητες ενέργειες από τους
παράγοντες, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται χορηγίες, δωρεές από επιχειρήσεις που
εμπορεύονται τα είδη που χρειάζονται ενώ παράλληλα το κοινωνικό παντοπωλείο ,να
δέχεται συνεισφορές πολιτών και διαφόρων φορέων (σχολεία,σύλλογοι κλπ.)
Περαιτέρω,διασφαλίζεται σταθερή τροφοδοσία τουλάχιστον 100 οικογενειών κάθε μήνα.Τα
ωράρια λειτουργίας ρυθμίζονται ώστε να εξυπηρετούν τους πληγέντες ενώ είναι προσβάσιμο
με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς .Επιπλέον το κοινωνικό παντοπωλείο , τηρεί τους όρους
και τις προϋποθέσεις προσβασιμότητας ΑΜΕΑ.Επιπρόσθετα υλοποιούνται Σχέδια
Δικτύωσης και Δημοσιότητας που αφορούν ενέργειες για τη γνωστοποίηση της λειτουργίας
της δομής στους δυνητικά ωφελούμενους και στην ευρύτερη τοπική κοινωνία, την
προσέλκυση εθελοντών, ατόμων και συλλογικών φορέων.Ενέργειες υλοποιούνται και για
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συνεργασίες με επιχειρήσεις για εύρεση δωρεών, χορηγιών κλπ. Ταυτόχρονα, γίνονται
προσπάθειες για να πραγματοποιηθεί άμεσα η έγκριση χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο για τους απόρους, η οποία θα είναι ύψους 330 εκατ. ευρώ και θα στοχεύει αρχικά,
στην επισιτιστική υλική στήριξη των πολιτών που ζουν στο όριο της πείνας.

Σε 25.000 άτομα που εκτιμάται ότι έχουν χάσει το σπίτι τους και ζουν στο δρόμο είτε
σε ξενώνες των δήμων και της Πρόνοιας ή βρίσκονται υπό την απειλή να μείνουν άστεγοι,
το υπουργείο Εργασίας της χώρας μας, υπογράφει συμφωνίες συνολικού ύψους 4,5 εκατ.
ευρώ με τις Μητροπόλεις. Παρόμοιες συμφωνίες έχουν υπογραφεί με τους Δήμους Αθήνας
και Θεσσαλονίκης και σύντομα αναμένεται να υπογραφούν και με άλλους δήμους.
Επιπρόσθετα το Υπουργείο επιδιώκει συνεργασίες με την Εκκλησία, την Τοπική
Αυτοδιοίκηση αλλά και τους φορείς κοινωνικής φροντίδας, καθώς και των συλλόγων που
ασχολούνται με τη σίτιση των απόρων, πάνω στο πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας το
οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Απόρους.

5. Πολιτικές και δράσεις έργα των ΟΤΑ

Σημαντική είναι η συνεισφορά των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τα άτομα
που στην χώρα μας πλήττονται από την πείνα.Ο Δήμος Φιλοθέης για τους άπορους δημότες,
προσφέρει επιδόματα Χριστουγέννων και Πάσχα, όπως επίσης και μηνιαία πακέτα με
βασικά αγαθά πρώτης ανάγκης τα οποία προσφέρονται μέσω του Κοινωνικού
Παντοπωλείου, του Προγράμματος ΕΣΠΑ και χορηγιών.Στην δομή του Δήμου
εξυπηρετούνται περίπου 200 άτομα ενώ την περίοδο της πανδημίας COVID-19 η Υπηρεσία
Κοινωνικής Πρόνοιας (σε συνεργασία με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι») παρείχε
στήριξη με κατ’ οίκον διανομές στους δημότες που είχαν ανάγκη εξυπηρέτησης, είτε γιατί
ανήκαν σε ευπαθή ομάδα είτε γιατί αδυνατούσαν να μετακινηθούν. Στον Δήμο Φιλοθέης τον
Ιανουάριο 2021, οι μαθητές ανέλαβαν πρωταγωνιστικό ρόλο στις δράσεις για συγκέντρωση
ειδών πρώτης ανάγκης που πραγματοποιήθηκαν στα σχολεία του Δήμου Φιλοθέης -
Ψυχικού. Εκεί, έδειξαν ουσιαστικό ενδιαφέρον και ευαισθησία για τις ευπαθείς ομάδες
δημοτών, που πλήττονται από οικονομικές δυσκολίες και υστερούν στη σίτισή τους. Η
συμμετοχή και η βοήθεια των μαθητών στην προσπάθεια συγκέντρωσης τροφίμων ήταν μια
πράξη εξαιρετικής σημασίας.Είναι παράδειγμα για τον θεσμό του εθελοντισμού και
υποδεικνύει στις νέες γενεές από νωρίς τη σημασία της προσφοράς και της
αλληλεγγύης.Επίσης στον δήμο Χαλανδρίου το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», διακόπηκε
το 2011 από την τότε δημοτική Αρχή.Το 2021 λειτούργησε εκ νέου το κέντρο βοήθειας με
τον τετραψήφιο αριθμό κλήσης 1526 και με τις τρεις γραμμές έκτακτης ανάγκης,
εξυπηρετώντας πολίτες όπου βρίσκονταν σε δύσκολες καταστάσεις. Οι ωφελούμενοι
λάμβαναν στο σπίτι τους τα αναγκαία ψώνια από το σούπερ μάρκετ όπως επίσης τα
φάρμακά τους αλλά και τις πολυήμερες θεραπείες τους, ακόμα και αν αυτές έπρεπε να
γίνουν το Σαββατοκύριακο. Εκτός των αγαθών υπήρξε και διανομή φαγητού, περίπου 130
μερίδες,κατ’ οίκον όπου η προετοιμασία τους γίνονταν καθημερινά στα μαγειρεία των
Παιδικών Σταθμών του δήμου. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο παρέμεινε σε καθημερινή
λειτουργία και στο πλευρό των 1.200 ωφελουμένων, αριθμός που είχε τετραπλασιαστεί
συγκριτικά με το έτος 2014.

6. Προτάσεις για συλλογικές δράσεις για την επίτευξη του στόχου

Άτομα, αλλά και επιχειρήσεις, δύνανται να βοηθήσουν τη τοπική τους κοινότητα , με
το να προσφέρουν τρόφιμα σε τράπεζες τροφίμων καθώς και στις κοινοτικές οργανώσεις.
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Επιπλέον μέσα από την προσφορά φαγητού, η ανθρωπότητα προσπαθεί από πολύ παλιά να
περιορίσει τον πόνο και την δυστυχία των ανθρώπων που στερούνται τα βασικά. Η
Φιλανθρωπία βέβαια , αν και αδιαμφισβήτητα είναι μια βασική αξία για έναν κόσμο
δικαιότερο, δεν μπορεί να δώσει μόνιμες λύσεις στα προβλήματα που μαστίζουν μια
κοινωνία με μεγάλα ποσοστά πείνας. Τα άτομα που βοηθούνται μέσω της φιλανθρωπίας,
καθίστανται εξαρτώμενα της καλής διάθεσης των φιλάνθρωπων ατόμων. Για παράδειγμα,
στα πλαίσια της οικονομικής ενίσχυσης των υπό ανάπτυξη κρατών, το 2002 τα 15 αρχικά
κράτη-μέλη της ΕΕ δεσμεύθηκαν να δίνουν τουλάχιστον το 0.33% του ΑΕΕ τους σε βοήθεια
και το 0.7%του ΑΕΕ έως το 2010. Τα 12 νεοεισερχόμενα κράτη-μέλη δεσμεύθηκαν να
δίνουν το 0.17% του ΑΕΕ σε βοήθεια έως το 2010 και το 0.33% έως το 2015. Ωστόσο, τα
επίσημα στοιχεία του ΟΟΣΑ για το 2007 δείχνουν ότι η ευρωπαϊκή βοήθεια μειώθηκε από
0.41% το 2006 σε 0.38% το 2007. Σύμφωνα με τον οργανισμό Feeding America, το 51%
όλων των προγραμμάτων διατροφής βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές, οπότε το να
προσφέρει κανείς κομμάτι του χρόνου του προς αυτό τον σκοπό είναι ένας πολύ καλός
τρόπος για να βοηθήσουμε στην ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας. Μια επιπλέον
πρόταση για την επίτευξη της μηδενικής φτώχειας, έρχεται από τον FAO, ο οποίος
ενθαρρύνει τους ανθρώπους να μιλάνε με τους φίλους, την οικογένεια και τους συναδέλφους
τους σχετικά με τον στόχο της μηδενικής πείνας μέχρι το 2030. Η διάδοση του στόχου
μπορεί να ξεκινήσει με κάτι τόσο απλό όσο το να διαμοιραστείτε τις σχετικές δημοσιεύσεις
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω του#ZeroHunger. Επιπροσθέτως, η μείωση της
σπατάλης τροφίμων είναι ένα από τα κλειδιά για τη δημιουργία ενός κόσμου χωρίς πείνα,
σύμφωνα με τον FAO. Πρέπει να εστιάσουμε στην προσπάθειά μας να αγοράζετε μόνο ό,τι
μας χρειάζεται και να μην πετάμε φαγητό. Μια άλλη εξίσου σημαντική πρόταση για την
εξάλειψη της πείνας, είναι η δωρεά χρημάτων. Αν και η δωρεά τροφίμων και ο εθελοντισμός
είναι πολύ καλοί τρόποι, για να βοηθήσουμε σε τοπικό επίπεδο, το να δώσουμε και χρήματα
είναι ίσως ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να βοηθήσουμε στην καταπολέμηση της πείνας
σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ και ο οργανισμός
Action Against Hunger είναι δύο φορείς, που μάχονται κατά της παγκόσμιας πείνας. Μια
από τις σημαντικότερες αν όχι η σημαντικότερη πρόταση για την επίτευξη του στόχου 2,
είναι ο περιορισμός την πληθυσμιακής αύξησης. Μια από τις θεωρίες με τη μεγαλύτερη
απήχηση των παλαιότερων ετών, τοποθετούσε τον πληθυσμό και την αύξησή του πολύ ψηλά
στη λίστα με τις αιτίες της πείνας. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη θεωρία, το φυσικό
περιβάλλον έχει συγκεκριμένα όρια, καθώς ο πληθυσμός μας αυξάνεται γεωμετρικά, την
ίδια στιγμή που οι διαθέσιμοι πόροι αυξάνονται γραμμικά. Η αναγκαία ισορροπία
διατηρείται μέσω των "θετικών ελέγχων" της θνησιμότητας, στους οποίους περιλαμβάνεται
ο λοιμός, ο πόλεμος, κοκ. Από την άπoψη αυτή, η πείνα αποτελεί το αναγκαίο αποτέλεσμα
της πίεσης που δημιουργείται εξαιτίας της αύξησης του πληθυσμού. Η λύση που προτείνεται
ώστε να μειωθούν οι θάνατοι από την πείνα, είναι ο περιορισμός της γονιμότητας. Η Κίνα,
ακόμα και σήμερα, διατηρεί το δημογραφικό μέτρο του ενός παιδιού ανά οικογένεια,
επιχειρώντας να ελέγξει το πρόβλημα της πείνας.

Μια από τις πιο βιώσιμες και περισσότερο διαδεδομένες προσπάθειες που γίνονται
αυτή τη στιγμή στον πλανήτη μας για την καταπολέμηση της πείνας, αφορά την βελτίωση
των συνθηκών ζωής και την οικονομική ανάπτυξη των χωρών του λεγόμενου τρίτου κόσμου.
Το Σεπτέμβριο του 2000, 189 κυβερνήσεις υπέγραψαν την «Διακήρυξη της Χιλιετίας» πάνω
στην οποία βασίστηκαν οκτώ στόχοι , γνωστοί ως Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας
(MDGs). Ο πρώτος στόχος αυτής της διεθνούς δέσμευσης αφορά στην μείωση κατά το
ήμισυ της φτώχειας (να μειωθεί στο μισό η αναλογία των ανθρώπων των οποίων το
εισόδημα είναι μικρότερο από 1$) και της πείνας Το 2001, σε απάντηση στο αίτημα των
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αρχηγών κρατών, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, παρουσίασε τον Χάρτη
Υλοποίησης της Διάσκεψης της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών, μια ολοκληρωμένη και
κατανοητή αναφορά της κατάστασης, παρουσιάζοντας πιθανές στρατηγικές δράσης
σχεδιασμένες να ανταποκριθούν στους στόχους και τις δεσμεύσεις της Διακήρυξης της
Χιλιετίας. Τον Χάρτη ακολούθησαν ετήσιες εκθέσεις. Το 2002, η ετήσια έκθεση έδωσε
έμφαση στην πρόοδο που είχε επιτευχθεί στην πρόληψη των ένοπλων συγκρούσεων και την
θεραπεία και πρόληψη ασθενειών, συμπεριλαμβανομένου του HIV/AIDS και της ελονοσίας.
Το 2003, δόθηκε έμφαση στις στρατηγικές ανάπτυξης και στις στρατηγικές αειφόρου
ανάπτυξης. Το 2004 ήταν αφιερωμένο στο γεφύρωμα του ψηφιακού χάσματος και του
διεθνικού εγκλήματος. Το 2005, ο Γενικός Γραμματέας ετοίμασε την πρώτη του πενταετή
αναφορά επί του ποσοστού επίτευξης των MDGs. Η αναφορά συνοψίζει την υλοποίηση των
αποφάσεων που έχουν ληφθεί στα διεθνή συνέδρια και στις ειδικές συνεδριάσεις των
λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον τομέα του HIV/AIDS
και στη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη και την αειφόρο ανάπτυξη. Το 2005 όλες οι
δωρήτριες-χώρες μέλη του ΟΟΣΑ υπέγραψαν τη Διακήρυξη του Παρισιού, κείμενο που
περιλαμβάνει δείκτες και στόχους για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της βοήθειας.
Το Σεπτέμβρη του 2008 ξανασυναντιούνται στην Ακκρα της Γκάνας, στο φόρουμ για την
αποτελεσματικότητα της βοήθειας, με σκοπό να αξιολογήσουν την έως τώρα πρόοδο και να
προβούν σε νέες δεσμεύσεις. Όπως διαφαίνεται ξεκάθαρα, είναι πλέον εμφανές το πόσο
περίπλοκο πρόβλημα είναι αυτό της πείνας. Δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί με δράση σε
ένα μόνο μέτωπο. Γι' αυτόν το λόγο είναι επιτακτική η ανάγκη συνεργασίας όλων των
κρατών του κόσμου, υπό το συντονισμό του ΟΗΕ. Παράλληλα με την προσπάθεια αυτή και
για την επίτευξη άλλων από τους στόχους της χιλιετίας, συνεχίζουν τη δράση τους και άλλοι
φορείς όπως η UNICEF. Η διεθνής οργάνωση, έχοντας εντοπίσει τις ρίζες του υποσιτισμού
στη φτώχεια, την έλλειψη εκπαίδευσης και τις ανισότητες, έχει αναπτύξει τη δράση της πέρα
από την απλή παροχή τροφίμων, στην αντιμετώπιση ασθενειών όπως το AIDS και η
ελονοσία. Καλεί επειγόντως για τη δημιουργία ενός δικτύου προστασίας, που θα εγγυηθεί
την καθημερινή πρόσβαση των παιδιών σε υπηρεσίες εμβολιασμού και διατροφής. Η
ύπαρξη μιας "αειφόρου" κοινωνίας στο μέλλον, σημαίνει αλλαγή των κοινωνικών δομών
προς το δικαιότερο και υιοθέτηση ανθρωπιστικών αξιών και στάσεων ζωής, κάτι που δεν
εξασφαλίζεται ούτε από τις οικονομικές ενισχύσεις, ούτε από την εξάλειψη της πείνας και
των ασθενειών, παρότι τις προϋποθέτει. Το τέλος της πείνας και της φτώχειας, θα έρθει με το
τέλος της ανθρώπινης αδικίας και μόνο αν αυτό γίνει κάποτε πραγματικότητα (Ε.Ε. Food
Assistacne 2021).

Η λύση αυτή, δεν απαιτεί μόνο λήψη κάποιων μέτρων αλλά να επαναφέρουμε στη
συζήτηση μία νέα βάση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται ο ανθρώπινος
πολιτισμός. Πιο συγκεκριμένα, ο στόχος της αειφορίας, σχετίζεται με μέτρα όπως ο
περιορισμός της κατανάλωσης, το δίκαιο εμπόριο, η αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο. Σε
ένα τόσο μεγάλο και πολυεπίπεδο πρόβλημα το σχολείο και γενικότερα η εκπαίδευση,
πρέπει να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο. Όπως καθένας από τους ενήλικες προσπαθεί
και έχει θέσει ως στόχο την εξάλειψη της πείνας, έτσι και οι μαθητές μπορούν, αν
ενημερωθούν σωστά, να συμβάλλουν ουσιαστικά στην καταπολέμηση του προβλήματος.Ο
ρόλος των εκπαιδευτικών σε αυτό το σημείο κρίνεται εξαιρετικά σπουδαίος. Εκείνοι θα
οδηγήσουν τους μαθητές , δείχνοντας τα προβλήματα και τις αδικίες που επικρατούν στον
πλανήτη, στο δρόμο για ένα καλύτερο αύριο. Ο πρώτος στόχος του εκπαιδευτικού, είναι η
ενημέρωση των μαθητών για αυτό το τόσο σημαντικό πρόβλημα. Σε ένα επόμενο επίπεδο
και αφού τους έχει γίνει κατανοητό, οι μαθητές μπορούν με τη σειρά τους να ενημερώσουν
τους συμμαθητές και φίλους, τους γονείς και τους συγγενείς τους. Μέσα από συζητήσεις,
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αλλά και δίνοντας ο ίδιος το καλό παράδειγμα, ο εκπαιδευτικός μπορεί να προβάλλει στους
μαθητές έναν υπεύθυνο τρόπο ζωής, ο οποίος είτε απλώς δεν επιβαρύνει τους αδικημένους
του πλανήτη είτε βοηθάει ενεργά προς τη λύση των προβλημάτων τους. Φροντίζοντας για
παράδειγμα με την καθημερινή του πρακτική να περιορίσει τη σπατάλη πόρων και
ενέργειας, ο εκπαιδευτικός περνά στα παιδιά ένα σημαντικό μήνυμα.

Δεν είναι λίγες οι πηγές που υποστηρίζουν ότι η λύση στο πρόβλημα της πείνας
βρίσκεται στην ανάπτυξη της τεχνολογίας. Ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα, η εκμηχάνιση
της γεωργίας έφερε επανάσταση στην παραγωγή και τη διάθεση των αγροτικών προϊόντων.
Στις μέρες μας μπορεί να μας βοηθήσει να αυξήσουμε την παραγωγή των τροφίμων στον
πλανήτη και να βελτιώσουμε τα θρεπτικά τους συστατικά. Για παράδειγμα, η ενίσχυση των
βασικών τροφών με θρεπτικά στοιχεία όπως ο σίδηρος και το ιώδιο είναι αποδεδειγμένος
τρόπος για την προστασία εκατομμυρίων παιδιών από καταστρεπτικές διατροφικές
ανεπάρκειες και ανασχετικούς παράγοντες στην ανάπτυξή τους. Η γενικευμένη λύση που
προβάλλεται είναι η αποκαλούμενη "γονιδιακή επανάσταση", η οποία στηρίζεται στην
βιοτεχνολογία και τα γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα. Η ονομασία της δόθηκε κατ'
αντιπαραβολή προς την "πράσινη επανάσταση", που έλαβε χώρα τις δεκαετίες του 1960 και
1970, κατά την οποία καινοτομίες που εφαρμόστηκαν στις καλλιέργειες (όπως χρήση νέων
λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων) οδήγησαν σε κορύφωση της παραγωγής ρυζιού και
σιτηρών, μείωση του κόστους παραγωγής, χαμηλότερες τιμές στα τρόφιμα, υψηλότερα
εισοδήματα των μικρών αγροτών, και αποφυγή ενός επικείμενου καταστροφικού λιμού
(Μανουσάκη, 2017).

7. Προτάσεις για ατομικές δράσεις για την επίτευξη του στόχου

Όσοι δεν μπορούν να συμμετέχουν σε κάποια από τις επίσημες δράσεις για την Παγκόσμια
Ημέρα Σίτισης, μπορούν να συμβάλλουν ατομικά προς τον παγκόσμιο στόχο για το 2030 και
την παύση της πείνας στον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι για να επιτευχθεί ο στόχος, δεν θα
φροντίσει κάποιος άλλος αλλά θα πρέπει εμείς ως άνθρωποι και πολίτες να επιλέξουμε αν
θα εξακολουθήσουμε να βασιζόμαστε στην εκμετάλλευση του πλανήτη και των
συνανθρώπων μας ή θα επιδιώξουμε την δικαιότερη κατανομή των αγαθών που μας
παρέχονται. Η λύση που προτείνεται, έρχεται μαζί με μια διαφορετική ιεράρχηση των
σκοπών της ζωής, Όταν η οικονομική επιτυχία και ο ανταγωνισμός, αντικατασταθούν από
την αλληλεγγύη, την συμμετοχική δημοκρατία και την προστασία του περιβάλλοντος, τότε
θα έχουν αλλάξει τα πράγματα προς το καλύτερο.

- Εθελοντισμός. Ο εθελοντισμός αποτελεί σημαντικό στήριγμα στην κοινωνία των
πολιτών. Είναι η πράξη που κάνει ένα άτομο με προσωπικό, αφιλοκερδή τρόπο να
αναλαμβάνει ατομική πρωτοβουλία ή να συμμετέχει σε διάφορες οργανώσεις. Χρειάζεται
μεγάλη προθυμία και διάθεση χρόνου για να επιτευχθεί αυτό το έργο του εθελοντισμού για
το γενικό καλό της κοινωνίας. Η συμμετοχή σε ένα εθελοντικό πρόγραμμα έχει πολλά οφέλη
και το κυριότερο όλων είναι ότι μας κάνει να αισθανόμαστε πλήρεις και ευτυχισμένοι για
την βοήθεια που παρέχουμε. Γι’ αυτό υπάρχουν αρκετές μορφές εθελοντικής
δραστηριότητας, επίσημες και ανεπίσημες, πλήρους απασχόλησης ή ημι-απασχόλησης, έτσι
ώστε ο καθένας να μπορεί να εργαστεί φιλανθρωπικά με οποιονδήποτε τρόπο. Δυστυχώς
στην Ελλάδα η εθελοντική εργασία δεν είναι αρκετά διαδεδομένη και πολλοί άνθρωποι δεν
συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα.

- Προσωπική ενημέρωση για το στόχο. Η άντληση πληροφοριών συνεισφέρει στην
συνειδητοποίηση του προβλήματος. Δηλαδή ο κάθε άνθρωπος που θα επιδιώξει την
ενημέρωση για τα ποσοστά ανθρώπων που χάνουν την ζωή τους ή υποσιτίζονται καθημερινά
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θα συνειδητοποιήσει το εύρος που λαμβάνει το πρόβλημα και πως δεν αφορά αποκλειστικά
τριτοκοσμικές χώρες αλλά καλύπτει τεράστιο μέρος, αν όχι ολόκληρο τον πλανήτη.
Επιπρόσθετα η άντληση πληροφοριών μπορεί να αποτελεί πηγή για εθελοντικά
προγράμματα.

- Εξάπλωση των πληροφοριών (μέσα κοινωνικής δικτύωσης). Ένα τόσο μεγάλο
παγκόσμιο πρόβλημα αφορά όλο το πλήθος. Δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε στη μεταφορά
της είδησης μέσω των ΜΜΕ. Το τρέχον χρονικό διάστημα που διανύουμε, τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν το μεγαλύτερο αγωγό πληροφορίας. Το κάθε άτομο που
έχει στην διάθεση του έναν λογαριασμό σε ένα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης , μπορεί
να κοινοποιήσει μια πληροφορία προς την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού του φάσματος
και όχι μόνο. Σε δημόσιους λογαριασμούς του κυβερνοχώρου ο κάθε ένας χρήστης μπορεί
να έχει πρόσβαση στην κοινοποιημένη πληροφορία.

- Οικολογική συνείδηση (υπερβολική ποσότητα τροφίμων καταλήγει στα
απορρίμματα). Η οικολογική συνείδηση πρέπει να γίνει στάση ζωής. Καλλιεργείται από την
παιδική ηλικία εξαιτίας των γονέων που αποτελούν παράδειγμα. Η γνώση σε συνδυασμό με
την ενημέρωση και την πρόληψη μας καθιστούν υπεύθυνους ενήλικες τόσο στις καθημερινές
μας συνήθειες όσο και στις προϊοντικές μας επιλογές. Αν ο κάθε άνθρωπος υιοθετήσει μια
ενήλικη στάση ζωής με σεβασμό στο ευρύτερο σπίτι που δεν είναι άλλο από τη γη, έχουμε
ελπίδα να αποκτήσουμε ποιοτικότερη ζωή εμείς και τα παιδιά μας.

- Ανακύκλωση τροφίμων – κομποστοποίηση. Η ανακύκλωση είναι η επανεπεξεργασία
ήδη επεξεργασμένων υλικών, ιδιαίτερα απορριμμάτων, σε νέα προϊόντα. Η διαδικασία της
κομποστοποίησης πρωτοεμφανίζεται πριν 4000 χρόνια στην Κίνα, όπου ανακύκλωναν τα
σκουπίδια τους για να βοηθήσουν την φυτική παραγωγή. Η Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνες
του 2006, κατείχε την τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την αξιοποίηση της
ανακύκλωσης. Ανακυκλώσιµα τροφικά απόβλητα: κρέας, ψάρια και κόκαλα, ψωμί,
ζυμαρικά και ρύζι, απόβλητα λαχανικών και φρούτων, αυγά και τυρί, φακελάκια τσαγιού,
όλα τα μαγειρεμένα και ακατέργαστα τρόφιμα

Συμπεράσματα

Εν κατακλείδι, ο στόχος που τέθηκε από τον ΟΗΕ, για την ολική εξάλειψη της πείνας
και του υποσιτισμού έως το 2030, θεωρείται πρακτικά ανέφικτος. Όχι μόνο θεωρείται
ανέφικτος αλλά σύμφωνα με τις προβλέψεις, εκείνη την χρονιά οι άνθρωποι που υποφέρουν
θα έχουν αυξηθεί παγκοσμίως κατά εκατομμύρια. Ο στόχος της μηδενικής πείνας είναι να
δώσει τέλος στην πείνα, πετυχαίνοντας επισιτιστική ασφάλεια, βελτιώνοντας τη διατροφή
και τη βιώσιμη γεωργία. Στοχεύει να τερματίσει την πείνα και να διασφαλίσει την πρόσβαση
όλων των ανθρώπων, ιδίως των φτωχών και των ευάλωτων, συμπεριλαμβανομένων των
παιδιών, σε ασφαλή, θρεπτική και επαρκή τροφή μέχρι το 2030, να τερματίσει όλες τις
μορφές κακής διατροφής και να διπλασιάσει την αγροτική παραγωγικότητα και τα
εισοδήματα των μικροπαραγωγών τροφίμων.Η πείνα μπορεί να εξαλειφθεί αν τρώμε με
σύνεση, όταν πραγματικά το έχουμε ανάγκη.Τότε θα συμβάλουμε στη μείωση της άσκοπης
σπατάλης τροφίμων και συνεπώς στη μείωση των ανθρώπων που πηγαίνουν για ύπνο
πεινασμένοι.Με αυτές τις πρακτικές , δίνεται ταυτόχρονα το έναυσμα για να
προβληματιστούμε σχετικά με τις διατροφικές μας συνήθειες και το διατροφικό μας μέλλον.

Βιβλιογραφικές Αναφορές
 Στόχος 2: Μηδενική Πείνα - Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης ΟΗΕ
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(https://unric.org/el/)2021
 Αυξάνονται οι στρατιές των πεινασμένων στον πλανήτη - Ημεροδρόμος Παναγιώτης

Θεοδωρόπουλος (https://www.imerodromos.gr/)19.92018
 Πείνα: Οι αριθμοί της ντροπής - Σπύρος Χατήρας (https://jaj.gr/simantikes-

erevnes/peina_oi_arumoi_ths_ntropis/), 30.9.2020
 Το μεγάλο στοίχημα για “Μηδενική Πείνα” - Λίνα Γιάνναρου

(https://www.kathimerini.gr/society/1047302/) 16.10.2019
 Κρίση πείνας: Economy Today (https://capitaltoday.sigmalive.com/) 14.10.2021
 Σταθερά προσηλωμένη στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης η Ελλάδα - Κοινή Γνώμη -

(https://www.koinignomi.gr/) 18.7.2018
 Δράσεις του υπουργείου Εργασίας για σίτιση και στέγαση απόρων - Καθημερινή

(https://www.kathimerini.gr/)
 Αμαρυσία: Κοινωνική Υπευθυνότητα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

(https://www.eoan.gr/wp-content/uploads/2020/07/2611_EKE.pdf) 2020
 Στην Πρώτη Γραμμή της Υγειονομικής Κρίσης οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου

Χαλανδρίου - Δήμος Χαλανδρίου (https://www.chalandri.gr/uncategorized/61620/)
11.05.2020

 Ο Δήμος Χαλανδρίου Ανακοίνωσε Από την Προσφορά της Κοινωνικής του Υπηρεσίας
την

 Περίοδο του Εγκλεισμού - Στην Πλατεία
(https://www.stinplatia.gr/2020_05_12_archive.html) 12.05.2020

 Παγκόσμια Ημέρα Σίτισης: 5 τρόποι που ο καθένας μπορεί να συμβάλλει στην
καταπολέμηση της πείνας και του υποσιτισμού - Iatropedia
(https://www.iatropedia.gr/diatrofi/pagkosmia-imera-sitisis-5-tropoi-pou-o-kathenas-
mporei-na-symvallei-stin-katapolemisi-tis-peinas-kai-tou-ypositismou/110819/)
16.10.2018

 Πείνα στον Κόσμο - (http://www.env-edu.gr/packs/peinastonkosmo/3_3_lyseis.html)
 Δραστηριότητες Λεσχών

(https://issuu.com/georgechris3/docs/we_serve_5_jan.2020_med) 01.2020
 Τα Παιδιά του Τρίτου Κόσμου (http://kidsof3rdworld.blogspot.com/p/blog-

page_4.html)
 Παρουσίαση: Διατροφή και Υγεία (https://www.slideshare.net/GELXylokastrou/project-

46565698) 05.2015
 Unicef: Υποσιτίζεται το ένα τέταρτο των παιδιών - Naftemporiki

(https://www.naftemporiki.gr/story/142536/unicef-ypositizetai-to-ena-tetarto-ton-
paidion) 02.05.2006

 Βιοτεχνολογία και Αγροδιατροφικό Σύστημα: Σύγχρονες Τάσεις - Μανουσάκη
Ζαχαρένια (file:///home/chronos/u-
79547d3d4d019d4a027de6bc4759ee1d67bdb64d/MyFiles/Downloads/Manousaki_Zah
aren a_MSc_ 2007.pdf) 05.2017

 Food Assistacne - Ευρωπαϊκή Επιτροπή (https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-
aid/food-assistance_el) 2021
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ΣΤΟΧΟΣ 3 ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Άννα Θεοχάρη
Απόφοιτη Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ΠΜΣ Βιώσιμη
Ανάπτυξη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
annatheochari1@gmail.com

Περίληψη
Η παρούσα εργασία αφορά τον τρίτο στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης, δηλαδή την καλή

υγεία και ευημερία όλων των πολιτών. Αρχικά, θα γίνει η περιγραφή του στόχου και όλα αυτά
που αυτός περιλαμβάνει όπως επίσης και οι δράσεις που πρέπει να γίνουν για την επίτευξή του.
Στην συνέχεια, θα γίνει εκτενής αναφορά στην υπάρχουσα κατάσταση που βιώνουμε, στις
προκλήσεις στον τομέα της υγείας και θα γίνει σύγκριση με το παρελθόν. Εν συνεχεία, θα
παρουσιαστούν οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον στόχο και τα προγράμματα που
ακολουθεί, όπως το πρόγραμμα EU4health και το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την καταπολέμηση
του καρκίνου. Έπειτα, θα δούμε τι συμβαίνει σε εγχώριο επίπεδο και τις δράσεις της Ελλάδας
για να επιτύχει τον στόχο. Ακόμα, θα γίνει αναφορά στις δράσεις των ΟΤΑ και θα
αναφερθούν συγκεκριμένα παραδείγματα ορισμένων δήμων. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν
κάποιες προτάσεις για ατομική δράση, όπως είναι η συμμετοχή μας στην πρωτοβάθμια
φροντίδα υγείας και η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπoυ ζωής. Τέλος, θα παρουσιαστούν τα
συμπεράσματα της εργασίας.

Λέξεις κλειδιά: υγεία, ευημερία,βιώσιμη ανάπτυξη, στόχος 3

Εισαγωγή

Η υγεία θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα ανθρώπινα αγαθά. Υγεία ωστόσο
σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας δεν είναι μόνο η απουσία ασθένειας ή
αναπηρίας αλλά η σωματική, ψυχική και κοινωνική ευεξία. Μία σύγχρονη πολιτεία οφείλει
να εξασφαλίζει το δικαίωμα κάθε πολίτη να απολαμβάνει το υψηλότερο εφικτό επίπεδο
σωματικής και ψυχικής υγείας αλλά και ευημερίας. Ένας βασικός στόχος στην επίτευξη της
βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί η καλή υγεία και η ευημερία τόσο στις αναπτυγμένες όσο και
στις αναπτυσσόμενες και υπανάπτυκτες χώρες (Στόχος 3). Ο στόχος της παρούσας εργασίας
είναι να αναλύσει όλες τις δράσεις των αρμόδιων φορέων αλλά και τις ατομικές μας
ενέργειες για να επιτευχθεί ο στόχος 3.Για την επίτευξη της καλής υγείας απαιτείται μία
σειρά ενεργειών, μία από τις οποίες είναι η αύξηση του προσδόκιμου ζωής στις χώρες που
το προσδόκιμο ζωής είναι χαμηλό και η βελτίωση της υγείας εκεί που το προσδόκιμο ζωής
είναι υψηλό αλλά με χαμηλή ποιότητα υγείας. Όλα αυτά πραγματοποιούνται όταν όλοι οι
άνθρωποι έχουν ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και έχουν υψηλής ποιότητας
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η Ευρώπη κατά τα τελευταία χρόνια βιώνει μία σειρά από
αλλεπάλληλες προκλήσεις οι οποίες αφορούν την γήρανση του πληθυσμού, τις κοινωνικές
ανισότητες, την αυξημένη προσφυγική ροή, την κλιματική αλλαγή, τις χρόνιες παθήσεις
αλλά και την πανδημία της νόσου Covid. Ωστόσο, με προγράμματα και με μία σειρά από
δράσεις προσπαθεί να προφυλάξει την υγεία σε μέγιστο βαθμό. Με τον στόχο 3 της
βιώσιμης ανάπτυξης γίνεται μία προσπάθεια να μειωθεί η μητρική θνησιμότητα, να
μειωθούν οι θάνατοι νεογνών, να τερματιστούν οι επιδημίες, να υπάρξει πρόληψη στις μη
μεταδοτικές ασθένειες και μία λίστα ακόμα στόχων. Είναι γεγονός πως έχουν γίνει
σημαντικά βήματα ως προς την βελτίωση της ανθρώπινης υγείας αλλά σίγουρα η
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υπάρχουσα κατάσταση έχει περιθώρια βελτίωσης. Ωστόσο, εκτός από την Ευρώπη, δράσεις
πραγματοποιεί και η Ελλάδα σε εγχώριο επίπεδο. Οι δράσεις αυτές σχετίζονται με την
ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), με την πρόληψη μη μεταδοτικών
ασθενειών, με δράσεις πρόληψης ιογενών ηπατιτίδων αλλά και του AIDS κ.ά.. Επιπλέον,
δράσεις για την επίτευξη του στόχου πραγματοποιούν και οι ΟΤΑ σε τοπικό επίπεδο.
Τέτοιες δράσεις μπορεί να είναι η διεξαγωγή ομιλιών και βιωματικών δράσεων στα σχολεία
με στόχο την προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής αλλά και η πραγματοποίηση δωρεάν
εξετάσεων σε όλους τους πολίτες. Τέλος, κλειδί για την επίτευξη του στόχου αποτελούν και
οι προσωπικές μας δράσεις. Μία ζωή χωρίς κάπνισμα, αλκοόλ και καταχρήσεις στην οποία
θα προσέχαμε την διατροφή μας και δεν θα παραλειπόταν η φυσική άσκηση θα ήταν
σίγουρα ο προθάλαμος για να επιτύχουμε την καλή μας υγεία και ευεξία. Ειδικά, αν στην
περίπτωση αυτή αποφασίσουμε να διώξουμε το άγχος από την ζωή μας, κάνουμε όλες τις
προληπτικές εξετάσεις και ενημερωνόμαστε για όλα τα καινούργια θέματα υγείας θα
έχουμε έρθει ένα βήμα πιο κοντά σαν κοινωνία από το να επιτύχουμε το στόχο.

1. Περιγραφή του στόχου

Ο στόχος 3 της Βιώσιμης Ανάπτυξης για την προαγωγή της καλής υγείας και της
ευημερίας εστιάζει στην μείωση της πρόωρης θνησιμότητας και στην προώθηση της
ψυχικής υγείας και ευημερίας. Επίσης, αναφέρεται στην πρόληψη και στην καταπολέμηση
των μεγάλων κρίσεων της υγείας. Χαρακτηριστικά, έχουν τεθεί οι παρακάτω στόχοι, οι
οποίοι θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί έως το 2030:
- Μείωση του ποσοστού της παγκόσμιας μητρικής θνησιμότητας σε λιγότερους από 70
θανάτους για κάθε 100.000 γεννήσεις
- Τερματισμός των αποτρέψιμων θανάτων νεογνών και παιδιών ηλικίας κάτω των πέντε
ετών, με στόχο όλες οι χώρες να μειώσουν τη νεογνική θνησιμότητα στους 12 θανάτους
ανά 1,000 γεννήσεις και την παιδική, κάτω των πέντε ετών, θνησιμότητα στους 25
θανάτους ανά 1,000 γεννήσεις
- Τερματισμός των επιδημιών του AIDS, της φυματίωσης, της ελονοσίας και καταπολέμηση
της ηπατίτιδας, των ασθενειών που μεταδίδονται μέσω του νερού καθώς και άλλων
μεταδοτικών ασθενειών
- Μείωση κατά το ένα τρίτο της πρόωρης θνησιμότητας από μη-μεταδοτικές ασθένειες μέσω
της πρόληψης και της θεραπείας και προώθηση της ψυχικής υγείας και ευημερίας
- Διασφάλιση της πρόσβασης όλων των πολιτών στη σεξουαλική και αναπαραγωγική
υγειονομική περίθαλψη και στον οικογενειακό προγραμματισμό, της ενημέρωσης και
εκπαίδευσης, και την ένταξη της αναπαραγωγικής υγείας σε εθνικές στρατηγικές και
προγράμματα
- Διασφάλιση της ουσιαστικής μείωσης του αριθμού των θανάτων και των ασθενειών που
σχετίζονται με επικίνδυνες χημικές ουσίες καθώς και στη ρύπανση και τη μόλυνση του αέρα,
των υδάτων και του εδάφους
- Βελτίωση της πρόληψης και της θεραπείας για την κατάχρησης ουσιών, όπως η χρήση
ναρκωτικών ουσιών και η κατανάλωση αλκοόλ
- Υγειονομική κάλυψη όλου του πληθυσμού, πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, και
πρόσβαση σε ασφαλή φάρμακα και εμβόλια
- Αυστηρότερη εφαρμογή της Σύμβασης Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για
τον Έλεγχο του Καπνού σε όλες τις χώρες
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- Υποστήριξη της έρευνας και της ανάπτυξης νέων φαρμάκων και εμβολίων για μεταδοτικές
και μη ασθένειες. Επίσης, η παροχή πρόσβασης σε βασικά φάρμακα και εμβόλια που
παρέχονται για την προστασία της δημόσιας υγείας
- Αύξηση της χρηματοδότησης για την υγεία και των προσλήψεων. Επιπλέον, η ανάπτυξη, η
εκπαίδευση και η διατήρηση του υγειονομικού δυναμικού των αναπτυσσόμενων χωρών
- Ενίσχυση της ικανότητας όλων των χωρών, και ιδίως των αναπτυσσόμενων, για την
έγκαιρη ενημέρωση, τη μείωση και τη σωστή μεταχείριση των εθνικών και παγκόσμιων
κινδύνων για την υγεία1

2. Περιγραφή υπάρχουσας κατάστασης - Προβλήματα

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχουν γίνει σημαντικά βήματα βελτίωσης της υγείας και
της ευημερίας του πληθυσμού. Καταλυτικοί παράγοντες για την βελτίωση της υγείας του
πληθυσμού ήταν η αύξηση της πρόσβασης σε καθαρό νερό όπως επίσης και η αύξηση των
εγκαταστάσεων αποχέτευσης που συνέβαλλαν στην μείωση της ελονοσίας, της
φυματίωσης, της πολιομυελίτιδας καθώς και της εξάπλωσης του HIV/AIDS. Τα ποσοστά
μητρικής θνησιμότητας έχουν μειωθεί σημαντικά τις δύο τελευταίες δεκαετίες με τις χώρες
της Αφρικής και της Ασίας να έχουν σημειώσει την μεγαλύτερη μείωση, γεγονός που
οφείλεται τόσο στην προγεννητική φροντίδα όσο και στις καλύτερες συνθήκες των τοκετών.
Η Ε.Ε. συνέβαλλε καταλυτικά σε αυτό, διαθέτοντας πόρους όχι μόνο για τα παραπάνω αλλά
και για όλες τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει. Επιπλέον,η πανδημία της
Covid,ήταν και παραμένει μία τεράστια πρόκληση για την υγεία. Στις 1 Μαΐου 2021 είχαν
καταγραφεί 153 εκατομμύρια επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου (WHO), κατατάσσοντας
την νόσο μία από τις συχνότερες αιτίες θανάτου παγκοσμίως. Έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση
βρίσκεται αντιμέτωπη με μία μεγάλη πρόκληση για την υγεία και καλείται να την
αντιμετωπίσει. Στην Ελλάδα κατά τα τελευταία έτη έχουμε βελτίωση της θνησιμότητας και
παράλληλα αύξηση στο προσδόκιμο ζωής, χωρίς όμως τα παραπάνω έτη ζωής να
συνδέονται απαραίτητα και με καλή υγεία. Xαρακτηριστικά, το προσδόκιμο ζωής είναι από
τα πιο υψηλά στην Ευρώπη και τo 2018 ήταν τα 83,7 έτη για τις γυναίκες και τα 78,7 έτη για
τους άνδρες. (https://www.worldlifeexpectancy.com). Οι κύριες αιτίες πρόωρου θανάτου
στην Ελλάδα είναι οι καρδιαγγειακές παθήσεις και ο καρκίνος. Ωστόσο, η χώρα μας
καλείται να αντιμετωπίσει επίσης, την αυξημένη παιδική παχυσαρκία και τον έντονο ρυθμό
κατανάλωσης καπνού. Εν κατακλείδι, κρίνεται απαραίτητη η εντατικοποίηση των ενεργειών
βελτιστοποίησης της κατάστασης αναφορικά με την πρόληψη ασθενειών, την βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και την ενημέρωση των πολιτών για τις ασθένειες και τους
τρόπους προφύλαξης τους. Επιπλέον, η Αφρική και η Ασία συνεχίζουν να χρήζουν
ενίσχυσης καθώς παρά την μεγάλη πρόοδο, τα ποσοστά πρόωρης θνησιμότητας συνεχίζουν
να είναι υψηλά.

3. Πολιτικές και Δράσεις - Χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει διάφορες πολιτικές για την υγεία και
πραγματοποιεί διάφορες δράσεις. Οι δράσεις αυτές λειτουργούν συμπληρωματικά στην

1 https://unric.org/el/%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%bf%cf%83-3-
%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b7-%cf%85%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1-
%ce%ba%ce%b1%ce%b9-
%ce%b5%cf%85%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b1/
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εθνική πολιτική των χωρών μελών. Οι πολιτικές αυτές έχουν ως στόχο την βελτίωση της
υγείας και της ευημερίας του πληθυσμού μέσω της βελτίωσης των συστημάτων υγείας.
Επιπλέον, στοχεύουν στην πρόληψη των πολιτών της Ε.Ε. και στον εκσυγχρονισμό των
συστημάτων και των υποδομών υγείας.

1) Το πρόγραμμα EU4Health(Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υγεία). Η Ευρωπαϊκή
ένωση θέσπισε το EU4Health με τον κανονισμό 2021/522 με αφορμή την νόσο Covid και
έχει χρονική διάρκεια από το 2021 έως το 2027.Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαθέσει το ποσό
των 5,3 δισ. ευρώ για το πρόγραμμα αυτό. Οι δράσεις του προγράμματος σχετίζονται με την
βελτίωση και την ενίσχυση της υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω ενεργειών προαγωγής
της υγείας και διεθνών συνεργασιών. Τέτοιες δράσεις είναι, η αντιμετώπιση διασυνοριακών
απειλών κατά της υγείας αναφορικά με την πρόληψη, την ετοιμότητα και την αντίδραση σε
διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, η βελτίωση των φαρμάκων, των ιατροτεχνολογικών
προϊόντων και των αναγκαίων για την αντιμετώπιση κρίσεων προϊόντων. Όπως επίσης, η
ενίσχυση των συστημάτων υγείας, της ανθεκτικότητάς τους και της αποδοτικής χρήσης των
πόρων μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη και της
ολοκληρωμένης συνεργασίας των συστημάτων υγείας των κρατών μελών. Βασική
προτεραιότητα του προγράμματος αποτελεί η αντιμετώπιση της κρίσης της COVID-19 και
η βελτίωση της ανθεκτικότητας της ΕΕ απέναντι σε διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας,
η φαρμακευτική στρατηγική για την Ένωση και το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση
του καρκίνου. Ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τον Ψηφιακό
τομέα (HaDEA) κρίνεται υπεύθυνος για την πραγματοποίηση του προγράμματος. Τα ταμεία
που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του προγράμματος είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο+, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ο μηχανισμός ανάκαμψης και
ανθεκτικότητας, ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ε.Ε. κ.ά..2

2) Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου. O καρκίνος αποτελεί
μία από τις πιο συχνές αιτίες θανάτου στην Ευρώπη. Η Ε.Ε. μάχεται συνεχώς κατά του
καρκίνου. Χαρακτηριστικά, το 2016 πέθαναν από καρκίνο 1,2 εκατομμύρια Ευρωπαίοι
πολίτες, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 25,8% των συνολικών θανάτων του έτους ενώ η
κατάσταση χειροτερεύει το 2020,χρονιά στην οποία 1,3 εκατομμύρια πέθαναν. Ωστόσο, η
Ε.Ε. έχει επενδύσει αρκετά κεφάλαια για την έρευνα και την ανάπτυξη της θεραπείας του
καρκίνου. Συγκεκριμένα, υπολογίζεται πως η Ε.Ε. δαπανά περίπου για 100 δισεκατομμύρια
ευρώ ετησίως. Το Ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου στοχεύει στην
πρόληψη του καρκίνου, στην έγκαιρη διάγνωση, στην θεραπεία του και στην ποιοτική ζωή
των καρκινοπαθών. Για την υλοποίηση του σχεδίου θα χρησιμοποιηθούν 4 δις. ευρώ,
συναθροιστικά από το προγράμματα EU4Health, «Ορίζων Ευρώπη» και το πρόγραμμα
«Ψηφιακή Ευρώπη».

Οι κύριοι πυλώνες που εστιάζει το πρόγραμμα είναι:
1) Πρόληψη: Οι δράσεις για την πρόληψη αφορούν ενέργειες που μειώνουν τις πιθανότητες
εμφάνισης καρκίνου. Μία τέτοια δράση είναι η μείωση του καπνίσματος με στόχο ως το
2040 λιγότερο από το 5% του πληθυσμού της Ε.Ε. να καπνίζει. Επιπλέον, άλλοι μέθοδοι
πρόληψης είναι η μείωση κατανάλωσης οινοπνευματωδών και επικίνδυνων ουσιών και η
μείωση της ρύπανση του περιβάλλοντος. Επίσης, κρίνεται απαραίτητο περισσότεροι
άνθρωποι να υιοθετήσουν την υγιεινή διατροφή και να βάλουν στην ζωή τους την φυσική
άσκηση.
2) Έγκαιρη Διάγνωση: Η ενέργεια αυτή εξασφαλίζει την πρόσβαση και την ποιοτική
διάγνωση για τον καρκίνο. Επίσης, εξασφαλίζει την πρόσβαση όσων πολιτών το δικαιούνται

2 https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_el
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στον προσυμπτωματικό έλεγχο για διάφορες μορφές καρκίνου, όπως, ο καρκίνος του
μαστού, ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας και του παχέος εντέρου.
3) Θεραπεία: Η δράση αυτή αφορά την παροχή ολοκληρωμένης περίθαλψης για τους
καρκινοπαθείς, την ίση πρόσβαση των καρκινοπαθών στις υπηρεσίες υγείας και στην
φαρμακευτική αγωγή. Έως το 2030 το 90% των επιλέξιμων ασθενών θα πρέπει να διαθέτει
πρόσβαση σε εθνικά κέντρα ολιστικής αντιμετώπισης του καρκίνου που θα συνδέονται
μεταξύ τους σε ένα δίκτυο της ΕΕ.
4) Βελτίωση της ποιότητας ζωής: Η δράση αυτή αφορά την κοινωνική ένταξη των
νοσούντων και όσων έχουν θεραπευτεί. Επίσης, αφορά την αποκατάσταση και την
παρακολούθηση των ανθρώπων σε ενδεχόμενο υποτροπιασμού.3

4. Πολιτικές και δράσεις/έργα της Ελλάδας για την επίτευξη του στόχου

1) Πρόγραμμα «Ο τομέας της υγείας στην Ελλάδα πέρα από την λιτότητα: 100 σημεία
δράσης και στην κατεύθυνση της καθολικής κάλυψης».
Η Ελλάδα παρέχει σε όλους τους ανασφάλιστους την δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις
δημόσιες υπηρεσίες υγείας, προσφέροντας έτσι ίση πρόσβαση και μεταχείριση για όλους.
Επίσης, έχει θεσπιστεί το πρόγραμμα Διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων: «Ο τομέας της υγείας
στην Ελλάδα πέρα από την λιτότητα:100 σημεία δράσης και στην κατεύθυνση της
καθολικής κάλυψης». Οι δράσεις αυτές στηρίζονται πάνω στους παρακάτω άξονες.

1ος άξονας: Γεφύρωση της ΠΦΥ με τις δράσεις δημόσιας υγείας. Ο άξονας αυτός
επιτυγχάνεται με τις ΤΟΜΥ, οι οποίες βελτιώνουν το σύστημα υγείας. Μέσω των ΤΟΜΥ
εξασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση όλων των ανθρώπων στις υπηρεσίες υγείας. Επιπλέον,
στόχος τους είναι η προαγωγή της υγείας μέσω της πρόληψης και της αποκατάστασης με
την εφαρμογή ιατρικών υπηρεσιών και εξετάσεων.

2ος άξονας: Η πρόληψη και ο έλεγχος των μη μεταδοτικών νοσημάτων. Τα μη
μεταδοτικά νοσήματα που μαστίζουν στην χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη είναι ο
καρκίνος, οι καρδιαγγειακές παθήσεις και ο διαβήτης. Οι δράσεις αυτού του άξονα αφορούν
προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας όπως είναι η αγωγή υγείας στα σχολεία
αλλά και σχεδιασμός στρατηγικών για την εργασιακή υγεία.

3ος άξονας: Κοινωνικές ανισότητες και πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Ο
συγκεκριμένος άξονας αφορά δράσεις για την αντιμετώπιση κοινωνικών ανισοτήτων.
Τέτοιες δράσεις είναι η καθολική συμμετοχή όλων των ανασφάλιστων στο δημόσιο
σύστημα υγείας και η εξάλειψη των εμποδίων για την συμμετοχή τους.

4ος άξονας: Στρατηγικές αντιμετώπισης της μικροβιακής αντοχής. Οι δράσεις
αναφορικά με αυτόν τον άξονα σχετίζονται με τον έλεγχο χρήσης αντιβιοτικών φαρμάκων.
Επιπλέον, άλλη μια δράση είναι η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σχετικά με την
αντιμικροβιακή αντοχή.

5ος άξονας: Εμβόλια και εμβολιασμοί. Στόχος στον παραπάνω άξονα είναι η να αυξηθεί
η εμβολιαστική κάλυψη των πληθυσμών. Επίσης, επιδιώκεται η ενημέρωση και η
ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για τον εμβολιασμό αλλά και η προμήθεια εμβολίων
έγκαιρα.

6ος άξονας: Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Στόχος για τον συγκεκριμένο άξονα είναι
η διασφάλιση διεθνούς ασφάλειας στην υγεία. Αυτό επιτυγχάνεται όταν η χώρα ανιχνεύει,
αξιολογεί και ανταποκρίνεται στις υφιστάμενες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

7ος άξονας: Η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών υγείας. Για την επίτευξη αυτού του
άξονα απαιτείται η ύπαρξη διαφάνειας, η καθολική κάλυψη του πληθυσμού και η

3 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_342
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βιωσιμότητα στις υπηρεσίες υγείας. Επίσης, κρίνεται απαραίτητο να δυναμώσει ο ρόλος
των επαγγελματιών και να είναι «οπλισμένοι» με τα κατάλληλα εργαλεία για να μπορούν να
κάνουν σωστά την δουλειά τους. Επιπλέον, ένα ενιαίο μητρώο όλων των επαγγελματιών
υγείας θα βοηθούσε αρκετά στην διασύνδεσή τους.
2) Σχέδιο δράσης για Ιογενείς Ηπατίτιδες.
Επιπλέον, η Ελλάδα έχει σχέδιο δράσης για Ιογενείς Ηπατίτιδες. Συγκεκριμένα, λόγω του
υψηλού ποσοστού Ηπατίτιδας C και δεδομένου ότι αρκετοί νοσούν χωρίς να το ξέρουν και η
πλειοψηφία των νοσούντων είναι μεγάλης ηλικίας, κρίνεται ζωτικής σημασίας ένα τέτοιο
σχέδιο. Απαραίτητη προτεραιότητα κρίνεται η ενημέρωση των πολιτών, η έγκαιρη διάγνωση
και η θεραπεία τους. Κάποιες δράσεις που αυτό περιλαμβάνει είναι η πρόληψη και η
ευαισθητοποίηση των πολιτών και συγκεκριμένα η ενημέρωση των πολιτών με ιδιαίτερη
έμφαση στους νέους ,στους χρήστες ναρκωτικών, στους φυλακισμένους και στις
μειονότητες καθώς και η συνεχής εκπαίδευση στο ιατρικό προσωπικό που τους
παρακολουθεί. Επίσης, μείζονος σημασίας κρίνεται ο προσυμπτωματικός έλεγχος και στην
συνέχεια η διάγνωση-θεραπεία. Τέλος ,η τελευταία δράση αφορά την παρακολούθηση των
ασθενών και την χρόνια φροντίδα τους.4
3) Εθνικό σχέδιο κατά του AIDS
To AIDS από το 1981 έως το 2007 ευθύνεται για τον θάνατο 25 εκατομμυρίων ατόμων, ενώ
οι οροθετικοί έχουν ξεπεράσει τα 40 εκατομμύρια παγκοσμίως.H χώρα μας έχει
αναγνωρίσει το μέγεθος του προβλήματος και έχει εθνικό σχέδιο κατά του AIDS.Αυτό
περιλαμβάνει την προώθηση ανώνυμου και εμπιστευτικού τεστ για HIV/AID πανελλαδικά,
με στόχο την ενημέρωση και την πρόληψη .Κάποιες δράσεις που αυτό περιλαμβάνει είναι η
πρόληψη τόσο του γενικού πληθυσμού όσο η πρόληψη μετάδοσης στους νέους, στους
ομο/αμφιλοφυλόφιλους ,στα εκδιδόμενα άτομα, στους φυλακισμένους και από την μητέρα
στο παιδί. Επιπλέον, άλλες δράσεις είναι η υποστήριξη των οροθετικών, η μείωση του
κινδύνου εμφάνισης σε άτομα εξαρτημένα στα ναρκωτικά και η διάγνωση-θεραπεία για
οικονομικά αδύναμους ή ανασφάλιστους5.

5. Πολιτικές και δράσεις/έργα των ΟΤΑ για την επίτευξη του στόχου

Υπάρχει πλήθος ενεργειών που θα μπορούσαν να κάνουν ΟΤΑ για την επίτευξη του
στόχου 3. Μία τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να είναι η διεξαγωγή ομιλιών και βιωματικών
δράσεων σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ,αλλά και στους γονείς
τους. Στις ομιλίες αυτές θα προωθούνταν ένας πιο υγιεινός τρόπος ζωής που θα στηριζόταν
στις υγιεινές διατροφικές συνήθειες και στην σπουδαιότητα της συστηματικής φυσικής
άσκησης. Επιπρόσθετα, θα μπορούσαν να τονιστούν και οι βλαβερές συνέπειες του
τσιγάρου. Ακόμη, οι ΟΤΑ θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες όπως το
ίντερνετ και να ανεβάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τους πληροφορίες για ασθένειες
που μαστίζουν στην εποχή μας, υλικό για την σπουδαιότητα της έγκαιρης διάγνωσης και να
προωθούν έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Επιπρόσθετα, οι ΟΤΑ θα μπορούσαν να οργανώσουν
σημεία δωρεάν ελέγχου σε διάφορα σημεία της πόλης. Ακόμη, μπορούν να πραγματοποιούν
ημερίδες για το κάπνισμα και το αλκοόλ, παρουσιάζοντας τις επιπτώσεις του στην υγεία
αλλά και αποτελεσματικούς τρόπους για την διακοπή του. Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη
του στόχου από τους ΟΤΑ καταλαμβάνουν οι ΤΟΜΥ, οι οποίες αποτελούν τοπικές μονάδες

4https://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/4865-ethniko-sxedio-
drashs-gia-thn-antimetwpish-ths-hpatitidas-c
5 https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2018/12/ethniko-sxedio-drasis-2008-2012.pdf
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υγείας τις οποίες η πλειοψηφία των δήμων έχει. Οι ΟΤΑ πρέπει να ενημερώνουν τον κόσμο
σχετικά με τις ΤΟΜΥ και να προωθούν τον κόσμο σε αυτές καθώς έτσι επιτυγχάνεται η
αποσυμφόρηση των νοσοκομείων, η πρόληψη των ασθενών και η προαγωγή της υγείας
καθώς και η εξοικονόμηση πόρων και χρήματος στην αναζήτηση νοσοκομείου.
Συγκεκριμένα οι παρακάτω ΟΤΑ έχουν κάνει σημαντικά βήματα για την επίτευξη του
στόχου:
1. Ο Δήμος Αμαρουσίου έχει ιδρύσει ΚΕΠ Υγείας. Σε αυτό προσφέρονται υπηρεσίες

προληπτικής ιατρικής σε τοπικό επίπεδο όπως ο προσυμπτωματικός έλεγχος και η
παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού. Επιπλέον, γίνεται η εκτίμηση του κινδύνου
νόσησης από θανατηφόρες ασθένειες και παρέχονται πληροφορίες για την πρόσβαση
σε υπηρεσίες υγείας της περιοχής του Αμαρουσίου, όπως επίσης και η
ευαισθητοποίηση των υγιών πολιτών προς την αποφυγή σοβαρών νοσημάτων 6.

2. Ο Δήμος Μυκόνου προσφέρει υπηρεσίας άμεσης ιατρικής υποστήριξης για την έκτακτη
μεταφορά ασθενών και τραυματιών με ελικόπτερο. Η συγκεκριμένη υπηρεσία αφορά
περιπτώσεις που δεν μπορεί να επέμβει το ΕΚΑΒ.7

3. Ο Δήμος Αιγάλεω διαθέτει γραφείο ψυχολογικής υποστήριξης. Το συγκεκριμένο
γραφείο προσφέρει ψυχολογική υποστήριξη σε όλους τους πολίτες. Επίσης, ενθαρρύνει
την προσωπική ανάπτυξή τους ,βοηθάει να γίνουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις και
προλαμβάνει προβλήματα υγείας. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα τα ραντεβού να
γίνονται μέσω τηλεφώνου ή μέσω υπολογιστή. Επίσης, ο Δήμος Αιγάλεω κατά καιρούς
πραγματοποιεί δωρεάν rapid test σε διάφορα σημεία της πόλης με σκοπό τον
περιορισμό της πανδημίας. Επιπρόσθετα, ο Δήμος Αιγάλεω πραγματοποιεί με μεγάλη
επιτυχία το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα βοηθάει 105
άτομα μεγάλης ηλικίας ή με αναπηρίες προσφέροντας τους συνοδεία για τις
καθημερινές δραστηριότητες τους αλλά και βοήθεια με την μέτρηση των ζωτικών τους
οργάνων, την ψυχολογική υποστήριξη τους αλλά και την συνοδεία τους σε φορείς
υγείας.8

4. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης σε συνεργασία με το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς προσέφεραν δωρεάν Πρόγραμμα Μέτρησης
Καρδιαγγειακού κινδύνου.9

5. Ο Δήμος Μαλεβιζίου διοργανώνει αθλητικές δραστηριότητες για παιδιά με στόχο την
καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας.10

6. Προτάσεις για ατομικές δράσεις για την επίτευξη του στόχου

- Συμμετοχή στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Η συμμετοχή των ανθρώπων στην
Π.Φ.Υ. συμβάλλει στην πρόληψη και στην έγκαιρη διάγνωση νοσημάτων προκειμένου όλο
και περισσότεροι πολίτες να μπορούν να παρακολουθούν την υγεία τους. Έτσι, οι πολίτες θα
είναι υγιέστεροι και θα μπορέσουν να προβλεφθούν μελλοντικά προβλήματα υγείας.
Επιπλέον, η τοπική κοινωνία θα μπορέσει να χαρτογραφήσει τα προβλήματα υγείας της

6https://kepygeias.org/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%B1-
%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B5%CF%80-
%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-
%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B9/
7 http://www.otapractices.gr/portfolio-items/practice75/
8 https://www.aigaleo.gr/2020/03/28/to-grafio-psychologikis-ypostirixis-konta-stous-dimotes
https://www.aigaleo.gr/2021/12/13/dorean-rapid-tests-sto-dimo-aigaleo-tetarti-15-dekemvriou/
9 http://www.otapractices.gr/portfolio-items/practice41/
10 http://www.otapractices.gr/portfolio-items/practice58/
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τοπικής κοινωνίας προκειμένου να υπάρξουν οι κατάλληλες δράσεις αντιμετώπισης τους και
η ενημέρωση των πολιτών. Ακόμη, επιτυγχάνεται η αποσυμφόρηση των νοσοκομείων
δηλαδή μειώνεται ο όγκος των εξεταζόμενων που προσέρχονται στα νοσοκομεία με
αποτέλεσμα να βελτιώνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες. Επιπλέον, σημαντικές κρίνονται οι
προληπτικές εξετάσεις όπως για παράδειγμα οι εξετάσεις αίματος ,η ψηφιακή μαστογραφία,
το Τεστ ΠΑΠ και η παρακολούθηση της καρδιάς. Ένας επιπλέον σημαντικός θεσμός της
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι ο οικογενειακός γιατρός. Ο οικογενειακός γιατρός
προσφέρει συμπονετική και άμεση επικοινωνία με τον ασθενή γνωρίζοντας τις
εξατομικευμένες ανάγκες του και παρέχει κατ΄οίκον επισκέψεις χωρίς συγκεκριμένο ωράριο
με την δυνατότητα επίσκεψης όλο το 24ωρο σε περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο. Έτσι, με
την επιλογή του οικογενειακού γιατρού έχουμε πιο άμεση και εξατομικευμένη πρόληψη και
αντιμετώπιση καθώς και σωστή καθοδήγηση σε υψηλότερη βαθμίδα υγείας, αν χρειαστεί.
Χαρακτηριστικά, χώρες που υιοθετούν θερμά τον θεσμό του οικογενειακού γιατρού έχουν
λιγότερες επισκέψεις σε ειδικούς γιατρούς. Για παράδειγμα το Ηνωμένο Βασίλειο έχει 1,2
επισκέψεις ετησίως και η Δανία 0,6 ενώ η Ελλάδα 5 ετησίως. Από όλα τα παραπάνω
συμπεραίνουμε πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή μας στις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας καθώς κατά κύριο λόγο μας παρέχει υπηρεσίες πρόληψης προκειμένου να
μην χρειαστεί να φτάσουμε σε υψηλότερο κλιμάκιο φροντίδας υγείας όπως είναι η
δευτεροβάθμια και η τριτοβάθμια.

- Η υγιεινή διατροφή. Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή και την υγεία των
ανθρώπων. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και οι γρήγοροι ρυθμοί ζωής πολλές φορές δεν μας
επιτρέπουν να προλάβουμε να μαγειρέψουμε και αντί αυτού επιλέγουμε έτοιμα και γρήγορα
γεύματα, χωρίς να σκεφτόμαστε τις επιπτώσεις των επιλογών μας μακροχρόνια. Ωστόσο,
υφίστανται ποικίλες αρρώστιες που σχετίζονται με την διατροφή όπως ο σακχαρώδης
διαβήτης, οι καρδιαγγειακές παθήσεις και κάποιες μορφές καρκίνου. Σε πολλές περιπτώσεις
όλες αυτά θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί ή μετριαστεί αν ακολουθούνταν μία πιο
υγιεινή και σωστή ανά περίπτωση διατροφή. Επιπλέον, είναι σημαντική η μύηση των
παιδιών μας στην υγιεινή διατροφή από την προσχολική ηλικία προκειμένου να μάθουν από
μικρά να τρώνε υγιεινά, να γίνει η σωστή ανάπτυξη τους και μεγαλώνοντας να αποφευχθεί η
παιδική παχυσαρκία και οι αρρώστιες που σχετίζονται με αυτή. Η υιοθέτηση ενός υγιεινού
τρόπου ζωής αποτελεί μία από τις καλύτερες μεθόδους προαγωγής της υγείας. Ο υγιεινός
τρόπος ζωής περιλαμβάνει μία θρεπτική και ισορροπημένη διατροφή πλούσια σε
ακατέργαστα προϊόντα, φρούτα και λαχανικά. Επιπλέον, μία υγιεινή διατροφή εμπεριέχει
πολύ νερό για την σωστή ενυδάτωση του οργανισμού και μείωση στις ποσότητες
κατανάλωσης αλατιού. Σε αυτή την διατροφή δεν περιλαμβάνεται το έτοιμο φαγητό που
αγοράζεται απέξω αλλά προτιμάται το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Έτσι, θα καταφέρουμε
να αποφύγουμε την παχυσαρκία, όλα τα προβλήματα υγείας που μπορεί αυτή να επιφέρει
και θα καταφέρουμε να ενισχύσουμε τις άμυνες μας τροφοδοτώντας τον οργανισμό μας με
όλα τα στοιχεία που του είναι απαραίτητα. Επιπλέον, για να αποφεύγουμε να αγοράζουμε
τυποποιημένα προϊόντα απέξω μπορούμε να φτιάχνουμε τα δικά μας γεύματα, σύμφωνα με
τα όσα προαναφέρθηκαν παραπάνω, και να τα παίρνουμε μαζί μας.

- Αποφυγή καπνίσματος. Ο καπνός του τσιγάρου περιέχει πάνω από 4000 χημικές
ουσίες εκ των οποίων πάνω από τις 250 είναι επιβλαβείς και πάνω από τις 50 καρκινογόνες.
Το κάπνισμα στοιχίζει την ζωή σε 8 εκατομμύρια καπνιστές κάθε χρόνο και 1,2
εκατομμύρια παθητικούς καπνιστές ,ενώ οι καπνιστές τείνουν να έχουν και χαμηλότερο
προσδόκιμο ζωής και συνεπώς πρώιμη θνησιμότητα. Το κάπνισµα είναι η αιτία της
εµφάνισης διαφόρων λειτουργικών προβληµάτων στον ανθρώπινο οργανισµό, όπως είναι η
χρόνια πνευματική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), τα καρδιαγγειακά νοσήματα, η μειωμένη
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οστική πυκνότητα, η μειωμένη γονιμότητα, η χρόνια βρογχίτιδα και το βρογχικό άσθμα
καθώς επίσης ανεβάζει και τις πιθανότητες εμφράγματος. Αξίζει να σημειωθεί πως όσο
περισσότερο καιρό καπνίζει κάποιος και όσο πιο πολύ τόσο περισσότερο θεωρείται
επιβαρυμένη και η υγεία του. Πολλοί είναι οι καπνιστές που θέλουν να διακόψουν το
τσιγάρο ωστόσο λίγοι είναι αυτοί που τα καταφέρνουν καθώς αισθάνονται σωματική και
ψυχολογική εξάρτηση στο τσιγάρο και έτσι η διακοπή του δεν είναι πάντα μία εύκολη
απόφαση. Ο καπνιστής πρέπει να αντιληφθεί όλες τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του
και να επικεντρωθεί στο τρόπο που θέλει να κόψει το κάπνισμα. Οι τρόποι είναι δύο. Ο
πρώτος τρόπος λέγεται «Μία και έξω» και αφορά την απότομη διακοπή του καπνίσματος
και ο άλλος τρόπος «Σταδιακή μείωση» ο οποίος αφορά την σταδιακή μείωση με
αποκορύφωμα την διακοπή. Επίσης, το άτομο μπορεί να ζητήσει οργανωμένη βοήθεια για
την διακοπή του καπνίσματος, η οποία παρέχεται από οργανωμένες υπηρεσίες διακοπής
καπνίσματος όπως τα ιατρεία διακοπής καπνίσματος. Τα ιατρεία αυτά παρέχουν ψυχολογική
και συμβουλευτική υποστήριξη αλλά αν κριθεί απαραίτητο προσφέρουν και φαρμακευτική
θεραπεία παρέχοντας φάρμακα που περιλαμβάνουν ουσίες που είναι υποκατάστατα της
νικοτίνης. Επιπλέον, τα φαρμακεία παρέχουν σκευάσματα για την καταπολέμηση της
σωματικής εξάρτησης όπως είναι οι τσίχλες, τα διαδερμικά επιθέματα νικοτίνης και τα σπρέι
νικοτίνης. Μία καλή λύση για την ελάττωση του καπνίσματος είναι η ενασχόληση με την
σωματική άσκηση καθώς έχει παρατηρηθεί ότι βοηθάει αφού όσο πιο πολύ αθλούνται τα
άτοµα, τόσο πιο λίγο καπνίζουν.

- Αποφυγή αλκοόλ. Άλλος ένας παράγοντας που επιδρά αρνητικά στην υγεία μας είναι
το αλκοόλ. Όσο πιο πολύ αλκοόλ καταναλώνουμε τόσο πιο πολύ αυξάνουμε τις πιθανότητες
εμφάνισης κύρωσης του ήπατος και καρδιοπαθειών. Επίσης, η αυξημένη κατανάλωση
αλκοόλ συνδέεται με αύξηση στα τριγλυκερίδια , την υπέρταση, την περιφερειακή
αρτηριακή νόσο, τον διαβήτη τύπου 2 και αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου του
οισοφάγου και του ήπατος. Επίσης, η μεγάλη ή συστηματική κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να
προκαλέσει διαταραχές στην ψυχική μας υγεία όπως οι συναισθηματικές διαταραχές και οι
διαταραχές προσωπικότητας, οι οποίες έχουν και συνέπεια στην συμπεριφορά μας. Από τα
παραπάνω κρίνεται απαραίτητο να αποφεύγουμε το αλκοόλ για να αποφευχθούν όλα τα
παραπάνω καθώς και για να επιτύχουμε μία ποιοτικότερη ζωή.

- Η σωματική άσκηση. Στις μέρες μας ζούμε σε μία τεχνολογική εποχή η οποία
περιλαμβάνει υποκινητικότητα. Ειδικά αν η υποκινητικότητα συνδυαστεί με έναν κακό
τρόπο διατροφής, οι συνέπειες για την υγεία μας θα είναι ολέθριες. Τέτοιες συνέπειες μπορεί
να είναι οι ενδοαγγειακές θρομβώσεις, τα καρδιαγγειακά νοσήματα και η οστεοπόρωση. Η
βλαβερή καθιστική ζωή μπορεί να αλλάξει μόνο μέσω της συστηματικής σωματικής
άσκησης. Η άσκηση έχει θετική επίδραση σε όλα τα όργανα του ανθρώπινου σώματος και
προλαμβάνει την παχυσαρκία, τον σακχαρώδη διαβήτη, τα εγκεφαλικά επεισόδια και τον
καρκίνο του παχέος εντέρου. Η άσκηση δεν βοηθάει μόνο στην βιολογική φθορά και στην
πρόληψη. Τα πλεονεκτήματα της επηρεάζουν και τις ψυχοκοινωνικές ιδιότητες της
ανθρώπινης προσωπικότητας. Η σωματική άσκηση βοηθάει στην ψυχολογική και κοινωνική
ανάπτυξη του ανθρώπου. Βελτιώνει την διάθεση και δηµιουργεί αίσθηµα ευεξίας, όπως
επίσης και το αίσθημα πληρότητας, αυτοπεποίθησης και σιγουριάς. Επίσης, η άσκηση
θεωρείται αγχολυτική καθώς μειώνει το αίσθημα άγχους και κατάθλιψης. Επιπλέον,
βελτιώνει την νοητική λειτουργία. Έτσι, απαραίτητη κρίνεται η συστηματική καθημερινή
σωματική άσκηση όπως είναι η γυμναστική και το περπάτημα, τουλάχιστον για ένα μισάωρο
καθημερινά. Επίσης, η ενασχόληση με ένα άθλημα όπως είναι το κολύμπι αποτελεί μία καλή
λύση.
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- Αποφυγή άγχους. Το άγχος είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την υγεία μας και
συνοδεύεται από ψυχολογικές και σωματικές επιπτώσεις και δυσλειτουργίες. Μια ζωή
γεμάτη μες το άγχος έχει παρατηρηθεί ότι έχει ως επίπτωση και στην ψυχική αλλά και στην
σωματική μας υγεία, προκαλώντας διάφορες ασθένειες και παθήσεις. Χαρακτηριστικά , τα
προβλήματα αυτά μπορεί να αφορούν πονοκεφάλους, διαταραχές στο στομάχι,
καρδιαγγειακές παθήσεις ,προβλήματα με τον ύπνο αλλά και με το φαγητό, δυσκολία στην
συγκέντρωση και πόνο στο στήθος. Επιπλέον, μας επηρεάζει στην συμπεριφορά,
δημιουργώντας μας επιθετικότητα και ανάγκη για κατανάλωση αλκοόλ. Έτσι, το
καθημερινό συστηματικό στρες μπορεί να αποβεί μοιραίο για την υγεία μας και καλό είναι
να το αποφεύγουμε. Τρόποι για να το εξαλείψουμε είναι να αποφύγουμε καταστάσεις που
γνωρίζουμε ότι θα μας προκαλέσουν άγχος εφόσον αυτό είναι εφικτό. Επίσης, μπορούμε να
ξεφύγουμε από την στρεσογόνα καθημερινότητα με διακοπές, οι οποίες μπορούν να μας
χαλαρώσουν. Στις περιπτώσεις που δεν μπορούμε να αποφύγουμε την στρεσογόνα
κατάσταση αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να κάνουμε μία επανεκτίμηση της
κατάστασης και να την δούμε ως μία λιγότερο αγχωτική ή να προσποιηθούμε πως δεν
υπάρχει. Τέλος, αν κανένα από τα παραπάνω δεν αποδώσει μπορούμε να απευθυνθούμε σε
γιατρό και στην φαρμακευτική θεραπεία για το άγχος, η οποία περιλαμβάνει
αντικαταθλιπτικά χάπια, αντιψυχωτικά χάπια και ελάσσονα ηρεμιστικά.

- Ο καλός ύπνος. Ο καλός και ποιοτικός ύπνος κρίνεται απαραίτητος για την επίτευξη
του στόχου. Η ποσότητα και η ποιότητα του ύπνου συνδέεται με την ψυχική μας υγεία. Η
έλλειψη ύπνου σε βάθος χρόνου μπορεί να προκαλέσει κατάθλιψη, άγχος ακόμα και νευρικό
κλονισμό. Επιπλέον, δημιουργεί και άλλα ψυχικά προβλήματα όπως η κακή διάθεση, το
μειωμένο κίνητρο και η ελλειμματική προσοχή. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η έλλειψη καλού
και ποιοτικού ύπνου έχει ποικίλες αρνητικές αντιδράσεις στον άνθρωπο και για αυτό
επιβάλλεται να κοιμόμαστε επαρκώς.

Συμπεράσματα

Η υγεία θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα αγαθά για τον άνθρωπο και πρέπει να την
προφυλάξουμε. Έχουν σημειωθεί αρκετά σημαντικά βήματα προόδου για την επίτευξη της
βιώσιμης ανάπτυξης στον τομέα της υγείας. Ωστόσο, το επίπεδο υγείας μιας χώρας
εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως, η οικονομία της, η τεχνολογία της, οι υποδομές
της, το ιατρικό προσωπικό που διαθέτει ακόμα και οι συνήθειες και το μορφωτικό επίπεδο
των ανθρώπων της. Για τους παραπάνω λόγους ακριβώς χώρες της Αφρικής και της Ασίας
δεν έχουν αναπτύξει ακόμα ένα ικανοποιητικό επίπεδο υγείας στον πληθυσμό και
απαιτούνται αρκετές δράσεις ακόμα. Η Ευρώπη με αφορμή τον Covid και τις μεγάλες
προκλήσεις στον τομέα της υγείας στον καιρό της πανδημίας θέσπισε το πρόγραμμα
EU4Health.Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι η απάντηση σε όλες τις προκλήσεις στην
υγεία και αποτελεί την αρχή μίας ολοκληρωμένης προσπάθειας για την καθολική βελτίωση
της υγείας του πληθυσμού, την οποία θα δούμε να εκτυλίσσεται τα επόμενα χρόνια. Το
πρόγραμμα δεν εστιάζει μόνο στην εξασφάλιση παροχής υπηρεσιών υγείας και
ιατροφαρμακευτικής αγωγής καθολικά αλλά και επενδύει στην έρευνα, την πρόληψη και την
τεχνολογία. Σε επίπεδο χωρών παρατηρούμε ότι η χώρα μας έχει στοχευμένες δράσεις για
την επίτευξη του στόχου. Οι δράσεις αυτές αφορούν την πρόληψη μη μεταδοτικών
ασθενειών, την ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας υγείας, τον έλεγχο της
αποτελεσματικότητας κ.ά. Σε επίπεδο ΟΤΑ, οι δήμοι έχουν κάνει πολλές σημαντικές
ενέργειες όπως η προσφορά δωρεάν προληπτικών εξετάσεων και η διεξαγωγή ομιλιών και
ημερίδων σε θέματα υγείας .Παρατηρούμε ότι βήματα για την επίτευξη του στόχου δεν
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γίνονται μόνο ενέργειες σε Ευρωπαϊκό, Πανελλήνιο ή τοπικό επίπεδο αλλά και σε ατομικό
επίπεδο. Σε ατομικό επίπεδο μπορούμε όλοι μας να συμμετέχουμε στην Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας, να αποφεύγουμε το αλκοόλ και το κάπνισμα, να ακολουθούμε μία υγιεινή
διατροφή, να κοιμόμαστε καλά και να ενσωματώσουμε στην ζωή μας την φυσική άσκηση.
Έτσι, συμπεραίνουμε ότι για την επίτευξη του στόχου απαιτείται μία συλλογική προσπάθεια
από όλους.
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Περίληψη
Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να διερευνηθεί κατά πόσο η ποιοτική

εκπαίδευση (στόχος 4) της Βιώσιμης Ανάπτυξης, επιτυγχάνεται και ποιες δράσεις υλοποιούνται
σε ευρωπαϊκό, εθνικό αλλά και τοπικό επίπεδο. Αναλύονται οι στόχοι και παρουσιάζονται τα
προβλήματα αλλά και οι πιθανές λύσεις τους. Τέλος, προτείνονται συνειδητές και στοχευμένες
ατομικές δράσεις, οι οποίες δεν αποβλέπουν απλώς σε πρόσκαιρες λύσεις επίλυσης των
προβλημάτων και ανταποκρίνονται στο όραμα της βιώσιμης ανάπτυξης σχετικά με την
ποιοτική εκπαίδευση.

Η παροχή και κατοχύρωση ποιοτικής εκπαίδευσης είναι η βάση για τη βελτίωση της
ανθρώπινης ζωής και στόχος της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Αναντίρρητα η συνεχής και αδιάκοπη
προσπάθεια καλλιέργειας της έννοιας του εθελοντισμού, η έκφραση των μαθητών μέσα από
την τέχνη, η αποδοχή της διαφορετικότητας και η δημιουργία σχολείων που παρέχουν ίσες
ευκαιρίες για όλους αποτελούν δείγματα ποιοτικής εκπαίδευσης. Έχει σημειωθεί αρκετά
σημαντική πρόοδος όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα και τη
φοίτηση στα σχολεία όλο και περισσότερων παιδιών. Oι βασικές γνώσεις γραφής και
ανάγνωσης έχουν βελτιωθεί εξαιρετικά, ωστόσο, απαιτούνται πιο τολμηρές προσπάθειες για
την υλοποίηση του στόχου της καθολικής ποιοτικής εκπαίδευσης.

Λέξεις Κλειδιά: Ποιοτική εκπαίδευση, ισότιμη παιδεία, βιώσιμη ανάπτυξη, στόχοι, δράσεις

Εισαγωγή

Η εκπαίδευση αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη κάθε οργανωμένης κοινωνίας και
αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κοινωνικοποίησης του ατόμου.
Υφίσταται και λειτουργεί μέσα στο σύγχρονο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον των
συνεχών μεταβολών και των ραγδαίων εξελίξεων και επηρεάζεται από τις πολιτικές,
οικονομικές, κοινωνικές αλλαγές και συγκυρίες. Τις τελευταίες δεκαετίες ο ρόλος και τα
καθήκοντα των διοικητικών στελεχών της εκπαίδευσης έχουν γίνει αντικείμενο ριζικών
αλλαγών, αποκτώντας κεφαλαιώδη σημασία, λόγω των έντονων μετασχηματιστικών
διαδικασιών που συντελούνται στην κοινωνία και αντανακλώνται στην εκπαίδευση
(Αθανασούλα-Ρέππα, 2005).

Στο χώρο της εκπαίδευσης είναι έντονος ο προβληματισμός σχετικά με την καταγραφή
των ποιοτικών χαρακτηριστικών της. Πολύς λόγος γίνεται, ιδιαίτερα κατά τα τελευταία
χρόνια, για την «ποιότητα», και την «αποτελεσματικότητα» στα σχολεία. Η ποιότητα
εύκολα διακρίνεται, δύσκολα ορίζεται και είναι αδύνατο να μετρηθεί. Οι ορισμοί για την
ποιότητα στην εκπαίδευση, οι οποίοι κατά καιρούς έχουν επιχειρηθεί, ποικίλλουν και σε
ορισμένο βαθμό αντανακλούν διαφορετικές θεωρήσεις για το άτομο και την κοινωνία
(Αντίνου, 2020).

Η πιο διαδεδομένη άποψη ορίζει την ποιότητα της εκπαίδευσης με βάση την
ανθρωποπλαστική της διάσταση και την αποτελεσματικότητα. Σύμφωνα με την αντίληψη
αυτή, η εκπαίδευση χαρακτηρίζεται ως ποιοτική, όταν συμβάλλει στην πνευματική
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καλλιέργεια του ατόμου, στην ηθική του ανάταση και στην ανάπτυξη ολοκληρωμένης
προσωπικότητας και ακέραιου χαρακτήρα. Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή, χρησιμοποιώντας
αφηρημένες έννοιες, δεν βοηθά στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, καθώς δύσκολα
μπορεί να αποτελέσει το σύστημα αναφοράς που απαιτεί η ανάληψη δράσης στον χώρο του
σχολείου (Μίαρη, 2018).

Η εργασία αυτή έχει ως αντικείμενο τον εντοπισμό και την ανάλυση του 4ου Στόχου της
Βιώσιμης Ανάπτυξης, που αφορά την ποιοτική εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται
πώς υλοποιούνται τα πλαίσια δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ποιες ενέργειες
λαμβάνουν χώρα για την όσο το δυνατόν καλύτερη πραγματοποίηση του στόχου. Έπειτα, η
έρευνα εστιάζει στον ελληνικό χώρο και εξετάζει πώς το ελληνικό κράτος δραστηριοποιείται
για να επιτευχθεί μια ποιοτική εκπαίδευση. Άλλος ένας από τους στόχους της παρούσας
έρευνας είναι να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, αναφέρονται συνοπτικά οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και τα όργανα λαϊκής συμμετοχής και γίνεται
μια προσπάθεια σύνδεσης των ΟΤΑ με την ποιότητα στην εκπαίδευση. Ένα από τα
ερωτήματα που τίθενται είναι εάν το σχολείο είναι εφικτό να καλύψει τις ανάγκες του μέσα
από τη συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ένας βασικός προβληματισμός είναι εάν η μέχρι τώρα λειτουργία της χώρας αλλά και
της τοπικής αυτοδιοίκησης, ειδικότερα, ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σχολείου και ποια
είναι τα προβλήματα στην έως τώρα δράση της. Θα μπορούσαν να υπάρξουν παράγοντες,
που συμβάλλουν στην ανάδειξη του έργου της και προτάσεις για την βελτίωσή της και κατ’
επέκταση της λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Για την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν, το πλάνο της εργασίας θα διαρθρωθεί ως
εξής:

Στο Κεφάλαιο 1 παρουσιάζονται οι Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης σχετικά με την
ποιοτική εκπαίδευση. Στο Κεφάλαιο 2, γίνεται μια αναφορά στην τρέχουσα κατάσταση και
τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση σήμερα. Στο Κεφάλαιο 3 υπογραμμίζονται
οι πολιτικές δράσεις και οι χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ποιοτική
εκπαίδευση, καθώς και οι προσπάθειες εκπλήρωσης όσο το δυνατόν περισσότερων στόχων
σε όλη την Ευρώπη. Στο Κεφάλαιο 4 επισημαίνονται κάποιες από τις δράσεις της Ελλάδας
για την επίτευξη των στόχων της ποιοτικής εκπαίδευσης, ενώ στο Κεφάλαιο 5 αναλύονται
αρκετά από τα έργα των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στο Κεφάλαιο 6 αναφέρονται
προτάσεις για ατομικές δράσεις για την επίτευξη του στόχου από τους εκπαιδευτικούς και
στο Κεφάλαιο 7 προτείνονται ατομικές δράσεις, οι οποίες ανταποκρίνονται στο όραμα της
βιώσιμης ανάπτυξης σχετικά με την ποιοτική εκπαίδευση.

Τέλος, ακολουθεί η διεξαγωγή συμπερασμάτων.
Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε ήταν η βιβλιογραφική ανασκόπηση. Σκοπός της

μεθοδολογίας, γενικότερα, είναι η κατανόηση της επιστημονικής έρευνας και στόχος της
επιστημονικής έρευνας είναι η προαγωγή των επιστημών, η διερεύνηση των γνώσεων,
καθώς και η βελτίωση της ζωής του ανθρώπου. Η εκπαιδευτική λειτουργία και η λειτουργία
της έρευνας, είναι αλληλένδετες και όταν η έρευνα αφορά θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής,
είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως πρόκειται για πολύπλοκο και ιδιαίτερα ευαίσθητο
ζήτημα, το οποίο σχετίζεται και με άλλες κοινωνικές παραμέτρους.

Η αφετηρία για κάθε είδους επιστημονική μελέτη είναι πρώτα από όλα η βιβλιογραφική
έρευνα, η επισκόπηση της σχετικής με το θέμα βιβλιογραφίας. Ο στόχος της είναι να
προσδιοριστεί η σκοπιμότητα και η εγκυρότητα της υπό μελέτης έρευνας. Ειδικότερα,
απαιτείται να προσδιοριστούν με σαφήνεια οι διαστάσεις του θέματος, να αναπτυχθεί το
θεωρητικό πλαίσιο των προβληματισμών, να γίνουν συγκρίσεις, να προβληθούν δυσκολίες



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Περιβάλλον-Πολιτισμός-Οικονομία-Κοινωνία......ΤΕΥΧΟΣ 2020
ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 10 ΧΡΟΝΩΝ: ΟΙ 17 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ.............Επιμέλεια Ρόϊδω Μητούλα, Αγησίλαος Οικονόμου

72

και τέλος να παρουσιαστούν τα νέα στοιχεία, που προκύπτουν και να γίνουν προτάσεις.
Μέσα, λοιπόν, από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση πιστοποιείται και η εγκυρότητα της
παρούσας εργασίας, η οποία προέκυψε από την ενδελεχή διερεύνησή της και διαφαίνεται
πως το θέμα της εργασίας είναι έγκυρο και ενδιαφέρον.

1. Περιγραφή του στόχου

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί η πραγματική εικόνα του
σημερινού σχολείου, καθώς ο τρόπος λειτουργίας της σχολικής μονάδας συνδέεται άμεσα
και έμμεσα με τα χαρακτηριστικά ενός ισχύοντος κοινωνικοοικονομικού συστήματος, στο
οποίο υπάγεται και συνδέεται μ’ αυτό με τη χάραξη της εκάστοτε εκπαιδευτικής πολιτικής.
Ειδικότερα, επιχειρείται να καταγραφεί και να αναδειχθεί ο ρόλος και η συμβολή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελλάδας και της τοπικής αυτοδιοίκησης ειδικότερα. Τα παραπάνω
παίζουν σημαντικό ρόλο στην ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης,
δεδομένου ότι αποτελούν τη μορφή κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης. Στη συνέχεια της
εργασίας θα γίνει μια ολοκληρωμένη αναφορά στο περιεχόμενο όλων των θεμάτων
λειτουργίας καθώς και τους ρόλους που διαδραματίζει η κάθε περίπτωση. Τέλος, η εργασία
στοχεύει στις προτάσεις για βελτίωση της δεδομένης κατάστασης αλλά και σε μελλοντικές
προεκτάσεις, ώστε η εκπαίδευση να φτάσει στο σημείο να γίνει όσο πιο ποιοτική δύναται. Ο
Στόχος 4 επιδιώκει:

4.1 Έως το 2030, διασφάλιση ότι όλα τα κορίτσια και αγόρια θα ολοκληρώνουν μία
ελεύθερη, ισότιμη και ποιοτική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση που οδηγεί
σε αντίστοιχα και τελεσφόρα μαθησιακά αποτελέσματα.

4.2 Έως το 2030, διασφάλιση ότι όλα τα κορίτσια και αγόρια θα έχουν πρόσβαση σε
ποιοτική προσχολική ανάπτυξη, φροντίδα και εκπαίδευση, έτσι ώστε να είναι έτοιμα για την
πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

4.3 Έως το 2030, διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης για όλες τις γυναίκες και τους
άνδρες σε προσιτή και ποιοτική τεχνική, επαγγελματική και τριτοβάθμια εκπαίδευση,
συμπεριλαμβανομένων και των πανεπιστημίων.

4.4 Έως το 2030, ουσιαστική αύξηση του αριθμού των νέων και των ενηλίκων οι οποίοι
έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών και επαγγελματικών
δεξιοτήτων, για απασχόληση, αξιοπρεπή εργασία και επιχειρηματικότητα.

4.5 Έως το 2030, εξάλειψη των διακρίσεων με βάση το φύλο στην εκπαίδευση και
διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης, σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της
επαγγελματικής κατάρτισης, για τους ευάλωτους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με
αναπηρίες, των αυτόχθονων πληθυσμών και των παιδιών που βρίσκονται σε ευάλωτη
κατάσταση.

4.6 Έως το 2030, διασφάλιση ότι η νεολαία στο σύνολό της καθώς και ένα σημαντικό
ποσοστό ενηλίκων, τόσο ανδρών όσο και γυναικών, θα πετύχουν τον γραμματισμό και τον
αριθμητισμό.

4.7 Έως το 2030, διασφάλιση ότι όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν τη γνώση και
θα καλλιεργήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη,
μέσω, μεταξύ άλλων, της εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον βιώσιμο τρόπο
ζωής, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, της προαγωγής της κουλτούρας
της ειρήνης και της μη-βίας, της ταυτότητας του παγκόσμιου πολίτη, καθώς και μέσω της
αναγνώρισης της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και της συμβολής του πολιτισμού στη
βιώσιμη ανάπτυξη.
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4.α Οικοδόμηση και αναβάθμιση εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων οι οποίες
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παιδιών και των ατόμων με αναπηρίες, λαμβάνοντας
υπόψη το θέμα του φύλου, και παροχή ασφαλών, ειρηνικών, συμμετοχικών και αποδοτικών
μαθησιακών περιβαλλόντων για όλους.

4.β Έως το 2020, ουσιαστική επέκταση, σε παγκόσμιο επίπεδο, του αριθμού των
διαθέσιμων υποτροφιών στις αναπτυσσόμενες χώρες, και ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες,
στα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη και στις αφρικανικές χώρες, έτσι ώστε να
προωθηθούν οι εγγραφές στην ανώτατη εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων της
επαγγελματικής κατάρτισης, των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας, καθώς
και τεχνικών, μηχανολογικών και επιστημονικών προγραμμάτων, στις ανεπτυγμένες και
άλλες αναπτυσσόμενες χώρες.

4.γ Έως το 2030, ουσιαστική αύξηση της προσφοράς καταρτισμένων δασκάλων, μέσω,
μεταξύ άλλων, της διεθνούς συνεργασίας για την κατάρτιση του διδακτικού προσωπικού
στις αναπτυσσόμενες χώρες και ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και τα μικρά
νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη.

Ο στόχος 4 της Ατζέντας αποσκοπεί στην εξασφάλιση συμπεριληπτικής, ισότιμης και
ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους και σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια,
δευτεροβάθμια, τεχνική, επαγγελματική και τριτοβάθμια εκπαίδευση και στη δια βίου
μάθηση), σηματοδοτώντας τη μετατόπιση των πολιτικών προτεραιοτήτων σε ζητήματα
ποιότητας και ισότητας στην παρεχόμενη εκπαίδευση. Ο στόχος εστιάζει στην εξάλειψη των
ανισοτήτων στην εκπαίδευση μεταξύ των φύλων, και στην εξασφάλιση ίσης πρόσβασης για
τις ευάλωτες ομάδες, και για τα άτομα με αναπηρία. Επίσης, ο στόχος αφορά στην ανάπτυξη
και την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υποδομών και των εγκαταστάσεων, ώστε να είναι
προσαρμοσμένες και προσβάσιμες από όλα τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρία,
εξασφαλίζοντας εκπαιδευτικά ασφαλή, μη βίαια και αποτελεσματικά μαθησιακά
περιβάλλοντα για όλους. (https://inactionforabetterworld.com )

2. Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης - προβλήματα

Τα τελευταία έτη η λειτουργικότητα και οι υποδομές του σχολείου έχουν βελτιωθεί
αισθητά. Παρά το γεγονός αυτό, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι άμεσα
συνδεδεμένο με τις σύγχρονες ανάγκες της τεχνολογίας και της οικονομίας. Επιπλέον, οι
εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία, δηλαδή οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι
μαθητές, δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε λειτουργικά θέματα του σχολείου και
διατηρούν παθητική στάση στις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας.

Η εκπαίδευση των μαθητών στις αξίες και τον τρόπο ζωής που θα τους βοηθήσουν να
μπορούν να έχουν μια συνειδητοποιημένη στάση σε ζητήματα της καθημερινότητάς τους
θεωρείται επένδυση για το μέλλον. Ποικίλα ζητήματα που σχετίζονται με τη ρίψη των
σκουπιδιών κάτω στον δρόμο μέχρι και τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς ή των
οικολογικών οχημάτων, το σεβασμό της διαφορετικότητας, αλλά και την υπεράσπιση των
κοινωνικών δικαιωμάτων συνδέονται με αξίες, στάσεις και τρόπους ζωής. Όπως
χαρακτηριστικά ονομάζεται, πρόκειται για την «εκπαίδευση στη βιώσιμη ανάπτυξη». Αφορά
έναν τομέα, στον οποίο η Ελλάδα προγραμματίζει επιτάχυνση των ενεργειών. Με δεδομένο
ότι οι αξίες και ο τρόπος ζωής αναπτύσσονται σε νεαρή ηλικία, η εκπαίδευση αποτελεί ένα
απαραίτητο εργαλείο για την άνοδο του επιπέδου της κοινωνίας, την επίτευξη
συνειδητοποιημένης λήψης αποφάσεων, καλής διακυβέρνησης και προαγωγής της
δημοκρατίας. Γι’ αυτό το λόγο, η εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι μια ειδική
κατηγορία εκπαίδευσης. Έτσι, οφείλει να προσδώσει στα άτομα την ικανότητα να αλλάξουν
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νοοτροπία, να αναπτύξουν κριτική σκέψη και να αποφασίζουν προς την κατεύθυνση της
βιώσιμης ανάπτυξης, ώστε να πετύχει το στόχο της.

Παρόλα αυτά όμως υπάρχουν πολλά προβλήματα. Αυτά που αναγνωρίζονται ως
σημαντικότερα εμπόδια για τη δημιουργία ενός ποιοτικού βιώσιμου σχολείου είναι ο
κεντρικός προσανατολισμός των εξετάσεων, ο συγκεντρωτισμός, η αδυναμία προσαρμογής
του αναλυτικού προγράμματος στις μαθητικές ανάγκες, η έλλειψη επιμόρφωσης και η
έλλειψη κοινού οράματος.

Η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης αποτελεί το θεμέλιο για τη βελτίωση της ανθρώπινης
ζωής και της βιώσιμης ανάπτυξης. Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος σχετικά με την
πρόσβαση στην εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα και τη φοίτηση στα σχολεία των κοριτσιών
και των γυναικών. Οι βασικές γνώσεις γραφής και ανάγνωσης σημείωσαν εξαιρετική
βελτίωση. Παρόλα αυτά, απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια για την υλοποίηση του στόχου
της ποιοτικής εκπαίδευσης.

Μέσα από στοιχεία και αριθμούς παρουσιάζεται ευκολότερα η τρέχουσα κατάσταση.
Συγκεκριμένα, η φοίτηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στις αναπτυσσόμενες χώρες άγγιξε
το 91%, ωστόσο, 57 εκατομμύρια παιδιά εξακολουθούν να μη φοιτούν σε σχολεία. Επιπλέον,
περισσότερα από τα μισά παιδιά που δε φοιτούν σε σχολεία ζουν στην Υποσαχάρια Αφρική
και εκτιμάται ότι το 50% των παιδιών που δε φοιτούν στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση ζουν σε
περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις. Τέλος, ένα σημαντικό πρόβλημα που εντοπίζεται
είναι το γεγονός πως 103 εκατομμύρια νέοι παγκοσμίως παρουσιάζουν βασικές ελλείψεις
γραμματισμού, με το 60% των νέων να είναι γυναίκες.

Το μεγαλύτερο έλλειμμα αφορά ότι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό παιδιών με αναπηρία
δε φοιτούν στο σχολείο καθημερινά ή όταν φοιτούν σε τάξεις τυπικής εκπαίδευσης δεν είναι
ορατά, όπως αναφέρεται σε μια έρευνα της Actionaid. Γίνονται προσπάθειες να ανατραπεί
αυτό κι ένα παράδειγμα συμμετοχικής πρωτοβουλίας αποτελεί το γεγονός ότι η τοπική
αυτοδιοίκηση είναι υποχρεωμένη να διαθέτει ένα ποσό το οποίο διαχειρίζονται οι σχολικές
μονάδες σε συνεργασία με τον διευθυντή, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς και
σχετίζεται με την υλοποίηση εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών. Σημασία έχει να δοθεί έμφαση
στα εκπαιδευτικά προγράμματα, που αφορούν το περιβάλλον, τον επαγγελματικό
προσανατολισμό των μαθητών και γενικότερα την ποιότητα στην εκπαίδευση.

Παρόλα αυτά, σημειώθηκε από έρευνες ότι τα σχολεία της Αττικής δεν είχαν τόσο θέμα
χρηματοδότησης, όσο αδράνειας και αδιαφορίας. Στην ουσία ενώ υπήρχαν ποσά στα ταμεία,
τα σχολεία ήταν παραμελημένα όπως επίσης σε δυσμενή και άσχημη κατάσταση (Φατούρου,
2010). Επιπλέον, κάποιες σχολικές επιτροπές δεν υφίστανται, αλλά έχουν συσταθεί μόνο
στα χαρτιά, γεγονός που καθιστά τη διαδικασία δυσκολότερη έως και ανύπαρκτη.

Η παραμέληση των υποδομών των σχολείων και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών
είναι ακραία. Η βασική αρχή «κανένας δε μένει πίσω» καταστρατηγείται, όταν παιδιά με
αναπηρία για να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία καλούνται να παρακολουθούν
μάθημα σε κτίρια χωρίς ασανσέρ, σε ημιώροφους με χαμηλοτάβανες αίθουσες και σε παλιές
βιοτεχνίες με σιδερένιες σκάλες κυκλικές για την «πρόσβασή τους». Οι υποδομές είναι πολύ
βασικό ζήτημα για την εφαρμογή μιας ποιοτικής εκπαίδευσης που συμπεριλαμβάνει όλους,
την ώρα μάλιστα που με απόφαση των Ηνωμένων Εθνών τίθεται σε εφαρμογή από το 2015
ένα σχέδιο 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), με ορίζοντα το 2030 σε παγκόσμια
κλίμακα.

Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιείται μια συνεχής επιμόρφωση εκπαιδευτικών στους
τομείς των ΤΠΕ που όμως δεν είναι αρκετή, κι επίσης έχει τη δυνατότητα να συμπεριλάβει
ένα μικρό ποσοστό των εκπαιδευτικών. Παρόλο, που η επιμόρφωση αυτή αφορά τις ΤΠΕ,
συχνά γίνεται σε σχολεία με παλιούς ή χαλασμένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Φαίνεται
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λοιπόν, πως δεν είναι μέσα στις προτεραιότητες του υπουργείου, η επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών που αφορούν συμπεριληπτικές πρακτικές, που είναι απολύτως αναγκαία. Ένα
ζήτημα που προκαλεί προβληματισμό είναι ότι οι απόψεις των εκπαιδευτικών θετικής
κατεύθυνσης αποκλίνουν αναφορικά με την ενίσχυση του ρόλου του διαμεσολαβητή, ο
οποίος ευαισθητοποιεί διαπολιτισμικά τους μαθητές, διευκολύνοντας την ανοικτή
ανταλλαγή απόψεων σε πνεύμα σεβασμού και εμφανίζονται λιγότερο θετικά προσκείμενοι
σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς της θεωρητικής κατεύθυνσης (Τζαμπερής, 2010).

Ορατός είναι κι ο κίνδυνος αύξησης του ρυθμού των περιθωριοποιημένων ατόμων, που
εγκλωβίζονται από την απόσταση που τους χωρίζει από την εκτεταμένη δυσπρόσιτη χρήση
των νέων τεχνολογιών, η οποία απαιτεί μια σειρά πολυσύνθετων γνώσεων και δεξιοτήτων.
Ο κοινωνικός ρόλος της αποκεντρωμένης διοίκησης και αυτοδιοίκησης για την
αντιμετώπιση σειράς τέτοιων προβλημάτων δε πρέπει να θεωρείται μόνο δεδομένος, αλλά
χρειάζεται πρωτίστως να αναβαθμιστεί, για να αναληφθούν σύνθετες και πολυσυμμετοχικές
πρωτοβουλίες και δράσεις με βάση τον άνθρωπο και τις σύγχρονες ανάγκες του (Μητούλα
κ.ά., 2015). Σε επόμενη ενότητα θα αναπτυχθεί ιδιαίτερα ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Όμως, δεν είναι μόνο τα στατιστικά στοιχεία αποθαρρυντικά για την ποιότητα της
εκπαίδευσης, αλλά είναι και η ποιοτική υστέρηση, τη στιγμή που ο ΟΗΕ επικεντρώνεται σε
ορισμένους στόχους, όπως η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η περιφερειακή και παγκόσμια
σταθερότητα, η διασφάλιση της υγείας του πλανήτη, οι δίκαιες και ανθεκτικές κοινωνίες και
οι ακμάζουσες οικονομίες. Ο ΟΗΕ μπορεί να καθορίζει πως κάθε στόχος της βιώσιμης
ανάπτυξης προς επίτευξη μέχρι το 2030 προϋποθέτει την ποιοτική και διά βίου εκπαίδευση,
ωστόσο σύμφωνα με την αξιολόγηση του 2020 η Ελλάδα κατατάσσεται στην 43η θέση
ανάμεσα σε 193 κράτη, με το σύνολο των στόχων να μην έχουν επιτευχθεί.

Αξιοσημείωτη έλλειψη ενεργειών και εγρήγορσης σημειώνεται αναφορικά με την
επίτευξη του υποστόχου της ποιοτικής εκπαίδευσης 4.6, που σχετίζεται με το κατά πόσο οι
μαθητές στο τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης έχουν αποκτήσει τις γνώσεις και τις
δεξιότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την πλήρη κοινωνική συμμετοχή τους.
Στασιμότητα ή βραδύ ρυθμό ανάπτυξης σε λιγότερο από το 50% του απαιτούμενου
ποσοστού παρουσιάζει ο δείκτης που αφορά την κατανόηση και χρήση επιστημονικών
εννοιών από τους μαθητές 15 ετών και ειδικότερα για τους μαθητές που προέρχονται από
κατώτερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα. Συνεπώς, το εκπαιδευτικό σύστημα στην
Ελλάδα φαίνεται να μην εφοδιάζει επαρκώς τα παιδιά με τις απαραίτητες επιστημονικές
αξίες και κοινωνικές δεξιότητες του 21ου αιώνα.

Η χώρα κατατάσσεται στο 53,2%, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του 2019,
αναφορικά με την εφαρμογή της αρχής «κανείς δεν μένει πίσω». Σε ό, τι αφορά την
εκπαίδευση, σημαντικό ποσοστό 39,5% των νέων ηλικίας 15 έως 29 ετών «μένει πίσω»,
καθώς δεν απασχολείται και δε συμμετέχει στην εκπαίδευση ή στην κατάρτιση. Η
διασφάλιση της αρχής «κανείς δε μένει πίσω στην εκπαίδευση», προϋποθέτει επιπλέον το
στόχο βιώσιμης ανάπτυξης 4α, δηλαδή να χτιστούν σχολεία συμπεριληπτικά,
αναβαθμισμένα, προσβάσιμα και ασφαλή, με παροχή ασφαλών, ειρηνικών, συμμετοχικών
και αποδοτικών μαθησιακών περιβαλλόντων για όλους. Επιπλέον, επιδιώκεται σύμφωνα με
τον στόχο 4β η επέκταση του θεσμού των υποτροφιών στην ανώτατη εκπαίδευση, στην
επαγγελματική κατάρτιση και στην επιμόρφωση όλων σε θέματα τεχνολογίας της
πληροφορίας. Τέλος, σημαντική είναι σύμφωνα με τον στόχο 4γ, η καθολική και η διαρκής
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Σταδιακά έγινε κατανοητό ότι η πρόσβαση σε εκπαίδευση κατώτερης ποιότητας
εξακολουθεί να αναπαράγει τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανισότητες, και ότι η
συμπερίληψη αποτελεί το κλειδί τόσο για την ισότιμη άσκηση του όλων των ανθρώπων σε
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ποιοτική εκπαίδευση όσο και για την οικοδόμηση κοινωνιών με λιγότερες ανισότητες και
περισσότερη δημοκρατία (Shevchuk, 2016). Η χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση μπορεί να
προωθήσει τόσο την ποιοτική εκπαίδευση, όσο και την κοινωνική ανάπτυξη των ατόμων με
αναπηρία, αποτελώντας εγγύηση για τον καθολικό χαρακτήρα της παρεχόμενης εκπαίδευσης
και την αποτροπή των διακρίσεων.

Στη δήλωση της Salamanca επισημαίνεται ότι τα σχολεία χωρίς αποκλεισμούς είναι το
πιο αποτελεσματικό μέσο για την καταπολέμηση κάθε συμπεριφοράς διάκρισης,
δημιουργώντας φιλόξενες κοινότητες, οικοδομώντας μία κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και
πετυχαίνοντας εκπαίδευση για όλους. Επιπλέον, παρέχουν αποτελεσματική εκπαίδευση στην
πλειοψηφία των παιδιών, βελτιώνουν την αποδοτικότητα και σε τελική ανάλυση την
αποτελεσματικότητα ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήματος (Unesco, 1994).

Συνοψίζοντας, η εκπαίδευση, για να είναι ποιοτική, πρέπει καταρχάς να υπηρετεί το
βασικό σκοπό της, όπως αυτός ορίζεται στις διεθνείς συμβάσεις και διακηρύξεις, δηλαδή να
αποσκοπεί στην πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας και του αισθήματος της
αξιοπρέπειας των ατόμων, στην ενίσχυση του σεβασμού προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και
τις θεμελιώδεις ελευθερίες, στη δυνατότητα κάθε προσώπου να καταστεί ικανό να
συμμετέχει αποτελεσματικά σε μια ελεύθερη κοινωνία, καθώς και στην προώθηση της
κατανόησης, της ανεκτικότητας και της φιλίας.

3. Πολιτικές δράσεις-χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη του
στόχου

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη των
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Για κάθε χώρα που στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη, την
ευημερία, τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την εξασφάλιση ποιοτικής
εργασίας στους πολίτες της και τη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής είναι υψίστης
σημασίας η επένδυση στη γνώση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Το δικαίωμα στην
ποιοτική εκπαίδευση συνδέεται άρρηκτα με το δικαίωμα στην αειφόρο ανάπτυξη. Αυτό
σημαίνει ότι κάθε χώρα πρέπει να τοποθετήσει την εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη
στο επίκεντρο των στρατηγικών προτεραιοτήτων της, παρέχοντας σε όλους τους πολίτες
πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση, σε συστήματα που είναι οικονομικά προσιτά και χωρίς
κοινωνικούς αποκλεισμούς (Δημήτριος, 2019).

Ο 4ος Στόχος του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη αφορά την Ποιοτική Εκπαίδευση σε
όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Ο εν λόγω Στόχος ενσωματώθηκε στην Ατζέντα του ΟΗΕ
μετά το 2015, καθώς ο «Στόχος Ανάπτυξης της Χιλιετίας» για την παροχή καθολικής
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι το 2015 δεν επετεύχθη πλήρως (Δημήτριος, 2019). Έχουν
αναπτυχθεί πρωτοβουλίες σε κάποιες χώρες, έτσι ώστε να ενσωματώσουν στο εκπαιδευτικό
τους σύστημα τις αρχές της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και να προωθηθεί η προοπτική
του Αειφόρου και Ποιοτικού Σχολείου (Τζαμπερής, 2010).

Η δράση του Διεθνούς Οργανισμού στον τομέα της Εκπαίδευσης από τα πρώτα χρόνια
λειτουργίας του μέχρι σήμερα αντανακλά τόσο τις ανάγκες της παγκόσμιας κοινότητας, όσο
και την πρόθεση της UNESCO να επιτελέσει με επιτυχία την αποστολή της και να φέρει εις
πέρας το ρόλο με τον οποίο έχει επιφορτιστεί. Η δράση του Οργανισμού αντικατοπτρίζεται
μέσα από τις Διεθνείς Συμβάσεις, τις Στρατηγικές και τα Προγράμματα που σχεδιάζει και
υλοποιεί σε διεθνές επίπεδο.

Το βασικότερο Πρόγραμμα του Οργανισμού για την Εκπαίδευση είναι το διεθνές
Πρόγραμμα «Εκπαίδευση για Όλους» (“Education for All”). Το εν λόγω Πρόγραμμα
αποτελεί μια διεθνή δέσμευση για την προώθηση της καθολικής πρόσβασης σε ίση και
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ποιοτική εκπαίδευση στα παιδιά (αγόρια και κορίτσια), στους/στις νέους/νέες, καθώς και
στους ενήλικες (UNESCO, 2019).

Ακόμη, γνωρίζοντας πως η γνώση γραφής και ανάγνωσης είναι προαπαιτούμενο για
την πρόσβαση στον κόσμο της γνώσης, η UNESCO έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ένα
εξειδικευμένο Πρόγραμμα για τον αναλφαβητισμό με τίτλο «Αλφαβητισμός σε Όλους»
(“Literacy for All”). Καθώς το φαινόμενο του αναλφαβητισμού εμφανίζεται εξαιτίας
διάφορων παραγόντων, όπως η φτώχεια, η γεωγραφική απομόνωση, ο πρώιμος γάμος ή η
πρώιμη εγκυμοσύνη, ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός, προωθεί τον εγγραματισμό, ως
αναπόσπαστο κομμάτι της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης, καθώς η γνώση γραφής
και ανάγνωσης επιτρέπει την πρόσβαση στην γνώση, ενώ ο αναλφαβητισμός και κατ’
επέκταση η έλλειψη στοιχειώδους εκπαίδευσης αποτελεί εμπόδιο για την αναβάθμιση της
ποιότητας της ζωής των πολιτών, ανδρών και γυναικών, επιφέροντας ταυτόχρονα φαινόμενα
αποκλεισμού και βίας.

Όσον αφορά το στόχο « Έως το 2030 να διασφαλιστεί ότι όλα τα κορίτσια και τα
αγόρια έχουν πρόσβαση σε ποιοτική προσχολική ανάπτυξη, φροντίδα και προσχολική
εκπαίδευση», παρουσιάζεται στο Γράφημα 1 ο δείκτης 4.2.2, που απεικονίζει το ποσοστό
συμμετοχής στην οργανωμένη μάθηση (ένα έτος πριν από την επίσημη ηλικία εισόδου στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση) ανά φύλο. Αυτό μετριέται ως το καθαρό ποσοστό εγγραφής στην
προσχολική εκπαίδευση, το οποίο είναι ο αριθμός των παιδιών της σχετικής ηλικιακής
ομάδας που εγγράφονται στην προσχολική εκπαίδευση ως ποσοστό του συνολικού
πληθυσμού αυτής της ηλικιακής ομάδας. Παρατηρείται ότι σε όλες σχεδόν τις χώρες τις
Ευρώπης (από κάποιες δεν υπάρχουν δεδομένα), το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών
έχουν εγγραφεί στην προσχολική εκπαίδευση.

Γράφημα 1. Καθαρό ποσοστό εγγραφής και για τα δυο φύλα στην προσχολική, 2016

Πηγή : www.sdg-tracker.org

Η UNESCO, επιχειρώντας να προσδιορίσει τη σύγχρονη προσέγγιση της ποιότητας
στην εκπαίδευση, την περιγράφει ως κοινή συνισταμένη 5 διαφορετικών διαστάσεων:
Σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα (respect for rights), ισοτιμία (equity), συνάφεια
(relevance), καταλληλότητα (pertinence), αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα (efficacy
&efficiency). (Blanco, Mascardi & Narvarte. 2011).
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4. Πολιτικές και δράσεις/έργα της Ελλάδας για την επίτευξη του στόχου

Κάθε παιδί πρέπει να έχει μια ποιοτική εκπαίδευση, ανεξάρτητα από το ποιο είναι, από
που προέρχεται και ποιες είναι οι οικογενειακές του συνθήκες. H UNICEF έχει ένα σαφές
πλαίσιο δράσης. Ο στόχος «Βιώσιμης Ανάπτυξης 4» απαιτεί την επίτευξη συνεκτικής,
δίκαιης και ποιοτικής εκπαίδευσης για κάθε παιδί, έως το 2030. H εκπαίδευση χωρίς
αποκλεισμούς σημαίνει ότι όλα τα παιδιά βρίσκονται και συνυπάρχουν στις ίδιες τάξεις, στα
ίδια σχολεία. Σημαίνει πραγματικές ευκαιρίες μάθησης για ομάδες που παραδοσιακά
βρίσκονται αποκλεισμένοι κι όχι μόνο για τα παιδιά με αναπηρίες, αλλά και για όσα μιλούν
άλλη γλώσσα.

Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF) στην Ελλάδα σε
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Παιδείας ξεκίνησαν μία καμπάνια
επικοινωνίας με επίκεντρο τη στήριξη της ίσης πρόσβασης των παιδιών στο σχολείο και
κυρίως των παιδιών με αναπηρία, ανεξαρτήτως κινητικών ή άλλων συνθηκών. Με βασικό
μήνυμα «Για ένα σχολείο με ανοιχτές πόρτες, για όλα τα παιδιά» και στόχο την
ευαισθητοποίηση του κοινού, η καμπάνια εστιάζει στο γεγονός πως κάθε παιδί, ανεξαρτήτως
διαφορετικών ικανοτήτων και εθνικοτήτων, έχει ίσο δικαίωμα στην πρόσβαση και την
παροχή ευκαιριών μέσα από το θεσμό των συμπεριληπτικών (inclusive) σχολείων.

O θεσμός των συμπεριληπτικών σχολείων επιτρέπει στους μαθητές όλων των
προελεύσεων να μαθαίνουν και να μεγαλώνουν δίπλα-δίπλα, χωρίς αποκλεισμούς, προς
όφελος όλων. Με βάση επιτυχημένες και καινοτόμες προσεγγίσεις για την προώθηση ενός
εκπαιδευτικού συστήματος χωρίς αποκλεισμούς στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία,
καθώς και τις υφιστάμενες συνεργασίες και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέσω των
δράσεων για πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα, η UNICEF υποστηρίζει την ελληνική
κυβέρνηση, τα σχολεία, τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, τα παιδιά και τους
γονείς, ώστε να διαμορφώσουν μια σχολική κουλτούρα που ενδυναμώνει κάθε παιδί,
συμπεριλαμβανομένων παιδιών με αναπηρία, παιδιών προσφύγων και μεταναστών, παιδιών
μειονοτήτων, παιδιών που χρειάζονται εναλλακτική φροντίδα και παιδιών θυμάτων βίας και
κακοποίησης (Freeman & Simonsen, 2015).

Μια διαφορετική πρωτοβουλία έχουν αναλάβει οι Πρόσκοποι στο νομό Καρδίτσας,
δίνοντας έμφαση στην ποιοτική εκπαίδευση και την κοινωνική προσφορά, καθώς
πραγματοποίησαν επισκέψεις στον Φιλοζωικό Όμιλο, όπου είχαν την ευκαιρία να
αγκαλιάσουν τα ζώα, να παίξουν μαζί τους, να δούνε από κοντά τις εγκαταστάσεις και τον
τρόπο ζωής τους και ταυτόχρονα ενδιαφέρθηκαν να τους παρέχουν μια καλή και υγιή ζωή.
Οι Πρόσκοποι του 1ου Συστήματος Καρδίτσας, ως υπερήφανοι πρεσβευτές των Στόχων
Βιώσιμης Ανάπτυξης, δώρισαν 70 κιλά ξηρά τροφή για τις ανάγκες σίτισης του φιλοζωικού
ομίλου. Τέτοιες δράσεις αποτελούν παράδειγμα ποιοτικής εκπαίδευσης και θα πρέπει να
γίνεται αναφορά και περιγραφή μέσα στη σχολική τάξη, καθώς μεγάλο μέρος των
προσκόπων αποτελείται από μαθητές.

Η πολιτεία οφείλει να προχωρήσει άμεσα και στη βελτίωση των υποδομών. Η
προσβασιμότητα και η καθολική σχεδίαση είναι τομείς για τους οποίους υπάρχει σημαντική
τεχνογνωσία στην Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη, μάλιστα, λειτουργεί στο πλαίσιο της μη
τυπικής εκπαίδευσης το Σχολείο για Όλους του Include, που ονομάζεται «Tokei Maru».
Είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να συμπεριλαμβάνει παιδιά με αναπηρία ή διαφορετική
πολιτιστική ταυτότητα και «κανείς να μη μείνει πίσω».

Το πρόγραμμα «Ονειρεύομαι Σοφά» είναι ένα επίσης καινοτόμο πρόγραμμα, που
υλοποιείται από το Junior Achievement Greece, με την υποστήριξη της Ένωσης
Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Στόχος του είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με τις
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έννοιες της προνοητικότητας και της υπευθυνότητας και μέσα από παραδείγματα της
καθημερινής ζωής να κατανοήσουν τη σημασία της πρόληψης κινδύνων.

Άλλη μια σημαντική δράση είναι τα Κοινωνικά Φροντιστήρια, που αποτελούν θεσμό
και μετρούν αρκετά χρόνια ζωής, στηρίζοντας μαθητές απόρων οικογενειών, βασιζόμενα,
πάντα, στην εθελοντική προσφορά δασκάλων και καθηγητών. Η οικονομική δυσπραγία που
πλήττει μεγάλο αριθμό οικογενειών την τελευταία δεκαετία οδηγεί όλο και περισσότερους
γονείς στην αναζήτηση αλληλέγγυων δομών εξωσχολικής βοήθειας για τα παιδιά τους.

Τέλος, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) είναι δημόσια σχολεία ενηλίκων στο
πεδίο της Διά Βίου Μάθησης και απευθύνονται σε πολίτες 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν
έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Με το θεσμό αυτό τους
παρέχεται η δυνατότητα να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου,
δίνοντας έμφαση στην απόκτηση βασικών προσόντων και στην ανάπτυξη προσωπικών
δεξιοτήτων. Στο Πρόγραμμα λαμβάνεται υπόψη η κοινωνική πραγματικότητα την οποία
βιώνουν καθημερινά οι εκπαιδευόμενοι, σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.
Οι εμπειρίες των εκπαιδευομένων από τον περίγυρό τους αποτελούν σημαντικό κεφάλαιο,
το οποίο αξιοποιείται στη μαθησιακή διαδικασία. Τα ευέλικτα γνωστικά αντικείμενα,
«μαθήματα», των ΣΔΕ στοχεύουν στην κατάκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων,
συνδυάζοντας τυπικές, μη τυπικές και άτυπες μορφές μάθησης, αλλά και στην κατάκτηση
κοινωνικών δεξιοτήτων (μαθαίνω πώς να μαθαίνω, συνεργασία, επικοινωνία, κλπ.) Το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμπληρώνεται από Συμβουλευτική Προσανατολισμού σε θέματα
επαγγελματικής σταδιοδρομίας και Συμβουλευτική Ψυχολογία για την καλύτερη υποστήριξη
των εκπαιδευομένων σε ατομικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο. Σκοπός των ΣΔΕ
είναι η συνολική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων, η πληρέστερη συμμετοχή τους στο
οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι, καθώς και η αποτελεσματικότερη
συμμετοχή τους στο χώρο της εργασίας. Ειδικότερα, επιδιώκεται η απόκτηση σύγχρονων
γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, που θα τους βοηθήσουν στην κοινωνική – οικονομική
ένταξη και ανέλιξη καθώς και η ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους.

5. Πολιτικές και δράσεις/έργα των ΟΤΑ για την επίτευξη του στόχου

Η σύγχρονη διαμόρφωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος προϋποθέτει τη
συνεχή παρέμβαση του κρατικού μηχανισμού, ο οποίος τείνει να αυξάνει τον
συγκεντρωτισμό. Το αποτέλεσμα είναι η κεντρική εξουσία να κατέχει τον πρώτο λόγο σε
θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής. Συνεπώς, η μείωση του ελέγχου του κρατικού μηχανισμού
και κατ’ επέκταση του συγκεντρωτισμού μπορεί να συμβάλλει στον εντοπισμό των
πραγματικών αναγκών του σχολείου (Μπισίλα, 2017). Η αυτοδιοίκηση είναι συνδεδεμένη
με την εκπροσώπηση των εκπαιδευτικών στα υπηρεσιακά συμβούλια, λαμβάνοντας την
σχολική μονάδα ως αυτόνομη (Γκιούρογλου, 2011). H συνεργασία ισχυρών περιφερειακών
δομών με τους διευθυντές των σχολείων στοχεύει στην άμεση επίλυση των προβλημάτων,
χωρίς καθυστέρηση, χωρίς αυξημένη γραφειοκρατία και η τεχνολογική εξέλιξη, πλέον,
επιτρέπει την άμεση επικοινωνία της κεντρικής εξουσίας ακόμα και με απομακρυσμένες
περιοχές (Σταθακοπούλου, 2015).

Το σχολείο προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της
κοινωνίας, αποκτά μια άλλη διάσταση στο ρόλο του, που θα του προσδώσει οργανωτική
ευελιξία και αύξηση της αποτελεσματικότητάς και της ποιότητάς του. Η χρηματοδότηση
των σχολικών μονάδων των δύο πρώτων βαθμίδων εκπαίδευσης στη χώρα μας είναι ευθύνη
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), που πραγματοποιείται μέσω της
σχολικής επιτροπής (Σ.Ε.), η οποία είναι όργανο λαϊκής συμμετοχής. Τα όργανα λαϊκής
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συμμετοχής επιτρέπουν στην κοινωνία να εκφράζει θέσεις και απόψεις για την παιδεία,
συνδέουν το περιεχόμενο σπουδών με την παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία και
τέλος, επιτυγχάνουν τη σύνδεση της τεχνολογικής και επιστημονικής γνώσης με την
ευρύτερη γνώση και μόρφωση στο αντίστοιχο εκπαιδευτικό επίπεδο.

Οι δήμοι αποτελούν τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης στην ελληνική επικράτεια και με
το νομικό πλαίσιο που τους διέπει είναι ο κύριος εκφραστής της λαϊκής βούλησης. Οι
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) είναι όργανα, τα οποία εκφράζουν το δημόσιο
δημοκρατικό βίο. Σε εκπαιδευτικό επίπεδο πραγματοποιείται μια προσπάθεια
αναδιοργάνωσης της δομής και της λειτουργίας της εκπαίδευσης.

Η Δημοτική ή Κοινοτική Επιτροπή Παιδείας είναι μια θεσμοθετημένη επιτροπή του
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, λειτουργεί σε κάθε δήμο και εισηγείται στα αιρετά
όργανα των ΟΤΑ σχετικά με κάθε θέμα που αφορά την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία
των σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευσή τους, το έργο των σχολικών
επιτροπών, την ανέγερση, επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων κ.λπ.

Το Σχολικό Συμβούλιο αποτελεί άλλο ένα συλλογικό όργανο με υποστηρικτικό ρόλο σε
επίπεδο σχολικής μονάδας. Αποτελείται από το Σύλλογο των Διδασκόντων, τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και τον εκπρόσωπο της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης στη σχολική επιτροπή. Έργο του είναι η υποστήριξη της ομαλής λειτουργίας
του σχολείου με κάθε πρόσφορο τρόπο, η καθιέρωση τρόπων αμοιβαίας επικοινωνίας των
διδασκόντων και των οικογενειών των μαθητών και η εξασφάλιση της υγιεινής των μαθητών
και του σχολικού περιβάλλοντος.

Οι σχολικές επιτροπές ανήκουν σε κάθε δήμο ή κοινότητα για την υποστήριξη της
διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας των σχολείων (Μουρνιανάκης, 2010). Ο ρόλος της
σχολικής επιτροπής, είναι ότι μπορεί να επιτρέπει στη κοινωνία να εκφράσει θέση και
απόψεις για την παιδεία και να συνδέει το περιεχόμενο σπουδών με την παραγωγική και
αναπτυξιακή διαδικασία. (Δρόσος, 33, 2011). Συγκεκριμένα, ανατίθεται στους Δήμους η
τήρηση των κανόνων υγιεινής δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, η αρμοδιότητα εκτέλεσης
προγραμμάτων δια βίου μάθησης και συγκροτείται επιτροπή καταλληλότητας για όλα τα
θέματα σχολικής στέγης. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στο Δήμο να οργανώσει συναυλίες ή
άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις για τους μαθητές, προβλέπεται η αρμοδιότητα διορισμού και
αντικατάστασης διοίκησης των ιδρυμάτων που χορηγούν υποτροφίες και τέλος αναλαμβάνει
τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων.

Ένα επίκαιρο θέμα είναι η διαπολιτισμική εκπαίδευση και ο ρόλος της τοπικής
αυτοδιοίκησης σε αυτή. Έτσι, τίθεται το θέμα της συνεργασίας τοπικής αυτοδιοίκησης και
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Τα διαπολιτισμικά σχολεία έχουν ως στόχο να προσφέρουν
ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, να προωθούν την ισότητα, να αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες
και την πολυμορφία, να καλλιεργούν την αλληλοαποδοχή, και τη θετική στάση απέναντι στη
μάθηση, αξιοποιώντας το πολιτισμικό και γλωσσικό πλούτο που φέρουν οι μαθητές.

Ο κοινωνικός ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, θα
πρέπει εκτός από διαχειριστικός και ρόλος αρμοδιοτήτων στην εκπαίδευση, να γίνει και
διαπολιτισμικός, όσο αφορά πλέον σε θέματα μεταναστευτικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, θα
μπορούσε να αναλάβει πρωτοβουλία, ώστε να διαπαιδαγωγήσει την τοπική κοινωνία σε
θέματα διαφορετικότητας και αποδοχής, να μειώσει τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα,
να αποτρέπει τη δημιουργία ρατσιστικών φαινομένων, φυλετικών και κοινωνικών,
αντιμετωπίζοντας τον κοινωνικό αποκλεισμό. Ενδεικτικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του
κοινωνικού της ρόλου και της ανάπτυξης ενός κινήματος αλληλεγγύης στις τοπικές
κοινωνίες θα ήταν η ενεργοποίησή της σε θέματα που αφορούν τους μετανάστες και τα
παιδιά τους.
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Μια άλλη ενδιαφέρουσα πρόταση για τη βελτίωση της λειτουργίας των Ο.Τ.Α στις
σχολικές μονάδες είναι η καθιέρωση της θεσμοθετημένης συμμετοχής των Δήμων σε
σημαντικές μορφές παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Τέτοιες θα μπορούσαν να
αποτελέσουν η ανάπτυξη εκπαιδευτικών δομών παροχής τεχνικής εκπαίδευσης σε τοπικό
επίπεδο. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με την παροχή στους Δήμους της δυνατότητας
λειτουργίας τεχνικών σχολών με ειδικότητες προσαρμοσμένες στις τοπικές οικονομικές και
επιχειρηματικές ανάγκες. Ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση θα ήταν η μεταφορά
των σχολών μαθητείας (του ΟΑΕΔ ) στην ευθύνη των Δήμων. Ανάλογης σημασίας
νομοθετική ρύθμιση θα είναι αυτή που θα δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους για παροχή
τόσο μετά-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όσο και εκπαίδευσης ενηλίκων.

Μια πρωτοποριακή δράση έχει αναλάβει ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας με την ίδρυση
του Δημοτικού Ελεύθερου Ανοικτού Πανεπιστήμιου Αγίας Βαρβάρας, όπου διαπιστώνεται
ότι οι δημότες της πόλης της Αγίας Βαρβάρας έχουν ανάγκη από συνεχή και έγκριτη
επιστημονική ενημέρωση και γνώση. Καθώς σήμερα η εκπαίδευση και η παιδεία έχουν
αποκτήσει νέα φιλοσοφία, στρέφονται σε καινούριες κατευθύνσεις και οι γνωστικοί
ορίζοντες διευρύνονται και επεκτείνονται. Όραμα και στόχος είναι αρχικά να δοθεί η
ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο, πέρα από ηλικία, μορφωτικό επίπεδο και επαγγελματική
ενασχόληση, να διευρύνει τους ορίζοντες της σκέψης του και τα πνευματικά του
ενδιαφέροντα με θεματικούς κύκλους ημερίδων, διαλέξεων, καθώς και συνεδρίων με
επίκαιρα όσο και διαχρονικά θέματα και ζητήματα. Κάθε δημότης μπορεί να επιλέξει
ελεύθερα τα μαθήματα, που τον ενδιαφέρουν μέσα από την προβολή θεμάτων, ζητημάτων
και προβλημάτων της σύγχρονης ζωής: εκπαίδευση, παιδεία, ψυχολογία, κοινωνιολογία,
οικονομία, πολιτισμός, περιβάλλον, ιστορία, λαογραφία, δημόσιες και διεθνείς σχέσεις,
φιλοσοφία, λογοτεχνία, υγεία και γενικότερα ό,τι σχετίζεται με τον πολιτισμό της
καθημερινής ζωής. Η Επιστημονική Επιτροπή από έγκριτους πανεπιστημιακούς δασκάλους
ή διδάκτορες ερευνητές θα έχει την ευθύνη της σύνταξης των προγραμμάτων σπουδών και
της επιλογής των εκπαιδευτικών, οι οποίοι ανιδιοτελώς θα προσφέρουν τις γνώσεις τους
στους εγγεγραμμένους. Ο σκοπός είναι να αναδειχτούν σημαντικά θέματα και ζητήματα για
τους πολίτες, οι οποίοι με το Δημοτικό Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Αγίας Βαρβάρας
θα μπορούν να ξαναζωντανέψουν τα ενδιαφέροντά τους και να έρθουν σε επαφή με ποικίλα
γνωστικά πεδία.

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Δάφνης – Υμηττού εκτός από τα μαθήματα
στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έχει ως εθελοντές λογοθεραπευτές και
ψυχολόγους, καλύπτοντας έτσι ένα ευρύ φάσμα αναγκών των μαθητών και δημιουργώντας,
ένα «συναισθηματικό πάρε – δώσε».

Τέλος, τα ΚΔΑΠ είναι ανερχόμενοι χώροι δημιουργίας για τους μικρούς μαθητές, με
σκοπό να αναπτύξουν και να εξελίξουν τις δεξιότητές τους. Συγκεκριμένα, τα Κέντρα
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών είναι παιδαγωγικοί χώροι, που προσφέρουν χαρά και
διασκέδαση. Σκοπός τους είναι να παρέχουν παιδαγωγικές δραστηριότητες ποιοτικές και
δημιουργικές, ατομικές ή ομαδικές, να γεμίσουν τον ελεύθερο χρόνο ενός παιδιού, αλλά και
να βοηθήσουν συγχρόνως και τους γονείς που εργάζονται. Τα παιδιά κάνουν φιλίες,
δυναμώνουν τις ήδη υπάρχουσες και εξελίσσουν τα ταλέντα και τις δεξιότητές τους μέσα
από τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν.
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6. Προτάσεις για ατομικές δράσεις για την επίτευξη του στόχου από τους
εκπαιδευτικούς

Στο κεφάλαιο αυτό, αναφέρονται προτάσεις για την επίτευξη του στόχου της παρούσας
εργασίας. Αρχικά, απαραίτητο στοιχείο για την οικοδόμηση ενός ποιοτικού-βιώσιμου
σχολείου θεωρείται ο προσανατολισμός σε ενεργητικές μαθησιακές προσεγγίσεις, οι οποίες
προάγουν την κριτική σκέψη. Κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να είναι θετικός στο θέμα της
ενσωμάτωσης των αρχών της αειφορίας σε όλα τα μαθήματα και να συμβάλλει στη
δημιουργία ενός σχολείου, όπου θα επικρατεί πνεύμα συνεργασίας (ακόμα και χωρίς την
απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή), ενσωμάτωση της αειφορίας και των καινοτόμων
δράσεων στη συνολική κουλτούρα του (Γάτου, (2017).

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι θετικοί σε συνεργασίες με φορείς της
τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλους δημόσιους φορείς, με Πανεπιστήμια, με Ερευνητικά
ιδρύματα καθώς και με φορείς κοινωνικής οικονομίας. Προτείνεται να γίνονται
εκπαιδευτικές δράσεις και πρωτοβουλίες, πέρα από τον κεντρικό προσανατολισμό των
εξετάσεων και προσαρμογή του αναλυτικού προγράμματος στις μαθητικές ανάγκες. Ο
προσανατολισμός σε ενεργητικές μαθησιακές προσεγγίσεις από τους εκπαιδευτικούς
φανερώνει την αναγκαιότητα επαναπροσδιορισμού της μαθησιακής διαδικασίας, ώστε να
προωθείται η βιωματική μάθηση, η σύγκλιση της θεωρίας με την πράξη και να
αναπτύσσονται δεξιότητες και ικανότητες των μαθητών για κριτική σκέψη, αναστοχασμό,
συμμετοχή και δράση.

Επίσης, το ιδανικό είναι ένα σχολείο με οργάνωση και πνεύμα συνεργασίας, στο οποίο
όμως να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε καινοτόμες δράσεις, στο άνοιγμα στην κοινωνία και
στην ενσωμάτωση των αρχών της αειφορίας, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος ευκολότερα.

Μια ακόμα πρόταση θα ήταν η δικτύωση των σχολείων στο πλαίσιο υλοποίησης
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με τη φιλοσοφία και προσέγγιση των μαθησιακών
κοινοτήτων έτσι ώστε να διαδοθεί ο σκοπός της ποιοτικής εκπαίδευσης και να επεκταθεί
ακόμα περισσότερο.

Ιδιαίτερα σημαντική θα ήταν η ενδυνάμωση και η υποστήριξη του μαθήματος της
Ερευνητικής Εργασίας που αποτελεί καινοτομία για το σημερινό Λύκειο με στόχο οι
μαθητές να μπουν σε διαδικασία αναζήτησης και έρευνας αντικειμένων σύμφωνα με τα
ενδιαφέροντά τους, αλλά και να συνάδουν με τα μαθήματα του σχολείου, ακολουθώντας μια
σωστή και τεκμηριωμένη μεθοδολογία, ώστε να προετοιμαστούν και να ενημερωθούν για
το επόμενο στάδιο της εκπαίδευσής τους.

Όσον αφορά τις ενέργειες που μπορούν να ευαισθητοποιήσουν διαπολιτισμικά τους
μαθητές, πρέπει να δοθεί έμφαση στην ενίσχυση του ρόλου της εκπαίδευσης για την
ποικιλομορφία, τη γνώση των άλλων πολιτισμών και το σεβασμό των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Σε αυτήν την διαδικασία μπορεί να συμβάλλει η προβολή των διαφόρων
πολιτισμών, καθώς και η ενθάρρυνση των μαθητών για ισότιμη συμμετοχή στις
δραστηριότητες μέσα στο σχολείο. Ειδικότερα, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί καλύτερα το
μάθημα των θρησκευτικών καθώς οι μαθητές γνωρίζοντας νέες θρησκείες, ανακαλύπτουν
διαφορετικές κουλτούρες, αποκτούν γνώση και είναι πιο δεκτικοί στο διαφορετικό.

Επιπρόσθετα, ατομικές δράσεις μπορούν να γίνουν από τον εκπαιδευτικό μέσα από τα
εργαστήρια δεξιοτήτων. Τα τελευταία στοχεύουν στην καλλιέργεια της ικανότητας του
ατόμου για υγιή προσωπική ανάπτυξη, αειφορία και προαγωγή της αξιοπρέπειας. Αυτό
σημαίνει ότι οι δραστηριότητες στο πλαίσιο των εργαστηρίων στοχεύουν, πέραν των
γνωστικών στόχων, στην μεταγνωστική ανασκευή της γνώσης, στον κριτικό αναστοχασμό
της πραγματικότητας και στο μετασχηματισμό της σε ικανότητα για πρόοδο και αυθεντική
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δημιουργία, στην καλλιέργεια στάσεων και δεξιοτήτων που προάγουν τον πολιτισμό και την
προσωπική αξία σε αυτόν. Σημαντικό αναπαλλοτρίωτο στοιχείο της έννοιας ικανότητα είναι
η αξία. Ειδικότερα, η αξία που θα προσδώσει ο εκπαιδευτικός και ο μαθητής στις
δραστηριότητες των Εργαστηρίων, οι αξίες που θα αναδειχθούν από τις δραστηριότητες, η
προσωπική αξία μέσα στην ομάδα και η αξία της δημιουργικής συνεργασίας. Όλα τα
παραπάνω δίνουν ένα στίγμα του χαρακτήρα που μπορεί να λάβει το περιεχόμενο του
επιμορφωτικού προγράμματος.

Τα εργαστήρια δεξιοτήτων απευθύνονται στη γενική κουλτούρα του ατόμου και της
σχολικής κοινότητας και επεξεργάζονται τα θέματα της ίδιας της ζωής. Η βάση τους είναι
υπερεπιστημονική και ολιστική και αυτή πρέπει να είναι η προσέγγισή τους. Η διδακτική
προσέγγιση θα είναι πάντα μέσω συμμετοχικής και ανακαλυπτικής μάθησης και κάθε χρόνο
θα εμβαθύνουν τα παιδιά στο ζήτημα κατά ακολουθία των νέων γνώσεων, που αποκτούν
από τα άλλα γνωστικά αντικείμενα, αλλά και κατά ακολουθία των αναπτυξιακών τους
βημάτων. Σε αυτό το σημείο, πρέπει να τονιστεί ότι τα εργαστήρια δεξιοτήτων στοχεύουν
στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων των μαθητριών/μαθητών ώστε να αισθάνονται και να
απολαμβάνουν την ικανότητά τους να εκφράζονται και να δημιουργούν, αλλά και την
υπευθυνότητα να διαχειρίζονται τη ζωή τους, λαμβάνοντας αποφάσεις, οι οποίες θα
οικοδομούν ευτυχείς σχέσεις και ευοίωνο μέλλον.

Υπάρχουν πενήντα έξι Σύγχρονα Περιβαλλοντικά Προβλήματα σύμφωνα με τον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος. Όσον αφορά την ποιοτική εκπαίδευση, θα
μπορούσαν να γίνουν δράσεις, όπως η διαχείριση απορριμμάτων, η διατήρηση της φύσης
και των ευαίσθητων οικοσυστημάτων και η ασφάλεια των τροφίμων. Μπορεί να γίνει
ανάθεση στους μαθητές κι αν υπάρχει η δυνατότητα να αναζητήσουν οι ίδιοι και να
συγκεντρώσουν τα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα.

Η Οικιακή Οικονομία είναι η επιστήμη που εστιάζει στην ολόπλευρη ανάπτυξη
(ψυχοσωματική και πνευματική) του εφήβου, ώστε να κοινωνικοποιηθεί ομαλά, αλλά και
στη μελέτη του ευρέως περιβάλλοντος ενός ατόμου (φυσικού, κοινωνικού, πολιτιστικού,
οικονομικού), αποσκοπώντας στη βελτίωση των συνθηκών ζωής. Συνδυάζοντας υλικό του
μαθήματος με δράσεις που αφορούν την ποιοτική εκπαίδευση, δίνεται η ευκαιρία στους
μαθητές να ξεφύγουν από το θεωρητικό πλαίσιο και να εφαρμόσουν πρακτικά τη θεωρία του
σχολικού βιβλίου.

Συνοψίζοντας, είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί, ότι από όλα τα παραπάνω δε θα
πρέπει να λείπει η τακτική ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των μαθητών, των γονέων και
των εκπαιδευτικών.

7. Προτάσεις για ατομικές δράσεις για την επίτευξη του στόχου

Στο Κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται ατομικές δράσεις, οι οποίες συμβάλλουν
σημαντικά στην προσέγγιση του οράματος της βιώσιμης ανάπτυξης σχετικά με την ποιοτική
εκπαίδευση. Ο άνθρωπος καθημερινά μέσα στην κοινωνία επιτελεί πολλαπλούς ρόλους, με
τον πιο σημαντικό αυτόν του γονέα. Έτσι λοιπόν, ο γονέας έχει το καθήκον να διοχετεύσει
τις γνώσεις του και τις εμπειρίες του στα παιδιά.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω μικρών και καθημερινών πράξεων. Είναι πολύ
σημαντικό τα παιδιά από μικρή ηλικία να έρθουν σε επαφή και να αγαπήσουν τη φύση.
Αυτό επιτυγχάνεται πηγαίνοντάς τα εκδρομές και φροντίζοντας για την ενημέρωσή τους
πάνω σε θέματα, που αφορούν το περιβάλλον. Αρχικά, μία πολύτιμη κίνηση από την μεριά
των γονέων, είναι να τα ενημερώσουν για τη σημασία της ανακύκλωσης καθώς και για τις
αρνητικές συνέπειες που έχει στο περιβάλλον, η αλόγιστη κατανάλωση των αγαθών καθώς
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και η απόρριψή τους στο περιβάλλον, με τρόπο μη υγειονομικό. Η αποδοτικότερη κίνηση
είναι να γίνουν ζωντανό παράδειγμα για τα παιδιά τους και να διατηρούν αυτή την
οικολογική συνήθεια στο σπίτι τους.

Επιπλέον, τέτοιου είδους δράσεις μπορεί να είναι οι δενδροφυτεύσεις, ιδιαίτερα σε
περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιές, όπως συνέβη στην περιοχή της Εύβοιας, το
καλοκαίρι του 2021. Με αυτό τον τρόπο, τα παιδιά θα αντιληφθούν πόσο δύσκολο είναι να
επανέλθει ένα κατεστραμμένο κομμάτι γης στην αρχική του κατάσταση. Στα πλαίσια μιας
οικολογικής στάσης ζωής, μπορούν να συμβούν ποικίλες ατομικές δράσεις, όπως ο
καθαρισμός των παραλιών από απορρίμματα, η μείωση πλαστικών αντικειμένων μιας
χρήσης και η αντικατάστασή τους από σκεύη που παράγονται από επαναχρησιμοποιούμενα
υλικά.

Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μπορεί να συμβεί και μέσα από την ανάγνωση
βιβλίων και προβολή ταινιών. Είναι φανερό λοιπόν, πόσο σημαντικό είναι να γίνονται
δράσεις από την πλευρά της οικογένειας. Η επαφή των παιδιών με τη φύση, τα ωφελεί σε
πολλά επίπεδα. Μαθαίνουν να σέβονται τη φύση και ό, τι αυτή μας προσφέρει απλόχερα και
γίνονται ευαισθητοποιημένοι πολίτες.

Οι οικογενειακές επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, και χώρους τέχνης
όπως θέατρα και εκθέσεις ζωγραφικής, περνούν στα παιδιά ποικίλα μηνύματα, αναρίθμητες
εικόνες και παραστάσεις, ακόμη και όταν αυτά βρίσκονται σε μικρή ηλικία.

Το τρίπτυχο της επιτυχίας για μια σχολική μονάδα, έγκειται στη καλή συνεργασία των
εκπαιδευτικών, των γονέων και των μαθητών. Η συμμετοχή των γονέων, ως μέλη του
συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, σε συνεργασία πάντα με τη διεύθυνση του σχολείου και
το σύλλογο διδασκόντων, είναι αναγκαία ώστε να λειτουργήσει παραγωγικά με γνώμονα το
καλό των παιδιών. Ο σκοπός τους είναι κοινός και αφορά την πρόοδο και την
ολοκληρωμένη κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών.

Επίσης, χρησιμοποιώντας ο γονιός την ιδιότητά του και τη θέση εργασίας του, μπορεί
να προσφέρει στο σχολείο τις υπηρεσίες του, και να διευκολύνει έτσι χρονοβόρες
διαδικασίες προσφέροντας εθελοντική εργασία. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη
συμμετοχή του σε δραστηριότητες του σχολείου και την ενεργοποίησή του σε
υποστηρικτικές εργασίες που βοηθούν τη λειτουργία του. Για παράδειγμα, κάποιος
εργαζόμενος στον τομέα των επισκευών όπως ελαιοχρωματιστής, μαραγκός κτλ θα
μπορούσε να κάνει ποικίλες εργασίες στο σχολείο δείχνοντας έτσι στους μαθητές πως η
συμμετοχή στην εκπαιδευτική δράση μπορεί να γίνει εν τέλει με διάφορους τρόπους, ακόμα
και με μια απλή παρουσίαση τους επαγγέλματος. Διευρύνονται έτσι οι επιλογές του
επαγγελματικού προσανατολισμού αλλά και λύνονται τυχόν απορίες των παιδιών όσον
αφορά το αντικείμενο, τις συνθήκες εργασίας, την επαγγελματική αποκατάσταση και
εξέλιξη, καθώς και τις αποδοχές που προσφέρει το κάθε επάγγελμα.

Η δύναμη και η σημασία του εθελοντισμού για την εξέλιξη και την ανάπτυξη της
κοινωνίας είναι τεράστια. Ατομικές δράσεις στα πλαίσια της προσφοράς στην κοινωνία και
ειδικότερα στον τομέα της παιδείας, πραγματοποιούνται από εκπαιδευτικούς, διαφόρων
ειδικοτήτων, μέσω του θεσμού του Κοινωνικού Φροντιστηρίου. Στην περίπτωση αυτή , οι
εκπαιδευτικοί προσφέρουν αφιλοκερδώς τις επιστημονικές τους γνώσεις σε παιδιά, τα οποία
προέρχονται από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα.

Χρησιμοποιώντας κανείς την επιστημονική του ιδιότητα, μπορεί να γίνει μέλος σε
διαδικτυακές ομάδες (οι οποίες ανθούν λόγω της πανδημίας covid 2019) και να παρέχει την
πληροφόρηση και τις γνώσεις του σε άτομα που την χρειάζονται.
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Επίσης, μια σημαντική συμβολή για τη βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης στις
σχολικές μονάδες καθώς και σε ιδρύματα που φιλοξενούν παιδιά, είναι η οικονομική
ενίσχυση και οι δωρεές από ανθρώπους, που έχουν την ευχέρεια.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η ενεργής πολιτική δράση των ατόμων, συμμετέχοντας
σε διαδηλώσεις που αφορούν τα θέματα εκπαίδευσης και διεκδικούν ενέργειες που θα
προσεγγίσουν το στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης, όσον αφορά την ποιοτική εκπαίδευση.

Από την πλευρά τους οι φοιτητές, καλό θα ήταν να συμμετέχουν στην οργάνωση
προγραμμάτων Erasmus, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα για απόκτηση γνώσεων, εμπειριών
ζωής καθώς και την επαφή με διαφορετικούς λαούς και κουλτούρες. Με αυτόν τον τρόπο,
μαθαίνουν να συνυπάρχουν, να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με ανθρώπους
διαφόρων φυλών και πολιτισμών.

Ολοκληρώνοντας τις ατομικές δράσεις, αξίζει να τονιστεί ότι το αίτημα και το ζήτημα
για μια ποιοτική εκπαίδευση μπορεί να επιτευχθεί, όταν η οικογένεια, το σχολικό
περιβάλλον και η κοινωνία συνεργάζονται εποικοδομητικά, αξιοποιώντας την υπεύθυνη
συμμετοχή τους, μέσα από μια σχέση συνεργασίας, αλληλοπροσφοράς και συνέχειας.

Συμπεράσματα

Στην παρούσα εργασία αναλύθηκε η ποιοτική εκπαίδευση μέσα από ορισμούς και
δράσεις. Αρχικά, αναφέρθηκαν οι στόχοι, η τρέχουσα κατάσταση και τα προβλήματα με τα
οποία έρχεται αντιμέτωπη η ποιοτική εκπαίδευση στη σύγχρονη εποχή. Έπειτα,
παρουσιάστηκαν πολιτικές δράσεις και χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που
αφορούν την ποιοτική εκπαίδευση, καθώς και προσπάθειες εκπλήρωσης όσο τον δυνατόν
περισσότερων στόχων σε όλη την Ευρώπη. Στη συνέχεια σημειώνονται οι πολιτικές και οι
δράσεις της Ελλάδας για την επίτευξη των στόχων της ποιοτικής εκπαίδευσης καθώς επίσης
και τα έργα των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τέλος, έγιναν προτάσεις για ατομικές
δράσεις, που ανταποκρίνονται στο όραμα της βιώσιμης ανάπτυξης σχετικά με την ποιοτική
εκπαίδευση. Παρακάτω αναφέρονται κάποια σημαντικά συμπεράσματα που προέκυψαν από
την εκπόνηση αυτής της έρευνας.

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση σε όλα τα επίπεδα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την
προώθηση της αποτελεσματικότητας όλων των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Για κάθε
χώρα που στοχεύει να αναπτύξει βιώσιμα την οικονομία της, να εξασφαλίσει υψηλή
ποιοτική απασχόληση, να βελτιώσει την κοινωνική συνοχή και ευημερία της και να
επενδύσει στη γνώση, η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι υψίστης σημασίας (Trantas,
2019). Τα θεμελιώδη δικαιώματα στην ποιοτική εκπαίδευση είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με
την αειφόρο ανάπτυξη. Αυτό, με τη σειρά του, υποδεικνύει ότι κάθε χώρα πρέπει να θέσει
την εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο επίκεντρο της στρατηγικής της πολιτικής
διασφαλίζοντας ότι όλοι οι πολίτες έχουν ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση σε ποιοτικά, χωρίς
αποκλεισμούς και οικονομικά εκπαιδευτικά συστήματα.

Οι προαναφερθείσες αρχές και στόχοι έχουν διαμορφώσει το γενικό πλαίσιο για την
εκπαίδευση στην Ελλάδα. Δημόσιες πολιτικές και δράσεις σχεδιάζονται και επιδιώκονται
σύμφωνα με την Ατζέντα της Παγκόσμιας Εκπαίδευσης μέχρι το 2030, με επικεφαλής την
UNESCO σε παγκόσμιο επίπεδο και θέτουν ως στόχο τη δημιουργία γνώσης στο πλαίσιο
δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης (Okitasary, 2019; Jossin & Peters, 2021). Τα εκπαιδευτικά
προγράμματα της Ελλάδας επικεντρώνονται λαμβάνοντας υπόψη βασικούς τομείς στη
βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων, στη μείωση των ανισοτήτων, στη
δημιουργική αφομοίωση της νέας γνώσης και στη μετάβαση των ειδικευμένων πτυχιούχων
στην αγορά εργασίας.
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Οι τομείς που αντιστοιχούν στο στόχο της ποιοτικής εκπαίδευσης συνδέονται με την
εφαρμογή πολιτικών στον τομέα της εκπαίδευσης με βάση τις αρχές και προτεραιότητες που
ορίζονται από τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης (Kindornay, 2018; Reyes, et all.,
2019). Στον πυρήνα αυτών των πολιτικών βρίσκεται το πλαίσιο στρατηγικής για τη μείωση
της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, το σχέδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και το
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναβάθμισης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και
Μαθητείας.

Αξίζει να τονιστεί ότι η ποιοτική εκπαίδευση είναι αυτή που καλωσορίζει τον
εκπαιδευόμενο και μπορεί να προσαρμοστεί, για να ικανοποιήσει τις μαθησιακές του
ανάγκες. Η εκπαίδευση είναι ο πιο βασικός παράγοντας για την ζωή και την εξέλιξη του
ανθρώπου, αφού χωρίς αυτήν δεν μπορεί να εκφραστεί, να εργαστεί, να επικοινωνήσει, να
μοιραστεί ιδέες και αντιλήψεις, να αποκτήσει καινούργιες γνώσεις, αρετές και δεξιότητες
(Ρήγα, 2019). Γι’ αυτό το λόγο, ο Ο.Η.Ε. κάνει προσπάθεια, ώστε ο στόχος 4, δηλαδή η
ύπαρξη ποιοτικής εκπαίδευσης, να πραγματοποιηθεί, αφού όλοι πρέπει να έχουν δικαίωμα
στην εκπαίδευση.

Μέχρι τώρα, η φοίτηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στις αναπτυσσόμενες χώρες
αγγίζει το 91%. Απαιτούνται όμως πιο τολμηρές προσπάθειες, αφού 57 εκατομμύρια παιδιά
εξακολουθούν να μη φοιτούν σε σχολεία, με περισσότερα από τα μισά παιδιά στην
Υποσαχάρια Αφρική. Ακόμη, το 50% των παιδιών που δε φοιτούν στη πρωτοβάθμια
εκπαίδευση ζουν σε εμπόλεμες περιοχές (Συρία). Επιπρόσθετα, 103 εκατομμύρια νέοι
παγκοσμίως παρουσιάζουν βασικές ελλείψεις γραμματισμού, με το 60% να είναι γυναίκες.

Επιδιώκεται έως το 2030, όλα τα παιδιά να έχουν δικαίωμα στην προσχολική ανάπτυξη,
φροντίδα και εκπαίδευση, στην ισότιμη, και ελεύθερη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση και την τεχνική, επαγγελματική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, στοχεύεται η
αύξηση του αριθμού των νέων και των ενηλίκων που θα έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες
για απασχόληση, αξιοπρεπή εργασία και επιχειρηματικότητα, η εξάλειψη των διακρίσεων
στην εκπαίδευση, η ισότιμη πρόσβαση στους ευάλωτους και η επιτυχία στον γραμματισμό
και τον αριθμητισμό.

Όλοι πρέπει να υπερασπίζονται το βιώσιμο τρόπο ζωής, τα ανθρώπινα δικαιώματα και
την ισότητα των φύλων. Ταυτόχρονα, επιχειρείται η ανοικοδόμηση και η αναβάθμιση των
εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων, η αύξηση των υποτροφιών και η ουσιαστική αύξηση της
προσφοράς του διδακτικού προσωπικού.

Βασικά στοιχεία και στόχοι μέσα από την εκπαίδευση αφορούν μεταξύ άλλων την
κατανόηση της φτώχειας και των πολιτικών που εφαρμόζονται για την καταπολέμησή της
ιδιαίτερα στην περίοδο κρίσης στην Ελλάδα. Έτσι, οι μαθητές θα πρέπει να εμβαθύνουν
στην αξία του δικαιώματος της τροφής και στη διερεύνηση των δυσκολιών στην πρόσβαση
επαρκούς τροφής για όλους. Αναφέρθηκε μέσα από δράσεις η έντονη προσπάθεια
καλλιέργειας της έννοιας του εθελοντισμού, καθώς και η έκφραση των μαθητών μέσα από
την τέχνη.
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Περίληψη
Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να αναδείξει τη σημαντικότητα της Βιώσιμης

Ανάπτυξης και των στόχων της, οι οποίοι αποσκοπούν σε έναν καλύτερο μέλλον για όλους
τους ανθρώπους ανά τον κόσμο. Πιο συγκεκριμένα, θα διερευνήσει το στόχο 5, Ισότητα των
Φύλων, τους υποστόχους οι οποίοι θέτονται και τα προβλήματα τα οποία ενδυναμώνουν την
ανισότητα μεταξύ των φύλων, καθώς και τη δυσκολία για εύρεση καθοριστικών λύσεων για
την επίλυση κάθε είδους προβλήματος το οποίο προκύπτει από την εκτεταμένη ανισότητα και
διακρίσεις τις οποίες υφίστανται οι γυναίκες αλλά και τα κορίτσια ανά τον κόσμο.
Επιπρόσθετα, θα παρατεθούν κάποιες δράσεις από τους αρμόδιους φορείς για την
αντιμετώπιση των ανισοτήτων και των διακρίσεων κατά των γυναικών. Τέλος, θα δοθούν
ενδεικτικά κάποιες ατομικές δράσεις τις οποίες ο καθένας θα μπορεί να λαμβάνει υπόψη και
να πράττει ανάλογα έτσι ώστε να μειωθούν οι ανισότητες κατά των γυναικών, μέχρι την
οριστική εξάλειψή τους.

Λέξεις κλειδιά: ισότητα των φύλων, ανισότητες, διακρίσεις, γυναίκες, κορίτσια, Βιώσιμη
Ανάπτυξη.

Εισαγωγή

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, οι χώρες υιοθέτησαν μία σειρά από στόχους, επιδιώκοντας
να δώσουν τέλος στη φτώχεια, να προστατεύσουν τον πλανήτη, αλλά και να διασφαλίσουν
την ευημερία για όλους μας ως μέρος της νέας ατζέντας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ο κάθε
στόχος έχει συγκεκριμένες επιδιώξεις οι οποίες αναμένονται να υλοποιηθούν μέχρι το 2030.

Ειδικότερα, η παρούσα εργασία θα αναδείξει το στόχο 5, με τίτλο Ισότητα των Φύλων,
πιο αναλυτικά, ο συγκεκριμένος στόχος αποσκοπεί στην επίτευξη της ισότητας των φύλων
και της χειραφέτησης όλων των γυναικών και των κοριτσιών. Βέβαια, περιλαμβάνονται και
οι υποστόχοι οι οποίοι αποτελούν μέρος και βασική συνιστώσα για την επίτευξη του στόχου,
καθώς λειτουργούν ως κατευθυντήριες οδηγίες.

Επιπρόσθετα, στο πρώτο μέρος της εργασίας, θα αναλυθούν οι ανισότητες διακρίσεις
τις οποίες υφίστανται οι γυναίκες και τα κορίτσια ανά τον κόσμο. Διακρίσεις οι οποίες
καθιστούν την υπάρχουσα κατάσταση άκρως προβληματική και δυσχερή διαιωνίζοντας τις
ανισότητες και καθιστώντας την επίτευξη του στόχου 5 ιδιαίτερα δύσκολη.

Επιπλέον, στα κεφάλαια 3,4 και 5 θα παρατεθούν οι πολίτικες και οι δράσεις τις οποίες
ακολουθούν η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα και οι Οργανισμοί Τοπικής Ανάπτυξης (ΟΤΑ).
Όλες οι δράσεις αποσκοπούν στην αντιμετώπιση αυτής της δυσμενούς κατάστασης η οποία
υπονομεύοντας τα δικαιώματα των γυναικών υπονομεύει και τα δικαιώματα όλων των
ανθρώπων και την ευημερία τους, καθιστώντας τη Βιώσιμη Ανάπτυξη αδύνατη.

Στο δεύτερο μέρος, προβάλλονται τρεις προτάσεις για ατομικές δράσεις, οι οποίες
μπορούν να ακολουθηθούν έτσι ώστε ο καθένας να μπορέσει να συμβάλει με το δικό του
τρόπο για την επίτευξη του στόχου, είτε μέσω της επιπλέον επιμόρφωσης και της
κατανόησης των διακρίσεων τις οποίες υφίστανται οι γυναίκες, είτε μέσω έμπρακτης
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βοήθειας σε ομάδες οι οποίες αφορούν τη στήριξη γυναικών οι οποίες έχουν πέσει θύματα
οποιοδήποτε είδους βίας, είτε μέσω της συνεχούς ενημέρωσης για θέματα τα οποία αφορούν
τις γυναίκες.

Εν κατακλείδι, βρίσκονται τα συμπεράσματα τα οποία με βάση όσα έχουν ειπωθεί
αποσκοπούν στη συνοπτική ανάλυση των προβλημάτων και των ενεργειών για την
αποκατάστασή τους.

1. Περιγραφή του Στόχου - Ισότητα των Φύλων (Στόχος 5)

Όπως διευκρινίζεται από τη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών
Θεμάτων1, σύμφωνα με το Ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών, που αναφέρεται στην Ατζέντα
2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), και
υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της 70ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, στις 25
Σεπτεμβρίου 2015 (ειδική Σύνοδος Κορυφής Ν. Υόρκης, 25-27/9/2015 – Ψήφισμα 70/1:
Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development), ο Στόχος 5 της
Βιώσιμης Ανάπτυξης με τίτλο «Ισότητα των Φύλων» αποσκοπεί στην επίτευξη της ισότητας
των φύλων και της χειραφέτησης όλων των γυναικών και των κοριτσιών.

Ο Στόχος 5 έχει κοινωνική κατεύθυνση η οποία εάν ακολουθηθεί στο έπακρο θα
επιφέρει ριζικές αλλαγές όχι μόνο σε κοινωνικό επίπεδο αλλά και σε οικονομικό επίπεδο
καθώς είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ο Στόχος 5, πιο αναλυτικά,
αποσκοπεί στα εξής:

5.1 Τερματισμός κάθε μορφής διακρίσεων κατά των γυναικών και κοριτσιών,
οπουδήποτε.

5.2 Εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά όλων των γυναικών και κοριτσιών, τόσο
στην ιδιωτική όσο και στη δημόσια ζωή, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων
καθώς και της σεξουαλικής και κάθε άλλου είδους εκμετάλλευσης.

5.3 Εξάλειψη όλων των επιβλαβών πρακτικών, όπως ο παιδικός, πρόωρος και
καταναγκαστικός γάμος καθώς και ο ακρωτηριασμός γυναικείων γεννητικών οργάνων.

5.4 Αναγνώριση και εκτίμηση της μη αμειβόμενης φροντίδας και οικιακής εργασίας,
μέσω της παροχής δημόσιων υπηρεσιών, υποδομών και πολιτικών κοινωνικής προστασίας,
και της προαγωγής της κοινής ευθύνης μέσα σε ένα νοικοκυριό και στην οικογένεια,
ανάλογα με τις εκάστοτε εθνικές ιδιαιτερότητες.

5.5 Διασφάλιση της πλήρους και αποτελεσματικής συμμετοχής καθώς και των
ισότιμων ευκαιριών ανάληψης ηγετικού ρόλου των γυναικών σε όλα τα επίπεδα λήψης
αποφάσεων στην πολιτική, οικονομική και δημόσια ζωή.

5.6 Διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία
καθώς και διασφάλιση των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων, όπως έχει συμφωνηθεί με βάση
το Πρόγραμμα Δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη, την
Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου, και τα έγγραφα που προέκυψαν από τις διασκέψεις
αναθεώρησης.

5.α Δρομολόγηση των μεταρρυθμίσεων οι οποίες θα παράσχουν στις γυναίκες ίσα
δικαιώματα ως προς τους οικονομικούς πόρους, καθώς και πρόσβαση στην ιδιοκτησία,

στον έλεγχο της γης και άλλων μορφών ιδιοκτησίας, στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες,
στις κληρονομιές και στους φυσικούς πόρους, σύμφωνα με την εκάστοτε εθνική νομοθεσία.

5.β Ενίσχυση της χρήσης της τεχνολογίας γενικής εφαρμογής, και ιδίως της
τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών, προωθώντας έτσι την ενδυνάμωση των
γυναικών.
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5.γ Υιοθέτηση και ενίσχυση ορθών πολιτικών και εφαρμόσιμων νομοθεσιών που
αποβλέπουν στην προώθηση της ισότητας των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών και
των κοριτσιών σε όλα τα επίπεδα.

2. Περιγραφή Υπάρχουσας Κατάστασης - Προβλήματα

Κάποια από τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι γυναίκες μπορεί να
παρεκκλίνουν ανά τον κόσμο, αλλά διαιωνίζονται και τρέφονται από τις ίδιες
απαρχαιωμένες αντιλήψεις οι οποίες οξύνουν τις ανισότητες μεταξύ των φύλων.

Στην επίσημη ιστοσελίδα των Ηνωμένων Εθνών, όπου καταγράφονται οι στόχοι και οι
υποστόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης, επισημαίνεται ότι αν και έχει διαπιστωθεί τα τελευταία
χρόνια πρόοδος προς την ισότητα των φύλων, οποιαδήποτε πρόοδος απέχει πολύ από την
εξάλειψη κάθε είδους διάκρισης και βίαιων πράξεων τις οποίες συνεχίζουν να υφίστανται οι
γυναίκες σε όλο τον κόσμο, και οι οποίες οδηγούν σε αντίθετα αποτελέσματα από την
πολυπόθητη ισότητα και χειραφέτηση των γυναικών.

Γίνεται φανερό ότι η ισότητα των φύλων δεν είναι μόνο θεμελιώδες ανθρώπινο
δικαίωμα, αλλά και η μοναδική λύση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και κατ’ επέκταση για τη
δημιουργία ενός πιο δίκαιου και καλύτερου κόσμου.

Αναμφισβήτητα, έχει σημειωθεί πρόοδος τις τελευταίες δεκαετίες όσον αφορά την
εξάλειψη των ανισοτήτων και των διακρίσεων, με περισσότερα κορίτσια να έχουν πρόσβαση
στην εκπαίδευση, και λιγότερα κορίτσια να εξαναγκάζονται σε πρόωρους γάμους, με
περισσότερες γυναίκες να παίρνουν μέρος στην πολιτική και αναλαμβάνουν διευθυντικές
θέσεις. Επιπρόσθετα, νόμοι μεταρρυθμίζονται και εφαρμόζονται έτσι ώστε να προωθήσουν
την ισότητα των φύλων.

Παρόλα αυτά, η σημειωθείσα πρόοδος θα μπορούσε να θεωρηθεί ελάχιστη καθώς δεν
έχει καταφέρει να αντισταθμίσει όλες τις διακρίσεις τις οποίες συνεχίζουν να υφίστανται οι
γυναίκες, με την υπάρχουσα προβληματική κατάσταση όσον αφορά την ανισότητα των
φύλων ανά τον κόσμο να διαιωνίζεται. Υπάρχουν ακόμη νόμοι σε ισχύ οι οποίοι εντείνουν
τις διακρίσεις, γεγονός το οποίο συνδέεται άρρηκτα με την πολιτική και τη μη ικανοποιητική
αντιπροσώπευση των γυναικών, όπως και τις κοινωνικές νόρμες οι οποίες είναι βαθιά
ριζωμένες και υπονομεύουν τις γυναίκες και τα κορίτσια. (Ηνωμένα Έθνη. Περιφερειακό
Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ)

Στην επίσημη ιστοσελίδα των Ηνωμένων Εθνών για το τμήμα Οικονομικών και
Κοινωνικών Υποθέσεων, γίνεται λόγος ότι η ανισότητα μεταξύ των φύλων είναι πια
ευδιάκριτη εξαιτίας των καταστάσεων οι οποίες καθιστούν τις γυναίκες σε μειονεκτική θέση,
όπως, οι πράξεις έμφυλης βίας, οι διακρίσεις εις βάρος των γυναικών και των κοριτσιών, τα
υψηλά ποσοστά μητρικής θνησιμότητας, η δύσκολη πρόσβαση σε αξιοπρεπείς θέσεις
εργασίας, και η μη επαρκής εκπροσώπηση των γυναικών σε πολιτικό επίπεδο. Οι διακρίσεις
τις οποίες υφίστανται οι γυναίκες δεν βασίζονται μόνο στο φύλο αλλά και στην ηλικία, τη
φυλή, την εθνικότητα, τη θρησκεία, τις γεωγραφικές περιοχές, την οικονομική και την
κοινωνική θέση. Παρόλο που, η αναγνώριση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων
συνεισφέρει στη σωστή αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών, οι ανισότητες ενισχύονται και
διατηρούνται από τους παγκόσμιους και διεθνείς παράγοντες διαθρωτικού χαρακτήρα
συμπεριλαμβανομένου τις διακρίσεις όπως, τη δύσκολη πρόσβαση στους πόρους, την άνιση
εκπροσώπηση και συμμετοχή σε μία προκατειλημμένη, ατελέσφορη ή ακόμη και
διεφθαρμένη δομή διακυβέρνησης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
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Στην επίσημη σελίδα των Ηνωμένων Εθνών, παραθέτονται κάποια στοιχεία τα οποία
αποδεικνύουν και αναδεικνύουν τις συνεχείς διακρίσεις και ανισότητες στις οποίες
υπόκεινται οι γυναίκες σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Παγκοσμίως, 750 εκατομμύρια κορίτσια κάτω των 18 ετών έχουν εξαναγκαστεί σε
γάμο, και τουλάχιστον 200 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια σε 30 χώρες έχουν
υποβληθεί σε ακρωτηριασμό γυναικείων γεννητικών οργάνων.

Στη Νότια Αφρική, λιγότερες από 1 στις 5 γυναίκες, οι οποίες δραστηριοποιούνται
εκτός αγροτικού τομέα, αμείβονται για την εργασία τους. Το ποσοστό των γυναικών το
οποίο δραστηριοποιείται στον αγροτικό τομέα και αμείβεται για την εργασία του αυξήθηκε
από 35% το 1990 σε 41% το 2015.

Παρατηρούνται ανισότητες σε εκπαιδευτικό επίπεδο, όπου τα κορίτσια δεν έχουν
πρόσβαση στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε περιοχές τις
Υποσαχάριας Αφρικής, της Ωκεανίας και της δυτικής Ασίας. (Ηνωμένα Έθνη, Περιφερειακό
Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ)

Οι πεποιθήσεις οι οποίες είναι σχετιζόμενες με το φύλο οξύνουν τις διακρίσεις και είναι
αυτές οι ξεπερασμένες αντιλήψεις οι οποίες αφήνουν τα κορίτσια εκτός της εκπαίδευσης σε
σύγκριση με τα αγόρια, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το σύνηθες είναι τα κορίτσια
να λαμβάνουν τέσσερα χρόνια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε περιπτώσεις προώρου γάμου
οι ευκαιρίες για εκπαίδευση μειώνονται σημαντικά, σε συνδυασμό με την απόκτηση παιδιών
η οποία συμβάλει στην αποδοχή περισσότερων ευθυνών. Οι γυναίκες συνεχώς καλούνται να
αντιμετωπίσουν διακρίσεις οι οποίες δεν σταματούν στην εκπαίδευση, αλλά και σε επίπεδο
υγειονομικής περίθαλψης, στην αγορά εργασίας και σε πολιτικό επίπεδο. Η εκπαίδευση, η
εμπειρία, ή ο χώρος εργασίας δεν εξηγούν επαρκώς τους λόγους για τους οποίους οι
γυναίκες συνεχίζουν να πληρώνονται λιγότερο από τους άνδρες, αλλά οι κοινωνικές νόρμες
και θεσμοί μπορεί να είναι οι λόγο. (Vladimirovaa, Le Blanc, 2015)

Η πρόοδος η οποία έχει σημειωθεί σε πολιτικό επίπεδο αν και θεωρείται αρκετά
σημαντική, φανερώνει ότι η εδραίωση της ισότητας βαδίζει σε αργούς ρυθμούς, καθώς η
εκπροσώπηση των γυναικών σε εθνικά κοινοβούλια παραμένει στο 23,7%, ένα ποσοστό το
οποίο απέχει κατά πολύ από την ισότητα.

Σε μία έρευνα η οποία διενεργήθηκε σε 45 χώρες, εκ των οποίων οι 43 εντάσσονται
στις αναπτυσσόμενες περιοχές, μόνο το 52% των γυναικών οι οποίες είναι παντρεμένες είναι
ελεύθερες να αποφασίσουν από μονές τους όσον αφορά τις σεξουαλικές σχέσεις, την χρήση
αντισυλληπτικών μεθόδων και την υγειονομική περίθαλψη.

Παγκοσμίως, οι γυναίκες οι οποίες κατέχουν τίτλους κυριότητας σε γεωργικές εκτάσεις
ανέρχονται στο μόλις 13%. (United Nations)

Η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με Αρ. φύλλου 3303 αναφέρει ξεκάθαρα ότι στον
εργασιακό τομέα στην ελληνική κοινωνία παρατηρούνται διακρίσεις ανάμεσα στα φύλα, οι
οποίες συνεχίζονται και όσον αφορά την ανεργία καθώς η ανεργία φαίνεται να πλήττει τις
γυναίκες περισσότερο αναδεικνύοντας τα έμφυλα στερεότυπα για την απασχόληση και την
επαγγελματική ανέλιξη. Επιπρόσθετα, οι υποχρεώσεις απέναντι στην οικογένεια είναι πιο
αυξημένες για τις γυναίκες έχοντας την ευθύνη της φροντίδας όχι μόνο των παιδιών αλλά
και των ηλικιωμένων. Κατ’ επέκταση, οι γυναίκες μεταξύ των ηλικιών 25-49 απέχουν από
την αφορά εργασίας πολύ περισσότερο από ότι οι άνδρες της ίδιας ηλικιακής κλίμακας.

Σε εργασιακό επίπεδο, μέχρι το 2019, οι γυναίκες καταλάμβαναν το 39% του εργατικού
προσωπικού, εκ των οποίων μόνο το 28,3 κατέχει διευθυντικές θέσεις, ένα ποσοστό το οποίο
έχει αυξηθεί κατά 3% από το 2000. (United Nations, Economic and Social Council, 2021)

Δεδομένα τα οποία έχουν συλλεχθεί από 90 χώρες, στην περίοδο 2001-2019,
παρουσιάζουν ότι κατά μέσο όρο σε μία κοινή μέρα οι γυναίκες αφιερώνουν 2,5
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περισσότερες ώρες από ότι οι άνδρες στη φροντίδα του σπιτιού και των μελών της
οικογένειας. (United Nations, Economic and Social Council, 2021)

Επιπρόσθετα, οι πράξεις έμφυλης βίας καθιστούν αδύνατη την εδραίωση της ισότητας,
1 στις 5 γυναίκες και κορίτσια, ηλικίας 15-49 ετών, έχουν βιώσει σωματική και/ή
σεξουαλική κακοποίηση από κάποιον σύντροφο. Παρόλα αυτά, 49 χώρες δεν έχουν νόμους
οι οποίοι προστατεύουν τις γυναίκες από τέτοιου είδους βίαιες καταστάσεις. Στις πιο
ακραίες περιπτώσεις, τέτοιου είδους βιαιότητες μπορούν να οδηγήσουν στο θάνατο. (United
Nations)

Η έμφυλη βία, συμπεριλαμβανομένου της γυναικοκτονίας, της βίας από σύντροφο, το
βιασμό και την εμπορία λευκής σαρκός, έχει αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία των γυναικών,
οι γυναίκες οι οποίες βιώνουν σωματική, σεξουαλική και ψυχολογική βία αποκτούν
μακροχρόνια σωματικά και ψυχολογικά προβλήματα υγείας. Παγκοσμίως, η βία από το
σύντροφο καταλήγει στο θάνατο, με τα 2/3 των θυμάτων να είναι γυναίκες. (Hazel, Kleyman,
2019)

Έρευνες, της περιόδου 2000-2018, επιβεβαιώνουν ότι σχεδόν 736 εκατομμύρια
γυναίκες και κορίτσια, ηλικίας 15 και άνω, ή εναλλακτικά 1 στις 3, έχουν υποστεί σωματική
και/ή σεξουαλική βία από το σύντροφο ή κάποιον άγνωστο, τουλάχιστον μία φορά στη ζωή
τους. (United Nations, Economic and Social Council, 2021)

Σε έρευνα που διεξαχθεί, το 2019, παρατηρείται ότι την τελευταία πενταετία, το 35%
των γυναικών οι οποίες έχουν υποστεί σωματική και/ή σεξουαλική κακοποίηση μέσα στο
ίδιο τους το σπίτι.

Τα στοιχεία, τα οποία παραθέτονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού
Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, όσον αφορά την έμφυλη βία, είναι τα ακόλουθα, σε
14 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), το 2018, διαπράχθηκαν 600 γυναικοκτονίες, με
θήτη το σύντροφό ή κάποιο οικείο συγγενικό πρόσωπο.

Τα Κράτη Μέλη της ΕΕ με τις υψηλότερες γυναικοκτονίες ήταν η Μάλτα, η Φιλανδία
και η Σουηδία, με τις γυναικοκτονίες να διαπράττονται από το σύντροφο και η Λετονία, η
Μάλτα και η Αυστρία με τις γυναικοκτονίες να διαπράττονται από κάποιο οικείο συγγενικό
πρόσωπο.

Επιπλέον, στο ίδιο διάστημα, 10% των γυναικών οι οποίες είναι λεσβίες και 8% των
γυναικών οι οποίες είναι αμφιφυλόφιλες έχουν δεχθεί σεξουαλική και/ή σωματική
κακοποίηση, μόνο και μόνο λόγω των σεξουαλικών προτιμήσεών τους. (Ευρωπαϊκό
Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων)

Τα διεμφυλικά ή τρανς άτομα υφίστανται διακρίσεις, όπως είναι η βία και η
παρενόχληση, σε μεγαλύτερο και πιο έντονο βαθμό από όλα τα άτομα τα οποία
προσδιορίζονται ως γυναίκες. Αυτού του είδους οι κακοποιητικές συμπεριφορές είναι
απόρροια ομοφοβικών και τρανσφοβικών αντιλήψεων.

Στην περίοδο από το 2010 έως το 2015, στα πλαίσια της έρευνας για τη ζωή των τρανς
ατόμων στην ΕΕ, το 34% όλων των ερωτώμενων τρανς ατόμων είχαν υποστεί πράξεις
σωματικής και/ή σεξουαλικής βίας ή απειλές βίας, οι οποίες δεν ήταν μεμονωμένα
περιστατικά. Επιπλέον, οι διακρίσεις τις οποίες βιώνουν ανέρχονται και σε επίπεδο
εκπαίδευσης, απασχόλησης και υγείας.

Η έλλειψη ευαισθητοποίησης των ανθρώπων εν γένει και η μη έμπρακτη υποστήριξης
της κοινωνίας διαιωνίζουν έμφυλες ανισότητες και την καταπάτηση των στοιχειωδών
ανθρώπινων δικαιωμάτων. (Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης)

Σε έρευνα, το 2019, εντοπίζεται ότι το ποσοστό των γυναικών οι οποίες έχουν
παρενοχληθεί ανέρχεται στο 39%. Ακόμη υψηλότερο είναι το ποσοστό το οποίο ανέρχεται
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σε 48% των γυναικών οι οποίες κατατάσσονται στην κατηγορία ΑΜΕΑ και έχουν υποστεί
κάποιου είδους παρενόχληση.

Ένα ακόμη είδος παρενόχλησης και κακοποιητικής συμπεριφοράς, είναι η κυβερνοβία,
στην οποία είναι εκτεθειμένο το 25% των γυναικών και κοριτσιών, στην ηλικιακή κλίμακα
16-25. (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων)

H πανδημία του COVID-192 επέφερε αναπόφευκτα αρνητικές επιπτώσεις,
υποβαθμίζοντας ακόμη περισσότερο το ρόλο και τα δικαιώματα των γυναικών και των
κοριτσιών ανά τον κόσμο, αναδεικνύοντας τις ήδη υπάρχουσες διακρίσεις και
προβληματικές καταστάσεις.

Οι γυναίκες επηρεάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό και πολύ πιο διαφορετικά από ότι οι
άνδρες σε οικονομικό επίπεδο. Σε παγκόσμιο επίπεδο οι γυναίκες έχουν μικρότερες
απολαβές με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να εξοικονομούν χρήματα για ώρα ανάγκης,
έχουν λιγότερο σταθερές θέσεις εργασίας ή θέσεις παραοικονομίας με κίνδυνο περικοπής
μισθού ή ακόμη και απόλυσης. Οι άνδρες ηλικίας 25-54 απαρτίζουν την πλειοψηφία του
εργατικού δυναμικού. Το χάσμα μεταξύ των μισθών, παγκοσμίως, βρίσκεται στο 16%, όπου
σε ορισμένες χώρες το χάσμα ανέρχεται στο 35%.

Παγκοσμίως, δώδεκα μήνες πριν το ξέσπασμα της πανδημίας 243 εκατομμύρια
γυναίκες και κορίτσια, μεταξύ των ηλικιών 15-49, είχαν βιώσει σεξουαλική και/ή σωματική
κακοποίηση από κάποιο οικείο πρόσωπο. Ένας αριθμός ο οποίος έδειχνε την οξύτητα του
προβλήματος της έμφυλης και την ανάγκη για άμεση επέμβαση των χωρών για επίλυση του.

Η άφιξη της πανδημία έχει κάνει ακόμη πιο εμφανείς τις διακρίσεις μεταξύ των φύλων
καθώς έχει προκαλέσει μεγάλη αύξηση στη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Στη
Γαλλία και στην Αργεντινή, υπάρχει αύξηση στην ενδοοικογενειακή βία κατά 30% και 25%
αντίστοιχα. Αύξηση έχει υπάρξει και στις κλήσεις σε γραμμές βοήθειας, σε Κύπρο και
Σιγκαπούρη. Εξαιτίας της ενδοοικογενειακής βίας έχει αυξηθεί και η ανάγκη για ξενώνες
φιλοξενίας για την προστασία των θυμάτων σε Καναδά, Γερμανία, Ισπανία, Ηνωμένο
Βασίλειο και ΗΠΑ.

Όσο τα μέτρα περιορισμού στο σπίτι συνεχίζονταν οι γυναίκες ήταν αναγκασμένες να
διαμένουν εγκλωβισμένες με τους βίαιους συντρόφους τους, απομακρυσμένες από τους
ανθρώπους από τους οποίους θα μπορούσαν να αναζητήσουν βοήθεια.

Ο αριθμός των γυναικών οι οποίες δολοφονήθηκαν το 2017 ανέρχεται στις 87.000, εκ
των οποίων οι πλειοψηφία των γυναικών αυτών δολοφονήθηκε από το σύντροφο ή μέλος
της οικογένειας. Παρόλο που η βία κατά των γυναικών παραμένει κυρίαρχη, λιγότερο από
40% των γυναικών οι οποίες έχουν πέσει θύμα βίαιων πράξεων αναζητούν βοήθεια ή
καταγγέλλουν αυτές τις πράξεις.

Ο ρόλος των γυναικών στην πανδημία είναι πολυμορφικός, προσωπικό υγείας πρώτης
γραμμής, φροντιστές, σε διευθυντικές και ηγετικές θέσεις για τις προσπάθειες
αντιμετώπισης και αποκατάστασης. Παρόλα αυτά, η θέση των γυναικών είναι
παραγκωνισμένη, με αποτέλεσμα τα δικαιώματά τους να καταπατώνται ακόμη περισσότερο
σε τέτοιου είδους καταστάσεις.

Η προτροπή για αναθεώρηση συστημάτων, νόμων, πολιτικών και θεσμών είναι
αναγκαία έτσι ώστε να προαχθούν τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών.

Η πανδημία είχε τόσο ραγδαίες επιδράσεις στην αύξηση της έμφυλης βίας, έχοντας
ως αποτέλεσμα το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων να μην έχει επαρκή
στοιχεία για να παρουσιάσει την υπάρχουσα προβληματική κατάσταση.

Τα επαρκή στοιχεία θα ανακοινωθούν μετά το πέρας της συλλογής απαραίτητων
στοιχείων και τη διενέργεια της έρευνας από τη Eurostat σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό
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Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων το 2024. (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα
των Φύλων)

Οι έρευνες, οι οποίες διενεργούνται, αναδεικνύουν συνεχώς τις ανισότητες και
διακρίσεις τις οποίες έχουν βιώσει οι γυναίκες και τα κορίτσια καθώς και όλα τα είδη βίας
τα οποία έχουν υποστεί. Καθίσταται ξεκάθαρο ότι πρέπει να επέλθουν αλλαγές έτσι ώστε η
Βιώσιμη Ανάπτυξη να μπορεί να εδραιωθεί.

3 . Πολιτικές και Δράσεις - Χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Στόχο 5

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δηλώνει ότι «Οι Στόχοι για τη
Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι το μονοπάτι που μας οδηγεί σε ένα κόσμο δικαιότερο, πιο ειρηνικό
και ευημερούντα, και σε έναν υγιή πλανήτη. Είναι επίσης μια πρόσκληση για αλληλεγγύη
μεταξύ των γενεών. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο καθήκον από το να επενδύσουμε στην ευημερία
των νέων.»

Από αυτή τη δήλωση μπορεί κάποιος εύκολα να συμπεράνει την αναγκαιότητα για
αλλαγή της ήδη υπάρχουσας προβληματικής κατάστασης, έτσι ώστε να επιτευχθεί η
Βιώσιμη Ανάπτυξη. Παρατηρούνται δράσεις από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ)
και από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για την επίτευξη του στόχου.

Ο ΟΗΕ ως ένας δίαυλος ειρήνης καταβάλει προσπάθειες για τη σταθεροποίηση των
διεθνών σχέσεων. Βέβαια, σημαντική είναι η θέση του στην προάσπιση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας σηματοδοτούν την έναρξη ενός
κατευθυντήριου πλάνου για τη βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης των ανθρώπων ανά τον
κόσμο. Με τις ετήσιες δαπάνες του ΟΗΕ για την ανάπτυξη, εξαιρώντας τους διεθνείς
χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, ανέρχονται σε περισσότερα από 10 δις δολάρια.
Επιπλέον, η Παγκόσμια Τράπεζα παρέχει στις αναπτυσσόμενες χώρες δάνεια και
επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 18-20 δις δολάρια το χρόνο, ενώ έχει υποστηρίξει πάνω
από 9.500 αναπτυξιακά σχέδια από το 1947 μέχρι σήμερα. Όλα τα κεφάλαια για την
ανάπτυξη προέρχονται από χορηγίες κρατών.

Όσον αφορά, την εξάλειψη της ανισότητας μεταξύ των φύλων και την ενίσχυση της
ευημερίας, ο ΟΗΕ συμβάλει μέσω του Ταμείου Ανάπτυξης για τις Γυναίκες (UNIFEM,) το
οποίο υποστηρίζει προγράμματα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, τον
περιορισμό της διάδοσης του HIV/AIDS, και την προώθηση της οικονομικής τους
ασφάλειας , ενισχύοντας την πρόσβασή τους στην εργασία, τα ιδιοκτησιακά και
κληρονομικά τους δικαιώματα. Επιπρόσθετα, μία ακόμη συνεισφορά είναι μέσω του
Διεθνούς Ερευνητικού και Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου για την Πρόοδο των Γυναικών
(INSTRAW), το οποίο πραγματοποιεί έρευνες και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Αυτού
του είδους οι υπηρεσίες εξυπηρετούν τις ανάγκες των γυναικών αποσκοπώντας στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Επιπρόσθετα, ο ΟΗΕ στοχεύοντας στην προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών στα
πλαίσια της Διεθνούς Δεκαετίας για τις Γυναίκες διοργάνωσε το πρώτο στην ιστορία
Παγκόσμιο Συνέδριο Γυναικών, στην Πόλη του Μεξικού, 1975, όπου καθόρισαν την
ατζέντα για την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών. Η Συνθήκη για την εξάλειψη
κάθε μορφής διάκρισης κατά των γυναικών του ΟΗΕ, 1979, το οποίο είχε ως στόχο την
ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών σε παγκόσμιο επίπεδο υπογράφηκε από 180 χώρες.

Μία ακόμη δράση του ΟΗΕ, μέσω του Ταμείο του ΟΗΕ για τον Πληθυσμό (UNFPA),
έναρξη 1969, έχοντας ως στόχο την προώθηση της αναπαραγωγικής και μητρικής υγείας
είναι τα προγράμματα οικογενειακού προγραμματισμού, δηλαδή η διασφάλιση του
δικαιώματος των ατόμων να αποφασίζουν οι ίδιοι για το πότε και το πόσα παιδιά θα κάνουν,
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δίνοντας τη δυνατότητα μίας συνειδητής επιλογής για τη δημιουργία οικογένειας,
διευκολύνοντας τις γυναίκες κυρίως να έχουν το δικαίωμα επιλογής, δημιουργώντας για
τους εαυτούς τους τη ζωή που θέλουν. Κατά συνέπεια, στις αναπτυσσόμενες χώρες οι
γυναίκες γεννούν λιγότερα παιδιά από ότι γεννούσαν οι γυναίκες στη δεκαετία του ’60,
επιβραδύνοντας με αυτό τον τρόπο την αύξηση του πληθυσμού σε συγκεκριμένες περιοχές.
Στην έναρξη της λειτουργίας του Ταμείου του ΟΗΕ για τον Πληθυσμό μόνο ένα ποσοστό
κάτω του 20% των ζευγαριών εφάρμοζε τον οικογενειακό προγραμματισμό, ενώ σήμερα το
ποσοστό αυτό ανέρχεται περίπου στο 61%. Η συμβολή του Ταμείου άλλα και του
εξειδικευμένου προσωπικού είναι έμπρακτη κατά τη διάρκεια του τοκετού, στην
πρόσβαση σε επείγουσα μαιευτική φροντίδα και στην επέκταση του οικογενειακού
προγραμματισμού, έτσι ώστε να μειωθεί η μητρική θνησιμότητα. (Ηνωμένα Έθνη,
Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ)

Στον επίσημο ιστότοπο της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της
Ένωσης έχει αναρτήσει το σχέδιο δράσης περί ισότητας των φύλων το οποίο προασπίζει τα
δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών. Το σχέδιο δράσης θέτει την προαγωγή της
ισότητας μεταξύ των φύλων ως τον πρωταρχικό στόχο των εξωτερικών πολιτικών και
δράσεων, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Η δράση επεκτείνεται σε πέντε πυλώνες. Το 85% όλων των δράσεων επικεντρώνονται
στην ενδυνάμωση και στην ισότητα μεταξύ των φύλων, καθώς τα κονδύλια και
χρηματοδοτήσεις θα πρέπει να έχουν κοινωνικό χαρακτήρα. Η κοινή πορεία με τα κράτη
μέλη σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, θα πρέπει να προασπίζει συνεχώς την προάσπιση
των δικαιωμάτων των γυναικών. Η πρόοδος θα επιτευχθεί μέσω της καταπολέμησης της
έμφυλης βίας και η προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ενδυνάμωσης των
γυναικών και των κοριτσιών. Η προώθηση των γυναικών σε θέσεις ηγετικές αλλά και
εκπροσώπησης στην πολιτική και διοικητική σφαίρα. Ο συνεχής και ενδελεχής έλεγχος για
τη διαπίστωση της αποτελεσματικότητας είναι απαραίτητος, έτσι ώστε να ενισχυθεί η θέση
των γυναικών για να μπορούν να αξιοποιούν στο έπακρο τα δικαιώματα τους.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή έχοντας ως στόχο την
προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνέταξαν το Χάρτη των Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Χάρτης προασπίζει πέρα των άλλων την ισότητα
μεταξύ των φύλων, καταπολεμώντας τις διακρίσεις μεταξύ των φύλων, την εμπορία
ανθρώπων και γενετήσια εκμετάλλευση γυναικών. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

4. Πολιτικές και Δράσεις/Έργα της Ελλάδας για την Επίτευξη του Στόχου 5

Τα προβλήματα, τα οποία ενισχύουν την ανισότητα μεταξύ των φύλων, είναι εμφανή
ανά τον κόσμο, όμως παράλληλα, είναι καθήκον της κάθε χώρας να αναλάβει τις ανάλογες
ευθύνες και να δράσει με ένα τρόπο με τον οποίο θα ενεργεί προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
μέσω της εξάλειψης των ανισοτήτων.

Όπως αναγράφεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 3303), το
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου το οποίο λειτουργεί ως εργαλείο ελέγχου και συντονισμού των
οικονομικών πολιτικών σε ολόκληρη την ΕΕ, θεωρείται ως μία ευκαιρία για τις χώρες της
ΕΕ να επανεξετάζουν τον οικονομικό και δημοσιονομικό τους σχεδιασμό, κατά τη διάρκεια
του έτους. Το 2018, δόθηκαν από την ΕΕ προς την Ελλάδα κάποιες συστάσεις για τη λήψη
μέτρων ώστε να επιτευχθούν η ανάκαμψη της οικονομίας και η επενδυτική οικονομική
πολιτική η οποία πέρα από οικονομικό και αναπτυξιακό στόχο θα είχε κοινωνικό χαρακτήρα,
και απευθυνόταν στα έτη 2019-2020.
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Η Έκθεση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου δημοσιεύθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2020, θέτει
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΠΕΚΥΠ) ως αρμόδια αρχή για τη
διευθέτηση ορισμένων θεμάτων, ένα από τα οποία είναι οι Εργασιακές σχέσεις, Υγεία &
Ασφάλεια στην Εργασία, Ένταξη στην Εργασία, όπου γίνεται φανερό το έμφυλο χάσμα
στην απασχόληση, με την ενασχόληση και συμμετοχή των γυναικών εν γένει, αλλά και
γυναικών σε συγκεκριμένες ηλικιακές κατηγορίες δεν είναι τόσο υψηλή σε σχέση με την
αντίστοιχη ομάδα των ανδρών. Οι γυναίκες είναι αυτές που αναλαμβάνουν παραπάνω
ευθύνες όσον αφορά τη φροντίδα και ανατροφή όχι μόνο των παιδιών αλλά και τη φροντίδα
των εξαρτωμένων μελών της οικογένειας με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν ένα ακόμη
εμπόδιο για την εύρεση εργασίας και την ένταξη τους στον εργασιακό χώρο. Είναι τέτοιου
είδους ανισότητες στην κοινωνία οι οποίες χρήζουν την άμεση παρέμβαση του ΥΠΕΚΥΠ.

Το ΥΠΕΚΥΠ μέσω του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης, και με τη θέσπιση του
Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) όσον αφορά την υλοποίηση των έργων τα οποία
θα χρηματοδοτηθούν από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,
συνεισφέροντας στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των
παρεμβάσεων.

Το ΥΠΕΚΥΠ έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη της αγοράς εργασίας, της ίσης
απασχόλησης και της ποιοτικής και αξιοπρεπούς εργασίας για όλους, προωθώντας τις
μεταρρυθμίσεις στους τομείς της Κοινωνικής Ασφάλισης, της Εργασίας, της Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και της Ισότητας των Φύλων.

Όπως τονίζεται στο ίδιο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως3, στο πλαίσιο του
Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδιασμού και της Προγραμματικής Περιόδου του ΕΣΠΑ για την
περίοδο 2021-2027 προάγονται πέντε στόχοι πολιτικής ένας εκ των οποίων αποσκοπεί στη
δημιουργία και υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΥΠΕΚΥΠ θέτει ως μία από τις προτεραιότητες την ενίσχυση της
πρόσβασης στην απασχόληση και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας με βάση την
προαγωγή της ισότητας των φύλων. Για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου έχουν
δημιουργηθεί ειδικοί στόχοι στο πλαίσιο της περιόδου 2021-2027, η βελτίωση της
πρόσβασης στην απασχόληση όλων των ατόμων που αναζητούν εργασία, ιδίως των νέων,
των μακροχρόνια ανέργων και των οικονομικά μη ενεργών ατόμων, προώθηση της
αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας και στην προώθηση της συμμετοχής των
γυναικών στην αγορά εργασίας, βελτίωση της ισορροπίας της επαγγελματικής και της
οικογενειακής ζωής, περιλαμβανομένης της πρόσβασης στην παιδική φροντίδα, προώθηση
ενός υγιούς και κατάλληλα προσαρμοσμένου εργασιακού περιβάλλοντος για την
αντιμετώπιση κινδύνων για την υγεία, προώθηση της προσαρμογής των εργαζομένων, των
επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή και ενεργός και υγιής γήρανση.

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι ο Τομέας Παρέμβασης «Οικογενειακή Πολιτική &
Ισότητα των Φύλων» ενεργεί με στόχο την προαγωγή της ισότητας των φύλων στην αγορά
εργασίας, και την εξάλειψη της βίας και των διακρίσεων κατά των γυναικών. Η επίτευξη
αυτών των στόχων χρήζει την άμεση παρέμβαση, όσον αφορά την καλύτερη διαχείριση των
προσφυγικών κοινοτήτων στην Ελλάδα έτσι ώστε να αποφευχθεί η σεξουαλική βία και η
έμφυλη βία, την επίτευξη της ισότητας μεταξύ των φύλων στους ερευνητικούς οργανισμούς,
τη γεφύρωση του συνταξιοδοτικού χάσματος των φύλων, την επίτευξη της οικογενειακής
και της επαγγελματικής ζωής έχοντας ως στόχο και την καλύτερη κατανομή φροντίδας
μεταξύ ανδρών και γυναικών, την καταπολέμηση της βίας και τέλος, την καταπολέμηση του
σεξισμού και των διακρίσεων σε θέματα ταυτότητας φύλου.
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Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, είχε τεθεί, το 2018, σε δημόσια
διαβούλευση σχέδιο νόμου, μία δράση η οποία στοχεύει στην προώθηση της ουσιαστικής
ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας.

Στη συγκεκριμένη διαβούλευση προτείνονται κάποιες από τις ακόλουθες δράσεις. Η
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου (gender mainstreaming) σε όλες τις πολιτικές
κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και νομοθετικές διαστάσεις. H ανάληψη κάθε
πρωτοβουλίας των αρμόδιων κρατικών ή αιρετών οργάνων για την πρόληψη των
ανισοτήτων των φύλων και για την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου. Η εξάλειψη
συμπεριφορών οι οποίες υπονομεύουν τις γυναίκες, όπως, η άμεση, έμμεση και πολλαπλή
διάκριση με βάση το φύλο, η βία στην εργασία, ο σεξισμός, ο γλωσσικός σεξισμός ή η
σεξιστική γλώσσα, η παρενόχληση, η σεξουαλική παρενόχληση.

Η επίλυση της ανισότητας των φύλων χρήζει συλλογικότητας, συντονίζοντας ένα
ολοκληρωμένο και ουσιαστικό δίκτυο δομών και υπηρεσιών με αντικείμενο την προσφορά
ψυχοκοινωνικής στήριξης, νομικής συμβουλευτικής αλλά και ασφαλούς διαμονής στις
γυναίκες οι οποίες είναι θύματα έμφυλης βίας.

To ΥΠΕΚΥΠ έχει ως πρωταρχικό ρόλο την εξομάλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των
φύλων αποσκοπώντας στην ισότητα μεταξύ των φύλων, καθώς αποτελεί βασική θεσμική
αρμοδιότητα του, η οποία διοικητικά ανήκει και ενασκείται από τη Γενική Γραμματεία
Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ).

Ο Ν. 4604/2019 προάγει την ουσιαστική ισότητα μεταξύ των φύλων και καθορίζοντας
εθνικούς μηχανισμούς και φορείς για την επίτευξη των πολιτικών αυτών, σε κεντρικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Το ΕΠΑ χρηματοδοτεί τις ανάλογες ενέργειες μέσω του
ΥΠΕΚΥΠ, τις οποίες θα αξιολογήσει το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) έχοντας
ως κριτήριο τα ισχύοντα θεσμικά πλαίσια και πεδία πολιτικής, τα οποία είναι η αγορά
εργασίας, η κοινωνική ασφάλιση, η κοινωνική ένταξη και η ισότιμη μεταχείριση των
γυναικών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις.

Το ΤΠΑ του ΥΠΕΚΥΠ έχοντας ως σύμβουλο τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και
εφαρμόζοντας το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, διασφαλίζει την προώθηση
της οριζόντιας εφαρμογής των πολιτικών για την ουσιαστική ισότητα των φύλων, την
ισότητα των ευκαιριών και την κατάργηση των διακρίσεων εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή
της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας ή της
χρόνιας πάθησης, της ηλικίας ή και του γενετήσιου προσανατολισμού.

Σε εθνικό επίπεδο, οι βασικοί μηχανισμοί για την ισότητα των φύλων πέρα της ΓΓΙΦ,
είναι το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), οι Υπηρεσιακές Μονάδες για την
Ισότητα των Φύλων των Υπουργείων, τον Συνήγορο του Πολίτη (Τομέας για την Ισότητα
των Φύλων) και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).

Στην Έκθεση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2020, η οποία δημοσιεύθηκε από το
Ίδρυμα Bertelsmann Stiftung, εξετάζεται η πρόοδος η οποία έχει διαπιστωθεί σε όλες τις
χώρες όσον αφορά τους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην
43η θέση από τις 166 χώρες. Η έκθεση παρουσιάζει κάποιους τομείς στους οποίους υπάρχει
βελτίωση αλλά στο σύνολο των στόχων η πρόοδος είναι ελάχιστη, δίνοντας έμφαση στην
ανάγκη για βελτίωση.

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη ως άξονας για την ευημερία του κόσμου έχει κινητοποιήσει τις
χώρες να αναλάβουν δράση για την επίτευξη της. Βέβαια, η ανάγκη για ουσιαστική και
συλλογική προσπάθεια κινητοποιώντας όλους τους αρμόδιους φορείς να δράσουν
λαμβάνοντας το κοινό καλό υπόψη διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη όλων
των στόχων.



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Περιβάλλον-Πολιτισμός-Οικονομία-Κοινωνία......ΤΕΥΧΟΣ 2020
ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 10 ΧΡΟΝΩΝ: ΟΙ 17 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ.............Επιμέλεια Ρόϊδω Μητούλα, Αγησίλαος Οικονόμου

99

5. Πολιτικές και Δράσεις/Έργα των ΟΤΑ για την Επίτευξη του Στόχου 5

Οι χώρες για να καταφέρουν να προσεγγίσουν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τους στόχους
της πρέπει να δράσουν και σε επίπεδο τοπικό και περιφερειακό έτσι ώστε η επίλυση των
προβλημάτων να έχει πιο εξατομικευμένο χαρακτήρα και καλύτερα πιθανά αποτελέσματα.

Η ισότητα των φύλων μέσω της εξάλειψης των διακρίσεων χρήζει την έμπρακτη
συμβολή των δήμων όπως γίνεται ξεκάθαρο και από το Νόμο υπ' αριθμ. 4604/2019 ΦΕΚ
50/Α/26-3-20194.

Η υλοποίηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων θα πραγματωθεί μέσω και
περιφερειακού επιπέδου με σημαντικό ρόλο να διαδραματίζουν οι Περιφερειακές Επιτροπές
Ισότητας των περιφερειών, το Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας σε κάθε περιφέρεια, καθώς και
τον Τομέα Ισότητας της Ένωσης Περιφερειών και το Γραφείο Ισότητας των Φύλων της
Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) που συνιστώνται, σύμφωνα με την παρ. 9 του
άρθρου 282 του Ν. 3852/2010. Κατ’ επέκταση η συμβολή σε τοπικό επίπεδο να είναι εξίσου
σημαντική περιλαμβάνει τις υπηρεσιακές μονάδες άσκησης κοινωνικής πολιτικής και
πολιτικών ισότητας των φύλων, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 3852/2010, τις Δημοτικές
Επιτροπές Ισότητας, καθώς και την Επιτροπή Ισότητας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδας και το Γραφείο Ισότητας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) που
συνιστώνται, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010.

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) μπορούν να αναλάβουν να συντάξουν
μία μονάδα με τον τίτλο «Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών», με κύριες αρμοδιότητες την
παροχή:
α) υπηρεσιών ενημέρωσης και εξειδικευμένης πληροφόρησης σε θέματα ισότητας των
φύλων,
β) υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης,
γ) συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφόρησης για τα δικαιώματα των
γυναικών θυμάτων βίας και γυναικών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις,
δ) υπηρεσιών παραπομπής ή συνοδείας των θυμάτων σε ξενώνες φιλοξενίας, σε δικαστικές
και σε δημόσιες αρχές,
ε) νομικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους δικηγορικούς συλλόγους σε γυναίκες θύματα
βίας και πολλαπλών διακρίσεων και
στ) εργασιακής συμβουλευτικής.

Το ΕΠΑ περιλαμβάνει το ΤΠΑ και τα Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (ΠΠΑ),
τα οποία καταρτίζονται, από τα αρμόδια Υπουργεία και τις Περιφέρειες, αντίστοιχα, και
περιλαμβάνουν τους στόχους του αναπτυξιακού προγραμματισμού στον τομέα ευθύνης του
αντίστοιχου φορέα, με βάση τον προγραμματισμό του ΕΠΑ και την κατανομή των πόρων
του ΕΠΑ που του αναλογούν.

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη προάγει την καίρια σημασία των κοινωνικοοικονομικών και
περιβαλλοντικών διαστάσεων οι οποίες είναι αλληλένδετες για την επίτευξη των στόχων. Η
συμβολή του ΤΠΑ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε όλα τα στάδια της επίτευξης των
στόχων καθώς και στην εξάλειψη των ανισοτήτων και των διακρίσεων κατά των γυναικών.
Η εκπαίδευση χρήζει ιδιαίτερη προσοχή καθώς είναι ένας βασικός πυλώνας ανάπτυξης ο
οποίος προωθεί την καταπολέμηση των κοινωνικών διακρίσεων, μία εξ αυτών, οι συνεχείς
έμφυλες διακρίσεις και ανισότητες. Κατ’ επέκταση το ΤΠΑ σε συνεργασία με το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) εφαρμόζουν προγράμματα για την ίση συμμετοχή
των φύλων στο πλαίσιο και των διατάξεων που ισχύουν. Τα έργα θα ενσωματώσουν
οριζόντια, σε όλα τα στάδια του ΤΠΑ, τις διατάξεις και τις αρχές για την προώθηση της
ουσιαστικής ισότητας των φύλων όπως προβλέπονται και στο Ν. 4604/2019 (A’ 50).



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Περιβάλλον-Πολιτισμός-Οικονομία-Κοινωνία......ΤΕΥΧΟΣ 2020
ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 10 ΧΡΟΝΩΝ: ΟΙ 17 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ.............Επιμέλεια Ρόϊδω Μητούλα, Αγησίλαος Οικονόμου

100

Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί τόσο σε δράσεις που αφορούν στην εκπαίδευση σε όλες τις
βαθμίδες, όσο και στην κατάρτιση και δια βίου μάθηση.

Ο ρόλος των ΟΤΑ είναι ζωτικός για τη θέσπιση και τήρηση των νομοσχεδίων και
δράσεων όσον αφορά την επίτευξη της ισότητας των φύλων.

6. Προτάσεις για Ατομικές Δράσεις για την Επίτευξη του Στόχου 5

O OHE δίνει μεγάλη έμφαση στην επίτευξη της ισότητας των φύλων και της
χειραφέτησης όλων των γυναικών και των κοριτσιών μέσω της ισότιμης και ουσιαστικής
πρόσβασης στην εκπαίδευση, στην υγειονομική περίθαλψη, στην αξιοπρεπή εργασία και
στην ισότιμη εκπροσώπηση στις διαδικασίες λήψης πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων,
ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τις βιώσιμες οικονομίες, παρέχοντας οφέλη στις κοινωνίες
και στην ανθρωπότητα συνολικά.

Παρόλο που η λύση στο πρόβλημα έγκειται στην προώθηση και εφαρμογή των
παραπάνω δράσεων από τους αρμοδίους φορείς και μέσω της ενσωμάτωσης τους σε νόμους,
η πραγματικότητα αποδεικνύει ότι απέχει κατά πολύ η εδραίωση της ισότητας των φύλων.

Σε μία πατριαρχική κοινωνία η οποία διαιωνίζει τις ανισότητες, οι γυναίκες θα πρέπει
να είναι ενωμένες και να αντιδρούν απέναντι σε θεσμούς και συμπεριφορές οι οποίες
υποβιβάζουν τη θέση τους. Αναμφισβήτητα, η εκπαίδευση είναι ένα βασικό μέσο
αντιμετώπισης των μέχρι τώρα προκαταλήψεων οι οποίες βαραίνουν τις κοινωνίες και τις
συνειδήσεις των ανθρώπων. Η εκπαίδευση η οποία θα είναι απαλλαγμένη από πατριαρχικά
κατάλοιπα θα δράσει ως θεμέλιο έτσι ώστε να βοηθήσει τις γυναίκες να
επαναπροσδιορίσουν την υπάρχουσα κατάσταση και θα αποτελέσει εφόδιο για ένα μέλλον
όπου η ισότητα και η ισοτιμία θα είναι δεδομένες.

Μέσω της εκπαίδευσης μπορούν να επιτευχθεί πρόοδος, εφόσον σε όλες τις βαθμίδες
προασπίζονται τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών και όλων των ανθρώπων εν
γένει. Διδάσκοντας τα παιδιά από μικρή ηλικία περί ισότητας, όχι μόνο σε εκπαιδευτικό
επίπεδο, αλλά και σε οικογενειακό επίπεδο, μαθαίνουν να σέβονται τους συνανθρώπους
τους και τα δικαιώματά τους, χωρίς να καταπατούνται οι στοιχειώδεις ελευθερίες.

Επιπρόσθετα, η εκπαίδευση είναι ένα εργαλείο ελευθερίας, εξερεύνησης και
διεκδίκησης των δικαιωμάτων των γυναικών, γι’ αυτό το λόγο δεν θα πρέπει να στερείται,
αλλά να εμβαθύνει όσο περισσότερο γίνεται, μεταφέροντας φεμινιστικές απόψεις και
εξαφανίζοντας τα πατριαρχικά κατάλοιπα.

Θα μπορούσαν να δημιουργηθούν λογοτεχνικές ομάδες, οι οποίες θα ενισχύουν το
αίσθημα της στήριξης μεταξύ των γυναικών και θα εξυμνούν τις γυναίκες, μέσω της
ανάγνωσης βιβλίων από γυναίκες συγγραφείς και φεμινίστριες, εγχείρημα το οποίο θα έχει
ως πρωταρχικό στόχο την απενοχοποίηση του αισθήματος της κατωτερότητας το οποίο έχει
επιβληθεί και υποσυνείδητα εσωτερικευθεί, και την αποκατάσταση μίας εικόνας η οποία
τόσα χρόνια ήταν στρεβλή.

Επιπλέον, μία δράση η οποία είναι απαραίτητη και θεμελιώδης για την ισότητα των
φύλων είναι ο τρόπος με τον οποίο χειριζόμαστε τις γυναίκες οι οποίες έχουν υποστεί
οποιαδήποτε μορφή σωματικής και/ή σεξουαλικής βίας, θα πρέπει να στηρίζουμε με
οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε συγκεκριμένες οργανώσεις οι οποίες βοηθάνε τις γυναίκες,
παρέχοντας είδη πρώτης ανάγκης ή προσφέροντας εθελοντική βοήθεια.

Να παρεμβαίνουμε όταν γνωρίζουμε ότι μία γυναίκα είναι θύμα έμφυλης ή
ενδοοικογενειακής βίας, αλλά να παρεμβαίνουμε και όταν γινόμαστε θεατές απρεπών και
παρενοχλητικών πράξεων και συμπεριφορών κατά των γυναικών.
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Να απαιτήσουμε από τους τοπικούς φορείς χρηματοδοτήσεις για αυτές τις οργανώσεις
έτσι ώστε να λειτουργούν πιο ομαλά.

Δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο μία κοινωνία στην οποία οι γυναίκες θα έχουν την
απαραίτητη στήριξη και μέρη τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια.

Επιπρόσθετα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και αν έχουν αρνητικό αντίκτυπο
στις ζωές των χρηστών, και μπορούν να προκαλέσουν και εθισμό, είναι ένα αναπόσπαστο
κομμάτι της καθημερινότητα τις πλειοψηφίας των ανθρώπων οπότε θα πρέπει να το
χρησιμοποιούμε ως εργαλείο επιμόρφωσης και όχι ως μέσο αποχαύνωσης και μεταφοράς
σεξιστικών απόψεων, μπορούμε να ακολουθούμε σελίδες οι οποίες προσφέρουν
ενημερωτικό υλικό, εξυμνούν τις γυναίκες και τη δύναμη τους, όχι σελίδες που αποσκοπούν
στην αποσιώπηση φεμινιστικών ιδεών και προώθηση ιδεών οι οποίες έχουν ως στόχο να
υπονομεύσουν τις γυναίκες, καθώς μόνο καταστροφικές συνέπειες μπορεί να έχουν όχι μόνο
για τις γυναίκες αλλά και στην κοινωνία. Γενικά, θα πρέπει να ενημερωνόμαστε συνεχώς για
τις εξελίξεις όσον αφορά τις ανισότητες και τις διακρίσεις τις οποίες υφίστανται οι γυναίκες
έτσι ώστε να μπορούμε να παίρνουμε τα κατάλληλα μέτρα εξάλειψης.

Η ανισότητα μεταξύ των φυλών συνεχίζει να υφίσταται παγκοσμίως, δεσμεύοντας τις
ελευθερίες και στερώντας από τις γυναίκες τα βασικά τους δικαιώματα και ευκαιρίες. Οι
κοινωνικές νόρμες οι οποίες προέρχονται από τις απαρχαιωμένες πατριαρχικές
συμπεριφορές και ιδέες οι οποίες είναι ακόμη κυρίαρχες και κατ’ επέκταση έχουν
υποσυνείδητα γίνει μέρος και των ιδεών των γυναικών, πρέπει να πάψουν να διαιωνίζονται
και αυτό θα συμβεί μόνο μέσω της εκπαίδευσης, της σωστής ενημέρωσης, της προβολής και
έκθεσης σε ιδέες φιλικές προς τις γυναίκες.

Καμία γυναίκα δεν πρέπει να νιώθει ανυπεράσπιστη και αβοήθητη, η αλλαγή θα
επέλθει από τις γυναίκες.

Παρόλα αυτά, η ευθύνη δεν θα πρέπει να πέφτει αποκλειστικά στις γυναίκες αλλά και
στους άνδρες διότι όλοι είμαστε συνυπεύθυνοι για την εξάλειψη των ανισοτήτων και των
διακρίσεων κατά των γυναικών, καθώς η ισότητα των φύλων είναι θεμελιώδες ανθρώπινο
δικαίωμα το οποίο δεν πρέπει να καταπατάται, καθώς η ισότητα είναι μία από τις λύσεις της
Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Συμπεράσματα

Οι στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης απασχολούν όλες τις χώρες σε εθνικό αλλά και σε
τοπικό επίπεδο, αναδεικνύοντας τη σημαντικότητά τους και την αναγκαία συμμόρφωση των
χωρών έτσι ώστε μέσω της επίτευξης των στόχων να γίνει ο κόσμος λίγο καλύτερος μέχρι το
2030. Οι στόχοι αναδεικνύουν τις υπάρχουσες δυσκολίες και την κατάσταση που επικρατεί
η οποία είναι δυσμενής και προβληματική και είναι αυτή η κατάσταση η οποία κάνει όχι
μόνο εμφανή αλλά και υποχρεωτική την ανάληψη δράσης. Όσον αφορά, το στόχο 5, με
τίτλο «Ισότητα των Φύλων», η υπάρχουσα κατάσταση χρήζει άμεσης παρέμβασης, έτσι
ώστε οι ήδη υπάρχουσες διακρίσεις οι οποίες όλο και περισσότερο δυσχεραίνουν την
εδραίωση της ισότητας, να εξαλειφθούν. Αυτή τη στιγμή, ανά τον κόσμο τα δικαιώματα των
γυναικών, δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα, καταπατώνται, αγνοώντας τις καταστροφικές
επιπτώσεις τις οποίες έχει αυτή η καταπάτηση στις κοινωνίες αλλά και στη βιωσιμότητα.

Οι γυναίκες, ανά τον κόσμο, δεν έχουν ίση πρόσβαση στην παιδεία, υφίστανται
μεροληπτικές στάσεις στον εργασιακό χώρο και αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες
συνάδελφους τους, η αντιπροσώπευση τους στην πολιτική σφαίρα είναι ισχνή, το ίδιο ισχύει
και σε διοικητικό και ηγετικό επίπεδο, υποβάλλονται σε ακρωτηριασμό των γεννητικών
τους οργάνων, είναι ευάλωτες σε παρενοχλητικές και κακοποιητικές καταστάσεις,
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υφίστανται σωματική και σεξουαλική βία, και άλλες μορφές βίας, πέφτουν θύματα της
έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.

Γίνεται ξεκάθαρο ότι η ανισότητα των φυλών πηγάζει από βαθιά ριζωμένες
πατριαρχικές πεποιθήσεις οι οποίες δεν ευνοούν ισάξια τα φύλλα και έχουν ως αποτέλεσμα
τις ανισότητες να διαιωνίζονται και να οξύνονται. Η κατανόηση του προβλήματος και η
έμπρακτη προσπάθεια για αλλαγή της υπάρχουσας κατάστασης θα μπορέσει να εξισώσει τις
ανισότητες μέχρι να τις εξαλείψει.

Ο ΟΗΕ όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν προβεί σε έργα και δράσεις για την
καταπολέμηση των ανισοτήτων και των διακρίσεων. Ο ΟΗΕ στηρίζει τα δικαιώματα των
γυναικών μέσω της δημιουργίας και προγραμμάτων, όχι μόνο για την εξάλειψη αλλά και για
την ευημερία των γυναικών ανά τον κόσμο. Η ΕΕ με τη με σειρά της προασπίζει τα
δικαιώματα των γυναικών δημιουργώντας κατευθυντήριες οδηγίες για τις χώρες. Η Ελλάδα,
μέσω των αρμόδιων Υπουργείων, θεσπίζει νόμους για την προώθηση της ισότητας των
φύλων, νόμοι οι οποίοι θα πρέπει να τεθούν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για την
καλύτερη τήρηση τους και ενσωμάτωση στις κοινωνίες.

Παρόλα αυτά, είναι και οι ατομικές δράσεις του καθενός οι οποίες θα συνεισφέρουν
στην εξάλειψη των ανισοτήτων και των διακρίσεων κατά των γυναικών. Η εκπαίδευση σε
όλα τα στάδια της είναι ένα εργαλείο χειραφέτησης των γυναικών, πολύ βασική συνιστώσα
είναι η στήριξη των γυναικών οι οποίες έχουν δεχθεί οποιαδήποτε μορφή βίας και
παρενόχλησης, η συνεχής ενημέρωση θα εξασφαλίσει μία σφαιρική γνώση των πραγμάτων
και καλύτερη κατανόηση των προβληματικών πεποιθήσεων, έτσι ώστε να αποτραπούν οι
ανισότητες.
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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει τον 6ο στόχο της Βιώσιμης Ανάπτυξης

«καθαρό νερό και αποχέτευση». Συνολικά οι στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι 17 και
ένας από τους κυριότερους είναι ο 6ος καθώς το νερό είναι απαρατήρητο για την επιβίωση του
ανθρώπου. Αν και η πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό και εγκαταστάσεις αποχέτευσης είναι
ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου, εντούτοις στην εργασία αποτυπώνεται η
άσχημη κατάσταση που επικρατεί ακόμα και σήμερα σε αρκετές περιοχές του πλανήτης μας.
Στην παρούσα μελέτη καταγράφονται τα αποτελέσματα των πολιτικών και των έργων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδα ως προς την επίτευξη των δεικτών του 6ου στόχου, ώστε
όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό και εγκαταστάσεις αποχέτευσης. Η
εργασία στο τέλος προτείνει με λεπτομέρεια, τρόπους και ατομικές δράσεις για την επίτευξη
του 6ου στόχου της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην χώρα μας.

Λέξεις κλειδιά: Βιώσιμη Ανάπτυξη, 6ος Στόχος, Νερό, Αποχέτευση, Οργανισμός Ηνωμένων
Εθνών

Εισαγωγή

Το νερό, ὕδωρ στην αρχαία ελληνική γλώσσα είναι πηγή ζωής για το σύνολο των
έμβιων όντων και αρχή και προέλευση των πάντων κατά τον Θαλή. Το γλυκό νερό είναι
φυσικός πόρος, ανανεώσιμος, αλλά όχι ανεξάντλητος, καθώς μειώνεται σταθερά, λόγω της
αύξησης του πληθυσμού, της ανθρώπινης παρέμβασης και της κλιματικής αλλαγής. Μόλις
το 3% του ύδατος που καλύπτει τη γη είναι πόσιμο ,ωστόσο είναι αρκετό για τα 7 δις
κατοίκους της αν διανέμεται σωστά, δεν σπαταλιέται και γίνεται ορθολογική διαχείριση του
σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η αειφόρος ανάπτυξη ή βιώσιμη ανάπτυξη είναι μια θεωρία χρήσης πόρων. Ορίζεται
ως η ανάπτυξη που «καλύπτει τις ανάγκες του σήμερα χωρίς να στερεί την δυνατότητα στις
μελλοντικές γενιές να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες». Η ορθολογική διαχείριση των
φυσικών πόρων με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτονται οι ανθρώπινες ανάγκες του παρόντος,
χωρίς όμως να υπονομεύεται η κάλυψη των αναγκών του μέλλοντος, είναι ο στόχος της
αειφόρου ανάπτυξης (Καρκαλάκος, Πολέμης 2015).

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης έναν από τους κυριότερους στόχους
της βιώσιμης ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ. Στην παρούσα μελέτη γίνεται η
παρουσίαση και περιγραφή του στόχου «καθαρό νερό και αποχέτευση για όλους» και
αναφέρονται αναλυτικά οι υποστόχοι του έτσι όπως έχουν ορισθεί από τον Οργανισμό
Ηνωμένων Εθνών. Κατόπιν διερευνάται η υπάρχουσα κατάσταση μέσα από πρόσφατα
δεδομένα του ΟΗΕ. Στην συνέχεια ακολουθεί η ενότητα σχετικά με τις πολιτικές και τις
δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά με τον προς μελέτη στόχο. Στην επόμενη
ενότητα γίνεται αναφορά στην πολιτική της Ελλάδας ως προς τον στόχο καθαρό νερό και
αποχέτευση για όλους. Κατόπιν αναλύεται το πλαίσιο δράσης των ΟΤΑ ως προς την
επίτευξη του 6ου στόχου. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας προτείνονται ατομικές δράσεις
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για τους τρόπους ορθολογικής χρήσης και εξοικονόμησης του νερού, ακόμα προτείνονται
και ατομικές δράσεις ως προς τους τρόπους συντήρησης του εσωτερικού υδραυλικού
δικτύου αποχέτευσης των οικιών στης χώρας μας και τέλος παρουσιάζεται ένα παράδειγμα
ορθολογικής χρήσης οικιακού ύδατος από την καθημερινή ζωή της Ιαπωνίας.

1. Το καθαρό Νερό και Αποχέτευση ο 6ος Στόχος της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Το νερό είναι ένα κοινωνικό αγαθό καθώς η διαθεσιμότητα του καθαρού πόσιμου και
οικονομικά προσιτού νερού βελτιώνει τόσο την ατομική, όσο και την κοινωνική ευημερία.

Η πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό και υγιεινή , είναι ένα από τα θεμελιώδη
δικαιώματα του ανθρώπου, όμως μόλις τον Ιούλιο του 2010 η Γενική Συνέλευση του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε το ψήφισμα του 64/292 που αναγνωρίζει το
δικαίωμα σε ασφαλές και καθαρό πόσιμο νερό και υγιεινή, ως ανθρώπινο δικαίωμα το οποίο
είναι απαραίτητο για την πλήρη απόλαυση της ζωής και όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Και, όπως αναφέρει στο προοίμιο της η Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα
του Ανθρώπου το 1948, ο σεβασμός στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Ανθρώπινη
Αξιοπρέπεια «αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης
στον κόσμο».

Στις 25 Σεπτεμβρίου του 2015, στο πλαίσιο της 70ης Γενικής Συνέλευσης των
Ηνωμένων Εθνών, με την Απόφαση «Μετασχηματίζοντας τον Κόσμο μας: Η Ατζέντα 2030
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη»(Α/RES/70/1) υιοθετήθηκε από τα 193 κράτη μέλη των Ηνωμένων
Εθνών ως ένα κοινό σχέδιο, μια παγκόσμια αναπτυξιακή ατζέντα με ορίζοντα το 2030, η
Ατζέντα 2030.

Η Ατζέντα 2030, θέτει το πλαίσιο υλοποίησης ενός σχεδίου για τις κυβερνήσεις και για
όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη, τα οποία θα εργαστούν από κοινού, για την επίτευξη ενός
καλύτερου μέλλοντος για όλους, χαράσσοντας μια διαδρομή για τα επόμενα 15 χρόνια προς
την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας, την καταπολέμηση της ανισότητας και της αδικίας και
την προστασία του πλανήτη μας. Η Ατζέντα 2030 αποτελείται ουσιαστικά από 17 Στόχους
Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και 169 ειδικότερους, και αφορούν στις σημαντικότερες
οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής μας11 . (Υπηρεσία
Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας Υ.Δ.Α.Σ.,2019)

Η διεθνής κοινότητα συμφώνησε ότι οι ΣΒΑ:
i. Θα ισχύουν για όλες τις χώρες,
ii. Θα αφορούν όλες τις διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης (κοινωνική, οικονομική και
περιβαλλοντική)
iii. Θα προβλέπουν ενεργότερη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, ιδίως ως προς την
παρακολούθηση της προόδου υλοποίησής τους.

11 https://hellenicaid.mfa.gr/media/images/docs/Agenda_2030.pdf / Υπηρεσία Διεθνούς
Αναπτυξιακής Συνεργασίας/ Υπουργείο Εξωτερικών
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Εικόνα 1. Οι στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πηγή: ΟΗΕ/ https://unric.org

Ο Στόχος 6 αναφορικά με την διαχείριση του καθαρού νερού και την αποχέτευση
επιδιώκει:
6.1 Έως το 2030, επίτευξη καθολικής και ισότιμης πρόσβασης σε ασφαλές και προσιτό
πόσιμο νερό για όλους.
6.2 Έως το 2030, επίτευξη επαρκούς και ισότιμης πρόσβασης σε εγκαταστάσεις/συστήματα
υγιεινής για όλους, βάζοντας τέλος στην «ανοιχτή αφόδευση», δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή
στις ανάγκες των γυναικών και των κοριτσιών καθώς και εκείνων που βρίσκονται σε
ευάλωτες καταστάσεις.
6.3 Έως το 2030, βελτίωση της ποιότητας του νερού, μέσω της μείωσης της ρύπανσης, της
εξάλειψης των απορρίψεων, της ελαχιστοποίησης της απελευθέρωσης επικίνδυνων χημικών
και υλικών,της μείωσης, κατά το ήμισυ, του ποσοστού των ανεπεξέργαστων υγρών
αποβλήτων, καθώς και της σημαντικής αύξησης της ανακύκλωσης και της ασφαλούς
επαναχρησιμοποίησης του νερού σε παγκόσμιο επίπεδο.
6.4 Έως το 2030, ουσιαστική αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του ύδατος σε όλους
τους τομείς και διασφάλιση της βιώσιμης άντλησης και προμήθειας πόσιμου νερού,
προκειμένου να αντιμετωπιστεί η λειψυδρία και να μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των
ανθρώπων που πλήττονται από την έλλειψη νερού.
6.5 Έως το 2030, εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδατικών πόρων, σε όλα
τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου μέσω της διασυνοριακής συνεργασίας, ως ενδείκνυται.
6.6 Έως το 2020, προστασία και αποκατάσταση των υδατικών οικοσυστημάτων,
συμπεριλαμβανομένων των βουνών, των δασών, των υδροβιότοπων, των ποταμών, των
υδροφόρων οριζόντων και των λιμνών.
6.α Έως το 2030, επέκταση της διεθνούς συνεργασίας και υποστήριξη της οικοδόμησης-
ικανοτήτων των αναπτυσσόμενων χωρών σε δραστηριότητες και προγράμματα που
σχετίζονται με το νερό και την υγιεινή, όπως τη συλλογή υδάτων, την αφαλάτωση, την
αποδοτικότητα χρήσης των υδατικών πόρων, την επεξεργασία υγρών αποβλήτων, και τις
τεχνολογίες ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης ύδατος.
6.β Στήριξη και ενδυνάμωση της συμμετοχής των τοπικών κοινοτήτων στη βελτίωση της
διαχείρισης του νερού και των εγκαταστάσεων υγιεινής.(Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών,
2015).
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Σύμφωνα με τις επίσημες προβλέψεις των
αρμοδίων υπηρεσιών ΟΗΕ, μέχρι το 2050,
τουλάχιστον ένας στους τέσσερις
ανθρώπους είναι πιθανό να ζει σε μία
χώρα όπου θα βιώνει χρόνια ή
επαναλαμβανόμενη έλλειψη γλυκού νερού.
Η λειψυδρία, επηρεάζει περισσότερο από
το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού και
προβλέπεται ότι το ποσοστό θα αυξηθεί.
Ακόμα, πρόσφατα στοιχεία του Ο.Η.Ε.12
αναφέρουν ότι πάνω από 1,7
δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν αυτή τη
στιγμή σε λεκάνες απορροής, όπου η
κατανάλωση του νερού ξεπερνά την
προσφορά.(Ο.Η.Ε.,2021)

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ
Αντόνιο Γκουτέρες, στις 9.07.2020 σε
ομιλία του τόνισε σχετικά με τον 6ο στόχο,
αναφορικά με το νερό:

«Η αειφόρος ανάπτυξη. Το νερό απαιτείται για την εκπλήρωση και πραγματοποίηση
σχεδόν όλων των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, από την παγκόσμια υγεία, στην επισιτιστική
ασφάλεια και είναι απαραίτητο για την ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίματος. Εκτιμάται
ότι έως το 2040 ένα στα τέσσερα παιδιά του κόσμου κάτω των 18 ετών –περίπου 600
εκατομμύρια συνολικά –θα ζει σε περιοχές με πίεση νερού13. Σήμερα ο 6ος στόχος της
βιώσιμης ανάπτυξης είναι άσχημα. Αυτό παρεμποδίζει την πρόοδο στην Ατζέντα του 2030 για
την αειφόρο ανάπτυξη, την υλοποίηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την επίτευξη
ειρήνης και ασφάλειας σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον πρέπει να θυμόμαστε ότι το νερό και το
κλίμα συνδέονται άρρηκτα μέσω του υδρολογικού κύκλου. Η πρόοδος στο ΣΒΑ6 θα
αντιμετωπίσει βαθύτερες προκλήσεις καθώς το κλίμα μας συνεχίζει να αλλάζει.» (ΟΗΕ,2020)

Πηγή: Ο.Η.Ε.

12 https://unric.org/el/στοχοσ-6-καθαρο-νερο-και-αποχετευση
13 Η πίεση του νερού εμφανίζεται όταν η ζήτηση νερού υπερβαίνει τη διαθέσιμη ποσότητα κατά τη
διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου ή όταν η κακή ποιότητα περιορίζει τη χρήση του.( UNEP
Freshwater in Europe Glossary )

Εικόνα 2: Οι υποστόχοι του 6ου Στόχου της
Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πηγή: Ο.Η.Ε

Εικόνα 3 Απόσπασμα από την Ομιλία του Αντόνιο Γκουτέρες στον ΟΗΕ στις 9.07.2020
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Το 1993 ο Ο.Η.Ε καθιέρωσε την 22 Μαρτίου ως η Παγκόσμια Μέρα του Νερού (world
day water) και το 2013 καθιέρωσε την 19η Νοεμβρίου ως την παγκόσμια ημέρα τουαλέτας
(world toilet day). Τον Δεκέμβριο του 2017, τα κράτη μέλη του ΟΗΕ ενέκριναν το
αριθμ.71/222 ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών με το οποίο κήρυξαν
την δεκαετία από το 2018 έως 2028 Διεθνή Δεκαετία Δράσης για το «Νερό για την Αειφόρο
Ανάπτυξη»

2. Περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης – Προβλήματα

Σήμερα σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, σχεδόν 2
δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ζουν χωρίς πρόσβαση σε ασφαλές καθαρό
πόσιμο νερό και υπηρεσίες υγιεινής.

Μία από τις συνέπειες της αύξησης του πληθυσμού τον τελευταίο αιώνα είναι και η
αύξηση της παγκόσμιας χρήσης του νερού, με αποτέλεσμα πολλές πηγές νερού να
στεγνώνουν, να μολύνονται περισσότερο ή και τα δύο. Όμως, αν και το νερό καλύπτει την
μεγαλύτερη έκταση της επιφάνειας της γης, εν τούτοις το μεγαλύτερο ποσοστό του ,είναι σε
μορφές που δεν είναι άμεσα διαθέσιμες στον άνθρωπο. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η
εκτίμηση κατά κατηγορία του νερού της γης.
Πίνακας 1 Εκτίμηση κατά κατηγορία του νερού της γης

Πηγή: Κούγκολος Αθ., 2018

Μόλις το 3% του ύδατος που καλύπτει τη γη είναι πόσιμο , για αυτό πρέπει να
διανέμεται σωστά, δεν πρέπει να σπαταλιέται και πρέπει να γίνεται η ορθολογική διαχείριση
του σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το νερό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το κλίμα. Κάθε κλιματική αλλαγή, έχει ως
αποτέλεσμα τροποποιήσεις στον υδρολογικό κύκλο συνεπώς και στην ποιότητα του νερού.
Η λειψυδρία14 και η ξηρασία15 έχουν πια αναδειχθεί σε μείζον πρόβλημα και η αλλαγή του
κλίματος αναμένεται να το επιδεινώσει.

14 Ως λειψυδρία νοείται η κατάσταση κατά την οποία η ζήτηση νερού υπερβαίνει τους
εκμεταλλεύσιμους υδάτινους πόρους.
15 Ως ξηρασία, νοείται μια προσωρινή μείωση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων.

Μορφή Όγκος (x 103 km3) Ποσοστό
Θάλασσες (αλμυρό νερό) 1.320.000 97,250 %
Παγετοί Χιόνια 29.200 2,10 %
Υπόγεια νερά 8.250 0,620 %
Λίμνες 125
Εδαφική υγρασία 65
Ποταμοί 1,25
Λίμνες αλμυρού νερού 105 0,005 %
Υφάλμυρα νερά
Νερό ατμόσφαιρας 13 0,004 %
Σύνολο 1360x106 100 %
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Εικόνα 4 Αφίσα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τον 6ο στόχο της Βιώσιμης
Ανάπτυξης (2016)

Πηγή: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας /World Health Organization 16/2016

2.1 Καθαρό πόσιμο νερό
Το χρονικό διάστημα ανάμεσα στο 2015 και 2020, σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία

του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 17(ΟΗΕ) το ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού που
έκανε χρήση ασφαλών υπηρεσιών υδροδότησης αυξήθηκε από 70,2% σε 74,3% και η
μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στην κεντρική και στην νότια Ασία. Παρόλη αυτήν την
θετική εξέλιξη που παρατηρήθηκε το 2020, σήμερα 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι
εξακολουθούν να στερούνται ασφαλή υδροδότηση πόσιμου νερού, στο νούμερο αυτό
συμπεριλαμβάνονται 771 εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι στερούνται ακόμα και το
πόσιμο νερό, οι μισοί από τους οποίους (387 εκατ.) ζουν στην υπό Σαχάρια Αφρική.(Ο.Η.Ε.
2021)

Πίνακας 2 Πόσιμο νερό σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ

Πηγή: ΟΗΕ

2.2 Αποχέτευση
Το ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού που χρησιμοποιεί ασφαλής υπηρεσίες

αποχέτευσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ , αυξήθηκε από 47,1 % το 2015, σε 54% το
2020.Ωστόσο 3,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι στερούνται ασφαλείς υπηρεσίες αποχέτευσης,
συμπεριλαμβανομένου και 1,7 δισεκατομμυρίων ανθρώπων οι οποίοι στερούνται βασικές

16 https://apps.who.int/iris/handle/10665/208294
17 https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/goal-06

Έτος Ασφαλής
υδροδότηση Βασική Περιορισμένη Υποανάπτυκτη Επιφανειακό

νερό
2020 74,26% 15,83% 3,62% 4,71% 1,56%
2015 70,19% 18,02% 3.69% 6,24% 2,16%
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υπηρεσίες αποχέτευσης. Από αυτούς 494 εκατομμύρια άνθρωποι ασκούν την πρακτική της
αφόδευσης σε εξωτερικό χώρο, χωρίς χρήση τουαλέτας οποιουδήποτε είδους, ενώ το 2015
ήταν 739 εκατομμύρια.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η ανθρωπότητα βρίσκεται σε «καλό δρόμο» για την εξάλειψη
της «ανοιχτής αφόδευσης» έως το 2030, εν τούτοις η επίτευξη της καθολικής πρόσβασης σε
εγκαταστάσεις υγιεινής έως το 2030 θα απαιτήσει τετραπλασιασμό των σημερινών ρυθμών
προόδου (Ο.Η.Ε. 2021).

Πίνακας 3 Η Αποχέτευση σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ

2.3 Υγιεινή
Το ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού με πρόσβαση σε βασικές εγκαταστάσεις

υγιεινής, αυξήθηκε από 67,3% το 2015, σε 70,7% το 2020. Αυτό σημαίνει, ότι στην αρχή
της πανδημίας του Covid-19, 2,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι (1 στους 3) εξακολουθούσε να
στερείται έστω μία βασική εγκατάσταση παροχής νερού για να πλύνει τα χέρια του με
σαπούνι εντός του σπιτιού του, ενώ 670 εκατομμύρια άνθρωποι δεν είχαν καμία πρόσβαση
σε εγκατάσταση για να πλύνουν τα χέρια τους ακόμα και εκτός σπιτιού. (Ο.Η.Ε,2021)

Πηγή: https://www.sato.lixil.com/stories

Σε παγκόσμιο επίπεδο μόνο δύο στα τρία σχολεία έχουν βασικές εγκαταστάσεις
πόσιμου νερού και αποχέτευσης και ενώ το 2019, τρία στα πέντε σχολεία έχουν βασικές
εγκαταστάσεις υγιεινής. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι 818 εκατομμύρια παιδιά δεν είχαν
βασικές εγκαταστάσεις υδροδότησης στα σχολεία τους για να πλύνουν τα χέρια τους με
σαπούνι στην αρχή της επιδημίας του covid -19 (Ο.Η.Ε, 2021).

Έτος
ασφαλές
σύστημα
αποχέτευσης

Βασικό
σύστημα
αποχέτευσης

Περιορισμένο Υποανάπτυκτο Σε επιφανει-
ακά νερά

2020 53,9 24,36 7,44 9,86 6,33
2015 47,14 25,71 7,27 7,90 10%

Εικόνα 5 Φωτογραφίες από διαφήμιση εταιρίας κατασκευής τουαλετών στην Αφρική (sato
toilets)



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Περιβάλλον-Πολιτισμός-Οικονομία-Κοινωνία......ΤΕΥΧΟΣ 2020
ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 10 ΧΡΟΝΩΝ: ΟΙ 17 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ.............Επιμέλεια Ρόϊδω Μητούλα, Αγησίλαος Οικονόμου

112

Εικόνα 6 Φωτογραφίες από την Κένυα

Πηγή: https://silafrica.com Πηγή: https://www.unicef.org

Κάθε χρόνο σύμφωνα με έκθεση της Unesco, λόγω της έλλειψη επαρκούς νερού,
αποχέτευσης και υγιεινής περίπου 829 χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν από διάρροια, στον
αριθμό αυτό, συμπεριλαμβάνονται και θάνατοι 300 χιλιάδων παιδιών κάτω των 5 ετών.
Η διάρροια οδηγεί σε σοβαρές ασθένειες όπως χολέρα, σχιστοσωμίαση και τράχωμα και
κάθε χρόνο καταγράφονται 95χιλίαδες θάνατοι από χολέρα. .(Unesco18 2021)

Πηγή:www.waterschool.com

3. Πολιτικές και Δράσεις –Χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η πολιτική της Κοινότητας στο τομέα περιβάλλοντος, η οποία ορίζεται στο άρθρο 174
της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ,όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει έως σήμερα, συμβάλλει στην επιδίωξη των στόχων διατήρησης, προστασίας και
βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος, την προστασία της υγείας του ανθρώπου,
καθώς και της συνετής και ορθολογικής χρησιμοποίησης των φυσικών πόρων, με βάση τις
αρχές της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης ,την αρχή της επανόρθωσης των
καταστροφών του περιβάλλοντος κατά προτεραιότητα στην πηγή καθώς και την αρχή «ο
ρυπαίνων πληρώνει»19.

Η ΕΕ είχε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της Ατζέντας 2030 των
Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και μαζί με τα κράτη μέλη της έχει
δεσμευτεί να είναι πρωτοπόρος και στην εφαρμογή της, τόσο στο εσωτερικό της ΕΕ

18 “The United nations Worlds Water development report 2021 Valuing Water “ Unesco
2021 : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375724
19 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:11997E174&from=EN/Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C
340 της 10/11/1997 σ. 254 - Ενοποιημένη έκδοση

Εικόνα 7 Φωτογραφίες από την Ουγκάντα
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όσο και υποστηρίζοντας προσπάθειες υλοποίησης σε άλλες χώρες, ιδίως σε εκείνες με τις
μεγαλύτερες ανάγκες, μέσω των εξωτερικών πολιτικών της.

Η ολοκληρωμένη πολιτική της ΕΕ για τα ύδατα όπως αυτή διατυπώνεται στην
Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα/(Water Framework Directive 2000/60/ΕΚ) αποσκοπεί στην
εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας νερού, καλής ποιότητας τόσο για τις ανάγκες του
πληθυσμού όσο και για το περιβάλλον, μέσω της ολοκληρωμένης βιώσιμης διαχείρισης
των υδάτων. Η συγκεκριμένη οδηγία από την πρώτη κιόλας παράγραφο του προοιμίου της,
δηλώνει ότι «το ύδωρ δεν είναι εμπορικό προϊόν όπως τα άλλα, αλλά αποτελεί κληρονομιά
που πρέπει να προστατεύεται και να τυγχάνει της κατάλληλης μεταχείρισης.». Η οδηγία από
την αρχή της, διευκρινίζει ότι το νερό είναι φυσικός πόρος, οικολογικό προϊόν και όχι
εμπορικό προϊόν. Οι διατάξεις του προοιμίου της οδηγίας τονίζουν στον υπερθετικό βαθμό
την αναγκαιότητα της οικολογικής διαχείρισης των υδάτων των κρατών μελών της Ε.Ε. και
ως στόχο της αναφέρουν, την διατήρηση και την βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος.
(Σακελλαροπούλου , 2006).

Η διαχείριση των αστικών λυμάτων στην ΕΕ καθορίζεται από την Οδηγία 91/271/EOK
«για την επεξεργασία και διάθεση αστικών λυμάτων», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την
Οδηγία 98/15/ΕΕ. H Οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων μπορεί να συμβάλει
στην κατεύθυνση της ΕΕ προς την πραγμάτωση της φιλοδοξίας μηδενικής ρύπανσης που
διακηρύχθηκε στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. 20
Η οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων η οποία είναι και το βασικό «μέτρο»
της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της
κατάστασης των υδατικών συστημάτων στην ΕΕ, ως εκ τούτου έχει εξίσου σημαντικό ρόλο
στην προστασία της ανθρώπινης υγείας.(Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 2021).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat ,όπως αυτά δημοσιεύτηκαν το 202121, η
πλειοψηφία των κατοίκων της ΕΕ έχει πρόσβαση σε βασικό δίκτυο αποχέτευσης και γενικά
η ποιότητα του νερού αλλά και η διαχείριση του είναι εδώ και 10 χρόνια σε υψηλό επίπεδο
και συνεχίζει να βελτιώνεται. Το ποσοστό των κατοίκων της ΕΕ που δεν έχει πρόσβαση σε
μπάνιο και τουαλέτα εντός της οικίας τους, μειώθηκε από 2.3 % το 2014 σε 1.6 % το 2019.
Σχεδόν κάθε νοικοκυριό της Ευρώπης το 2019 είχε εγκαταστάσεις αποχέτευσης και οι
περισσότερες χώρες δηλώσαν ότι, ποσοστό κάτω του 1% του πληθυσμού τους δεν είχε
μπάνιο και τουαλέτα στο σπίτι . Όμως, η Ρουμανία, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας
έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ανάμεσα στα μέλη τη ΕΕ συγκεκριμένα 22,4%, ακολουθούν με
μεγάλα ποσοστά η Βουλγαρία, η Λετονία και η Λιθουανία με ποσοστά ανάμεσα σε 7,5% και
8,7%. Αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζουν τη στενή σχέση μεταξύ της φτώχειας και της
αδυναμίας πρόσβασης σε υπηρεσίες υγιεινής. καθώς σύμφωνα με την eurostat το 2019 το
ποσοστό 5,7% των φτωχών κατοίκων την Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είχε πρόσβαση σε
μπάνιο και τουαλέτα.

20 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
21 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/ks-03-21-096
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Πίνακας 3 Ποσοστό νοικοκυριών χωρίς πρόσβαση σε βασικές εγκαταστάσεις υγιεινής στην
Ρουμανία, Ελλάδα , Σουηδία και Βουλγαρία

Η ποιότητα των υδάτων στους ποταμούς της Ευρώπης βελτιώθηκε σημαντικά μεταξύ
των ετών 2000 και 2014,όμως μόνο το 40% των επιφανειακών υδάτων βρίσκονται σε καλή
οικολογική κατάσταση, ωστόσο το 2015 τα υπόγεια ύδατα σημειώνουν καλύτερες επιδόσεις
καθώς το 74% ήταν σε καλή χημική κατάσταση και το 89% σε καλή ποσοτική κατάσταση22.

Η πίεση στο νερό (water stress) είναι χαμηλή στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, αλλά
παρουσιάζει έντονη εποχιακή μεταβλητότητα και εμφανίζεται όταν η ζήτηση νερού
υπερβαίνει διαθέσιμους υδάτινους πόρους σε συγκεκριμένο σημείο και χρόνο. Οι τιμές του
Δείκτη Εκμετάλλευσης Νερών23 (WEI+) δείχνουν ότι η πίεση του νερού, το “water stress”
είναι τοπικό φαινόμενο στην Ευρώπη.
Πίνακας 4 Τιμές του Δείκτη Εκμετάλλευσης Νερών (WEI+) για τα έτη 2015 και 2017

Σε συνολικό ευρωπαϊκό επίπεδο, το ετήσιο WEI+ είναι σχεδόν σταθερό, αυξάνει
μόνο ελαφρώς από 8,0 % το 2002 ,σε 8,4 % το 2017.Το 2017 η Ισπανία και η Ελλάδα
έδειξαν έντονη υδατική καταπόνηση με μέση ετήσια τιμή WEI+ πάνω από 20% ενώ η
Κύπρος είχε WEI+ 70%.

Στη Νότια Ευρώπη, το υδατικό στρες είναι συνήθως μεγαλύτερο κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες, όταν η ζήτηση νερού από τη γεωργία και τον τουρισμό είναι στα ύψη

22 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/rp_sustainable_europe_el_v2_web.pdf
23 Water Exploitation Index plus : WEI+

Πηγή: Eurostat

Πηγή :Eurostat
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και η βροχόπτωση είναι χαμηλή, ενώ οι περιοχές της βόρειας Ευρώπης με υψηλή παραγωγή
ενέργειας τείνουν να αντιμετωπίζουν υδατική πίεση κατά την διάρκεια του φθινοπώρου και
του χειμώνα.

Τέλος, η κλιματική αλλαγή και οι επιβαρυντικές επιπτώσεις της στα φαινόμενα της
ξηρασίας και των πλημμυρών στις περιφέρειες της ΕΕ αυξάνουν την ανάγκη για την
ενίσχυση του βιώσιμου χαρακτήρα της διαχείρισης του νερού. Η κλιματική αλλαγή θα
επιδεινώσει την πίεση νερού που όπως προαναφέρθηκε ανωτέρω, γίνεται ήδη αισθητή στα
υδατικά συστήματα, κυρίως στη Νότια Ευρώπη, αλλά ολοένα και περισσότερο και σε άλλα
μέρη της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Πολλές πόλεις της Ευρώπης έχουν αντιμετωπίσει κάποια
στιγμή στο πρόσφατο παρελθόν τους έντονο πρόβλημα λειψυδρίας , όπως το Λονδίνο το
1976 ακόμα και η Αθήνα το 1988-1994 . Από τα 27 μελή της Ε.Ε, τα 24 ανέφεραν βιώσιμη
εκμετάλλευση του νερού τους κατά το 2017. Η μέση κατανάλωση πόσιμου νερού μειώθηκε
τα τελευταία 20 έτη από περίπου 200:1 σε 120:1 ανά άτομο την ημέρα.

Οι ευρωπαϊκές δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας στον τομέα των υδάτων
προάγουν λύσεις για την βελτίωση του 6ου ΣΒΑ στην ΕΕ. Η εταιρική σχέση στον τομέα
της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA), πρωτοβουλία
με προϋπολογισμό 494 εκατ. EUR, επικεντρώνεται στη λειψυδρία, τη γεωργία και την
επισιτιστική ασφάλεια στην περιοχή της Μεσογείου.24 ( ΕΕ ,2019)

Πηγή: https://www.bbc.com/news

4. Πολιτικές και Δράσεις /έργα της Ελλάδας για την επίτευξη του στόχου

Η Ελλάδα, προκειμένου να πετύχει την εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης
(ΣΒΑ), έχει ήδη ξεκινήσει, από το 2019, τη διαδικασία εκπόνησης ενός Εθνικού Σχεδίου
Εφαρμογής για τους ΣΒΑ, στο οποίο αποτυπώνεται, μεταξύ άλλων, το σύνολο των
κεντρικών και μακροπρόθεσμων μέτρων πολιτικής που έχουν ή πρόκειται να υιοθετηθούν
από τη χώρα, προκειμένου να εφαρμοστεί, με ισόρροπο και ολοκληρωμένο τρόπο, το
σύνολο των ΣΒΑ. Αρμοδία Υπηρεσία για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της
πορείας υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ σε εθνικό επίπεδο
σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ Α’ 224) είναι το Γραφείο Συντονισμού,
Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης
(ΠΔ17/2009 ΦΕΚ Α’ 33 ).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι Εθνικοί Δείκτες Παρακολούθησης για την εφαρμογή του
Στόχου 6 των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι οι εξής: 1) Δείκτης εκμετάλλευσης νερού

24 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/rp_sustainable_europe_el_v2_web.pdf

Εικόνα 8 Φωτογραφίες από την ξηρασία στο
Λονδίνο το καλοκαίρι του 1976

Εικόνα 9 Ποταμός Τάμεσης Σεπτ.1976
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κατά τύπο πηγής νερού, 2) Χώροι κολύμβησης με εξαιρετική ποιότητα νερού κατά
τοποθεσία (ΕΛΣΤΑΤ25 2021)

Αρμόδιο Υπουργείο για την διασφάλιση διαθεσιμότητας και βιώσιμης διαχείρισης
νερού και συστημάτων υγιεινής (ΣΒΑ6) είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Συγκεκριμένα οι σχετικές αρμοδιότητες επιμερίζονται στην Γενική Διεύθυνση Υδάτων
και την Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων καθώς και στις Ειδικές
Υπηρεσίες i) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) και ii)
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέας Περιβάλλοντος (ΕΥΣΠΕΔ).(Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 2021).

Το Ελληνικό Κράτος έχει ενσωματώσει στην εθνική του νομοθεσία την Οδηγία
Πλαίσιο για τα Ύδατα με τον Ν.3199/2003 (ΦΕΚ Α΄ 280) και το ΠΔ51/2007 (ΦΕΚ Α΄54) .
Η διαχείριση των αστικών λυμάτων καθορίζεται από την Οδηγία 91/271/EOK «για την
επεξεργασία και διάθεση αστικών λυμάτων», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία
98/15/ΕΕ και η εν λόγω οδηγία έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με την Κ.Υ.Α.
5673/400/1997 (Φ.Ε.Κ. 192Β/14-3-1997) με τίτλο ”Μέτρα και Όροι για την επεξεργασία
των Αστικών Λυμάτων”.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

4.1 Διαχείριση Αποβλήτων /Αποχέτευση
Η χώρα μας καταβάλει συστηματικές προσπάθειες για την ολοκλήρωση της

κατασκευής των υποδομών διαχείρισης λυμάτων των οικισμών, αξιοποιώντας τους πόρους
των συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Δεδομένου ότι η πλήρης
συμμόρφωση στις απαιτήσεις και στο χρονοδιάγραμμα της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ
παρουσιάζει καθυστέρηση, κυρίως όσον αφορά στους μικρότερους οικισμούς και
προκειμένου η χώρα να ανταποκριθεί αποτελεσματικά και να δρομολογήσει άμεσα τις
υπολειπόμενες εκκρεμότητες εκπονήθηκε «Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για τις
Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων στην Ελλάδα, που εξυπηρετούν Οικισμούς Γ’
προτεραιότητας».

Στόχος του Επιχειρησιακού Σχεδίου είναι η βελτίωση του προγραμματισμού και της
παρακολούθησης της εφαρμογής των ενεργειών κατασκευής και λειτουργίας των αναγκαίων
έργων με βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και

25 https://www.statistics.gr/el/sdg6

Πίνακας 5 Εθνικοί Δείκτες για το στόχο 6 σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ
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συμπληρωματικά από εθνικούς πόρους. (Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών
Λυμάτων Οικισμών ,ΥΠΕΝ 2021).

4.2 Διαχείριση Υδάτων
Η Εθνική Επιτροπή Υδάτων έχει ορισθεί από τον Ν. 3199/2003, ως το υψηλού

επιπέδου διυπουργικό όργανο το οποίο έχει την ευθύνη χάραξης της πολιτικής για τη
διαχείριση και προστασία των υδατικών Πόρων της χώρας μας. Με τη “Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” οι εκ
του νόμου 3199/2003 περί προστασίας και διαχείρισης των Υδατικών πόρων προβλεπόμενες
αρμοδιότητες επιμερίζονται μεταξύ της Κρατικής Διοίκησης και των αιρετών Περιφερειών.
Η Κρατική Διοίκηση επιφορτίζεται με την ευθύνη χάραξης της στρατηγικής προστασίας και
διαχείρισης και οι αιρετές περιφέρειες κυρίως με την υλοποίηση του στρατηγικού
σχεδιασμού. (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 2021).

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη» (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) αποτελεί το κύριο μέσο για την επίτευξη των εθνικών
στόχων του ΕΣΠΑ 2014-2020 για τους δύο τομείς Μεταφορών και Περιβάλλοντος.

Σε ότι αφορά στον Τομέα Περιβάλλοντος οι παρεμβάσεις του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ
υλοποιούνται με βασική προτεραιότητα τη συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Περιβαλλοντικό
Κεκτημένο ,λαμβάνοντας υπόψη την ιεράρχηση των αναγκών που προκύπτουν συνδυαστικά
από την εθνική προτεραιοποίηση και τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Για τη
μεγιστοποίηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων προωθούνται στρατηγικές συνέργειες με
τα λοιπά Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα που συγχρηματοδοτούν αντίστοιχες
δράσεις.

Οι παρεμβάσεις του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ εστιάζουν κυρίως: σε έργα υποδομής για την
αντιπλημμυρική προστασία, σε έργα υποδομής για τη διαχείριση στερεών και υγρών
αποβλήτων, σε έργα υποδομής για την διαχείριση υδατικών πόρων (έργα υδρεύσεων,
αφαλατώσεων, περιορισμού διαρροών). Επιπλέον, το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ εστιάζει στην
υποστήριξη της διαμόρφωσης, εφαρμογής και αξιολόγησης περιβαλλοντικών πολιτικών
στους τομείς α. της παρακολούθησης και διαχείρισης υδατικών πόρων, β. της αντιμετώπισης
των φαινομένων της κλιματικής αλλαγής, γ. της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και
της βιοποικιλότητας.( Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 2021)

Εικόνα 10 Φράγμα Αποσελέμη Ν. Ηρακλείου

Πηγή: https://www.ymeperaa.gr
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Πηγή:https://dashboards.sdgindex.org

5. Πολιτικές και Δράσεις/ έργα των ΟΤΑ για την επίτευξη του στόχου

Σύμφωνα με τον Ν.1069/1980 (ΦΕΚ Α΄191) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
αρμόδιος φορέας για την Ύδρευση και Αποχέτευση των δήμων της χώρας είναι οι
Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης –ΔΕΥΑ, εκτός των δήμων της
περιφέρειας Αττικής όπου εκεί είναι αρμόδια η εταιρεία ΕΥΔΑΠ ΑΕ και στην Θεσσαλονίκη
αρμόδια είναι η εταιρία ΕΥΑΘ ΑΕ.

Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης- ΔΕΥΑ
Συγκεκριμένα στην παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.1069/1980 όπως έχει τροποποιηθεί και

ισχύει, αναφέρει ότι οι Δ.Ε.Υ.Α., εντός της περιοχής αρμοδιότητάς τους, είναι υπεύθυνες
για:

α. την παραγωγή και διανομή στους καταναλωτές του προϊόντος που καλείται «νερό
ανθρώπινης κατανάλωσης», όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία,

β. τη συλλογή των λυμάτων από τους εγκεκριμένους καταναλωτές του οικείου ή των
οικείων Δήμων και την παραγωγή του προϊόντος που καλείται «επεξεργασμένα αστικά
λύματα, κατάλληλα για ασφαλή διάθεση στο περιβάλλον», όπως αυτό ορίζεται στην
ισχύουσα νομοθεσία,

γ. τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των
έργων υδροληψίας, έργων επεξεργασίας νερού, δικτύων μεταφοράς νερού, δικτύων
διανομής ύδρευσης, δικτύων αποχέτευσης ακάθαρτων και όμβριων υδάτων, μονάδων
επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων, διατάξεων διάθεσης του προϊόντος της
περίπτωσης β`, καθώς και μονάδων επεξεργασίας και διάθεσης του υπολείμματος των
ανωτέρω διαδικασιών επεξεργασίας της περιοχής αρμοδιότητάς τους.

Με την αριθμ.135275/2017(ΦΕΚ Β΄1751) Κοινή Υπουργική Απόφαση εγκρίθηκαν οι
γενικοί κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος και αποχέτευσης.
Σκοπός της απόφασης είναι, η επίτευξη της βιώσιμη χρήσης και της βελτίωσης της
κατάστασης των υδάτων, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς στόχους της Οδηγίας Πλαίσιο
2000/60/ΕΚ και η διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του νερού ως κοινωνικό αγαθό,
απολύτως απαραίτητο για τη διαβίωση του ανθρώπου μέσω της κοστολόγησης και
τιμολόγησης του ύδατος.

Εικόνα 11 Η κατάταξη της Ελλάδας στην έκθεση του Παγκόσμιου Δείκτη επιδόσεων ΣΒΑ
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Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης - Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. είναι η
μεγαλύτερη εταιρεία στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στην αγορά ύδατος και η
Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευση Θεσσαλονίκης –ΕΥΑΘ ΑΕ, παρέχει υπηρεσίες
ύδρευσης και αποχέτευσης στους πολίτες του ευρύτερου Πολεοδομικού Συγκροτήματος
Θεσσαλονίκης .

Σήμερα υπάρχουν και λειτουργούν συνολικά 125 ΔΕΥΑ σε όλη την Ελλάδα. Οι ΔΕΥΑ
μέσω ιδίων πόρων, αλλά και μέσω συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων,
πραγματοποιούν έργα συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών, εκσυγχρονισμό των δικτύων
ύδρευσης για τη μείωση των διαρροών, αντικατάσταση των υδρομετρητών καθώς και νέα
σύγχρονα έργα ύδρευσης και αποχετεύσεις (Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και
Αποχετεύσεις 2021).

6. Προτάσεις για ατομικές δράσεις για την επίτευξη του 6ου Στόχου της Βιώσιμης
Ανάπτυξης

Η αειφόρος ανάπτυξη είναι μονόδρομος για την συνετή χρήση των φυσικών πόρων και
την διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές. Ο άνθρωπος οφείλει
να σεβαστεί τη φύση και να ζήσει σε αρμονία με αυτή χωρίς να σπαταλά ανεξέλεγκτα τους
φυσικούς πόρους και πρέπει να νοιάζεται και να ενδιαφέρεται για τις επιπτώσεις οι οποίες
επηρεάζουν ακόμα και τον ίδιο. Η ορθολογική χρήση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων
όπως είναι και το γλυκό νερό περιλαμβάνει την εξοικονόμηση και την αποφυγή της
εξάντλησης του, αλλά και την προστασία από την ρύπανση και την εν γένει υποβάθμιση του.
Δηλαδή, το υπόγειο υδατικό απόθεμα από το οποίο αντλείται περιορισμένη ποσότητα νερού
ανά μονάδα χρόνου, πρέπει η εκμετάλλευση του να αντιστοιχεί στον «τόκο» ενώ το
υδάτινο «κεφάλαιο» να παραμένει ακέραιο.

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί μια γενικευμένη προσέγγιση που ενσωματώνει
κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς στόχους. Αυτό σημαίνει
πως αυτοί οι τομείς πρέπει να συμβαδίζουν και να εξελίσσονται μαζί. Για να γίνει αυτό,
απαιτείται προσπάθεια και αλλαγές τόσο σε κρατικό, σε επιχειρηματικό αλλά και σε ατομικό
επίπεδο. Ως εκ τούτου, δεν είναι σημαντική μόνο η ανάληψη ενεργειών από το κράτος και
τις επιχειρήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος , αλλά είναι απαραίτητη και η
προσφορά κάθε πολίτη ξεχωριστά. Το γεγονός αυτό πιέζει για την δημιουργία
περιβαλλοντικής συνείδησης και εκπαίδευσης στους πολίτες, για να αλλάξουν τον τρόπο
ζωής τους και να γίνει η διαχείριση του νοικοκυριού σύμφωνη με τους στόχους της βιώσιμης
ανάπτυξης. (Καρκαλάκος ,Πολέμης 2015)

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και μέσα στο πνεύμα της ατομικής περιβαλλοντικής
συνείδησης το κάθε νοικοκυριό μπορεί μέσα από απλές καθημερινές συνήθειες να
διαχειριστεί βιώσιμα και ορθολογικότερα την χρήση του καθαρού πόσιμου νερού και να
ασκεί με επιμέλεια την συντήρηση του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης της οικίας του και
ώστε να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της κατανάλωσης άσκοπης ποσότητας νερού, την
μείωση του χρηματικού ποσού που πληρώνει για την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και
αποχέτευσης αλλά και την καλύτερη λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της
περιοχής του.

6.1 Προτάσεις για ατομικές δράσεις
- Εξοικονόμηση νερού στην κουζίνα. Για παράδειγμα μεγάλη εξοικονόμηση νερού

μπορεί να γίνει με την ορθολογική χρήση του νερού κατά την διαδικασία πλυσίματος των
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πιάτων, δηλαδή όταν χρησιμοποιείται το πλυντήριο πιάτων είναι προτιμότερο να είναι
γεμάτο και να είναι ρυθμισμένο το στο πιο οικονομικό πρόγραμμα.

- Εξοικονόμηση νερού στο πλύσιμο των ρούχων. Ορθολογική χρήση του νερού
επιτυγχάνεται όταν γεμίζουμε το πλυντήριο ρούχων όταν το χρησιμοποιούμε.

- Επιλογή βρύσης. Η επιλογή βρύσης με την τεχνολογία περιορισμού ροής μπορεί να
συμβάλει στην εξοικονόμηση νερού σε μεγάλο βαθμό. Για παράδειγμα, μεγάλη σπατάλη
νερού γίνεται κατά την διάρκεια βουρτσίσματος των δοντιών ή κατά την διάρκεια του
ξυρίσματος, όταν το νερό τρέχει άσκοπα. Όταν δεν υπάρχει λόγος η βρύση έστω και για λίγο
πρέπει να είναι κλειστή και μετά να ξανανοίγει. Μια καλή πρακτική είναι η χρησιμοποίηση
στις βρύσες διακοπτών παροχής νερού με φωτοκύτταρα. Εξασφαλίζουν μέγιστη
εξοικονόμηση νερού, αφού η βρύση κλείνει αυτόματα όταν το νερό δεν χρησιμοποιείται.

- Ντους. Η προτίμηση ενός σύντομου ντους με μέτρια πίεση νερού αντί από ένα μπάνιο
σε γεμάτη νερό μπανιέρα έχει ως αποτέλεσμα προφανώς την μεγάλη εξοικονόμηση νερού.

- Εξοικονόμηση νερού στην τουαλέτα. Το περισσότερο νερό σε μία οικία
χρησιμοποιείται στο μπάνιο και μάλιστα πετιέται στην τουαλέτα. Κάθε φορά που πατάμε το
καζανάκι χρησιμοποιούμε 9-16 λίτρα καθαρού πόσιμου νερού. Η αντικατάσταση των
παλιών με σύγχρονα διπλής ροής (η ροή εξαρτάται από το χρόνο πιέσεως του κουμπιού,
ανάλογα με την ανάγκη) θα συμβάλει στην μείωση της σπατάλης.

- Εξοικονόμηση νερού στον κήπο. Τα φυτά καλό θα είναι να τα ποτίζονται με ποτιστήρι
νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, όταν η θερμοκρασία και η ταχύτητα του αέρα είναι
χαμηλότερες. Αυτό μειώνει τις απώλειες νερού από την εξάτμιση.

- Ανακύκλωση νερού, επαναχρησιμοποίηση του νερού. Ανακύκλωση μπορεί να γίνει
και στο νερό με την επαναχρησιμοποίηση του για άλλη χρήση για παράδειγμα το νερό από
το ενυδρείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το πότισμα φυτών. Επιπλέον θα μπορούσε να
γίνει αξιοποίηση του βρόχινου νερού με την συλλογή- αποθήκευσή του προκειμένου να το
χρησιμοποιηθεί στο πότισμα .

- Εξοικονόμηση νερού στους εξωτερικούς χώρους. Εξοικονόμηση νερού σε μεγάλο
βαθμό μπορεί να επιτευχθεί κατά το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση των εξωτερικών χώρων.
Ακόμα και καθαρισμός των μπαλκονιών θα μπορούσε να γίνεται συχνότερα με
σφουγγάρισμα και όχι με την χρήση λάστιχου.

- Εξοικονόμηση νερού στο πλύσιμο του αυτοκινήτου. Επιτυγχάνεται μεγάλη
εξοικονόμηση νερού όταν πλένουμε το αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας κουβά με νερό αντί για
λάστιχο. Εναλλακτικά, καλό είναι να προτιμούμε τα πλυντήρια αυτοκινήτων που
ανακυκλώνουν το νερό.

- Έλεγχος και επισκευή των διαρροών. Η διαρροή νερού είναι ένα από τα προβλήματα
που κάθε σπίτι αντιμετωπίζει κάποια στιγμή. Διαρροές μπορεί να εμφανιστούν στα δίκτυα
της παροχής νερού, της αποχέτευσης και της θέρμανσης. Μια βρύση που στάζει μπορεί να
κοστίσει μέχρι και 200 λίτρα επιπλέον κατανάλωση κάθε μήνα ακόμα και 10 σταγόνες νερό
το λεπτό ισοδυναμούν με 2 τόνους χαμένο νερό το χρόνο (http://deyames.gr, 2021).

Οι σωληνώσεις και τα εξαρτήματα των υδραυλικών και αποχετευτικών δικτύων δεν
έχουν σχεδιαστεί για να διαρκούν για πάντα, για αυτό πρέπει τακτικά να γίνεται έλεγχος στα
υδραυλικά κάθε σπιτιού. Ακόμα και ο έλεγχος των δεικτών του υδρομετρητή βοηθάει στον
εντοπισμό τυχόν διαρροών, καθώς αν κάποιος από τους δείκτες κινείται όταν έχουμε
κλειστές τις βρύσες τότε πιθανόν υπάρχει διαρροή ύδατος στην οικία. Ο εντοπισμός των
βλαβών στα υδραυλικά πρέπει να γίνεται γρήγορα καθώς μεγάλη κατανάλωση νερού
σημαίνει και μεγάλη αύξηση στο λογαριασμό του νερού –αποχέτευσης αλλά και η
αποκατάσταση της βλάβης θα είναι πιο δύσκολη και πιο δαπανηρή.
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Εκτός από βλάβες στο οικιακό σύστημα υδροδότησης, βλάβες συμβαίνουν και εκτός
σπιτιού στο εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης-αποχέτευσης του δήμου ,όπως σπάσιμο αγωγού
κλπ και μεγάλη ποσότητα νερού χάνεται άσκοπα στο δρόμο, αν παρατηρηθεί διαρροή
ύδατος ή ροές λυμάτων σε δημόσιους χώρους, τότε προφανώς άμεσα πρέπει να
ενημερώνεται η αρμόδια εταιρεία ύδρευσης -αποχέτευσης της περιοχής, προκειμένου να
αποστείλει ειδικούς τεχνίτες για την επισκευή της εκάστοτε βλάβης.

6.2 Το παράδειγμα της Ιαπωνίας
Μια από τις πιο γνωστές εφευρέσεις ως προς την εξοικονόμηση του νερού προέρχεται

από την Ιαπωνία. Ο Ιαπωνικός συνδυασμός νιπτήρα τουαλέτας υπάρχει από το 1956. Στην
αρχή η εφεύρεση κυκλοφόρησε στο εμπόριο ως εργαλείο εξοικονόμησης χώρου, καθώς τα
σπίτια και τα διαμερίσματα στην Ιαπωνία τείνουν να είναι μικρότερα από τα ευρωπαϊκά.

Η ύπαρξη ενός ευρύχωρου μπάνιου με ξεχωριστή τουαλέτα και νιπτήρα θεωρήθηκε
τότε πολυτέλεια. Το νερό που χρησιμοποιείται για το ξέπλυμα της τουαλέτας είναι απλώς
ένα πρόσθετο πλεονεκτήματα το οποίο θεωρείται πλέον ένας ξεχωριστός τρόπος
εξοικονόμησης νερού. Έτσι όταν κάποιος πλένει τα χέρια του στο νεροχύτη, το νερό
συλλέγεται στο καζανάκι και αυτό με τη σειρά του μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το
ξέπλυμα της τουαλέτας.

- Ανακύκλωση νερού μπάνιου για το πλυντήριο. Η κουλτούρα των Ιαπώνων αναφορικά
με το μπάνιο είναι διαφορετική από αυτή των Ευρωπαίων, έτσι στο χώρο του μπάνιου έχουν
μόνιμα μια μπανιέρα γεμάτη με ζεστό νερό στην οποία όλα τα μέλη της οικογένειας με την
σειρά τους μοιράζονται το ίδιο νερό της μπανιέρας. Αυτό το νερό και πάλι δεν πετιέται,
αλλά ξαναχρησιμοποιείται στο πλυντήριο των ρούχων, συνήθως για το πρώτο ξέβγαλμα
των ρούχων. Σε ένα ιαπωνικό σπίτι, το πλυντήριο ρούχων συνήθως τοποθετείται ακριβώς
έξω από το μπάνιο. Τα περισσότερα πλυντήρια είναι εξοπλισμένα με αντλία νερού μπάνιου,
η οποία μεταφέρει εύκολα νερό από την μπανιέρα, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το
πλύσιμο των ρούχων26 (Alice Gordenker, 2012).

Εικόνα 12 η Ιαπωνική τουαλέτα Εικόνα 13 Ιαπωνικό μπάνιο

Πηγή: https://www.hanseceramictile.com

Συμπεράσματα

Η πρόσβαση στο νερό είναι βασική ανθρώπινη ανάγκη και ένα από τα θεμελιώδη
δικαιώματα του ανθρώπου. Εν τούτοις, κάθε χρόνο λόγω άσχημων οικονομικών συνθηκών
και ανύπαρκτων ή ελλιπών υποδομών κάθε χρόνο εκατομμύρια άνθρωποι και ιδίως παιδιά,
πεθαίνουν από ασθένειες που συνδέονται με την παροχή νερού, την αποχέτευση και την

26 https://alicegordenker.wordpress.com/2012/09/03/recycling-bath-water-for-laundry
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υγιεινή. Το νερό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση και πραγματοποίηση σχεδόν όλων
των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, από την παγκόσμια υγεία έως την επισιτιστική
ασφάλεια και είναι απαραίτητο για την ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίματος. Εκτός
αυτών, ο 6ος στόχος επιδιώκει και την ισότιμη πρόσβαση σε εγκαταστάσεις/συστήματα
υγιεινής για όλους, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των γυναικών και των
κοριτσιών καθώς και εκείνων που βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις .

Και στην εποχή μας, στις συνθήκες της παγκόσμιας επιδημίας covid-19 που όλοι
ζούμε, μελέτες του ΟΗΕ αναφέρουν ότι σε παγκόσμιο επίπεδο μόνο δύο στα τρία σχολεία
έχουν βασικές εγκαταστάσεις πόσιμου νερού και αποχέτευσης και τρία στα πέντε σχολεία
έχουν βασικές εγκαταστάσεις υγιεινής. Αυτό σημαίνει ότι 818 εκατομμύρια παιδιά δεν
είχαν βασικές εγκαταστάσεις υδροδότησης στα σχολεία τους για να πλύνουν τα χέρια τους
με σαπούνι στην αρχή της επιδημίας του covid -19. Την άσχημη κατάσταση στην οποία
βρίσκεται η υλοποίηση των επιδιώξεων του 6ου στόχου σε παγκόσμιο επίπεδο επισήμανε
και Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αν.Γκουτέρες που σε ομιλία του το καλοκαίρι του 2020,
είπε χαρακτηριστικά: «Σήμερα ο 6ος στόχος της αειφόρου ανάπτυξης είναι άσχημα. Αυτό
παρεμποδίζει την πρόοδο στην ατζέντα του 2030 για την αειφόρο ανάπτυξη…»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση της Ατζέντας 2030 των
Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμα Ανάπτυξη και μαζί με τα κράτη μέλη της έχει δεσμευτεί
να είναι πρωτοπόρος και στην εφαρμογή της ,τόσο στο εσωτερικό όσο και υποστηρίζοντας
τις προσπάθειες άλλων χωρών, ιδίως αυτών με τις μεγαλύτερες ανάγκες μέσω εξωτερικών
πολιτικών της. Η ΕΕ αποτελεί ένα από τους καλύτερους τόπους διαβίωσης του κόσμου, όλοι
οι Ευρωπαίοι πολίτες απολαμβάνουν πόσιμο νερό πολύ υψηλής ποιότητας και η συντριπτική
πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών έχουν πρόσβαση σε βασικές υποδομές αποχέτευσης
και διαθέτουν, ωστόσο η κλιματική αλλαγή θα επιδεινώσει την πίεση νερού που γίνεται ήδη
αισθητή στα υδατικά συστήματα κυρίως στην νότια Ευρώπη και επομένως η αποδοτική
χρήση του νερού πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω.

Η Ελλάδα ως μέλος της ΕΕ έχει αυξημένο βιοτικό επίπεδο και αυτό αποτυπώνεται και
στις επιδόσεις της ως προς την επίτευξη των επιδιώξεων του 6ου στόχου της Βιώσιμης
Ανάπτυξης, όπου σύμφωνα με την έκθεση αναφορικά με τους δείκτες επιδόσεων ΣΒΑ για το
2018, η χώρα μας είναι σε στάδιο προς την πλήρη επίτευξη του στόχου , καθώς σύμφωνα
με την Eurostat το ποσοστό των νοικοκυριών που δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές
υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης είναι από τα μικρότερα της Ευρώπης μόλις 0,1%.

Η αειφόρος ανάπτυξη είναι μονόδρομος για την συνετή χρήση των φυσικών πόρων και
την διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές. Η βιώσιμη χρήση και
κατά συνέπεια η ορθολογική διαχείριση του νερού από τους ίδιους τους πολίτες με την
υιοθέτηση απλών καθημερινών συνηθειών έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση και την
μείωση της υπερκατανάλωσης του νερού και ως εκ τούτου την προστασία του
περιβάλλοντος με την διατήρηση επαρκών αποθεμάτων ύδατος.

Και σύμφωνα με το ψήφισμα του 64/292 της Γενική Συνέλευσης του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών, η πρόσβαση σε καθαρό νερό και αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα
το οποίο είναι απαραίτητο για την πλήρη απόλαυση της ζωής και όλων των ανθρώπινων
δικαιωμάτων.
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Περίληψη
Η παρούσα εργασία είναι η προσπάθεια δημιουργίας ενός οδηγού, εφαρμογής και

υλοποίησης του στόχου 7 της Βιώσιμης Ανάπτυξης, ενός στόχου που μας καλεί να αναλάβουμε
δράση για πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για
όλους. Ο ενεργειακός τομέας αποτελεί βασικό πυλώνα της κοινωνίας και της οικονομίας, και
είναι απαραίτητο να διαθέτει την ικανότητα να καλύπτει πληθώρα αναγκών αξιόπιστα, σε
προσιτό κόστος και με γνώμονα την Βιώσιμη Ανάπτυξη των χωρών. Τα τελευταία χρόνια
έχουν γίνει πολλά βήματα παγκοσμίως προς την επίτευξη αυτού του στόχου, απομένουν όμως
ακόμα σημαντικές προκλήσεις. Η παγκόσμια οικονομική κρίση, αποτέλεσε ανασταλτικό
παράγοντα στην εφαρμογή των ήδη συμφωνηθέντων μέτρων, παρόλα αυτά η Ελλάδα και άλλες
χώρες κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση και έχουν θέσει φιλόδοξους στόχους που
απαιτούν συλλογικό σχεδιασμό - προγραμματισμό και κατ’ επέκταση συλλογική αλλά και
ατομική δράση.

Λέξεις κλειδιά: Βιώσιμη Ανάπτυξη, Στόχος 7, Ενέργεια, Ελλάδα, Ε.Ε., Εφαρμογή, Ατομική
Δράση.

Εισαγωγή

Με τον όρο Βιώσιμη Ανάπτυξη εννοούμε την ανάπτυξη με στόχο την κάλυψη μιας
πληθώρας αναγκών μας σήμερα, χωρίς να υπονομεύουμε την ικανότητα των μελλοντικών
γενεών του να αναπτυχθούν και να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες. Ο ορισμός της
Βιώσιμης Ανάπτυξης όπως τον ξέρουμε σήμερα αναφέρθηκε για πρώτη φορά το 1987 στο
κείμενο της πρώτης συνέλευσης της παγκόσμιας επιτροπής Μπρούντλαντ (Brudland
Commission) με τίτλο «Το κοινό μας μέλλον». Στα χρόνια που ακολούθησαν
πραγματοποιήθηκε πληθώρα συνεδρίων και παγκόσμιων συνδιασκέψεων για την
Βιωσιμότητα με σημαντικό εξίσου σταθμό το 1992 και την συνάντηση στο Ρίο ντε Τζανέιρο
αποτέλεσμα της οποίας ήταν η Ατζέντα 2021 που αποτέλεσε ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης
για την βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε σχέση με το περιβάλλον και το 1997 με τις
δεσμεύσεις για την κλιματική αλλαγή στο πρωτόκολλο του Κιότο (Ιnternational Institute for
Sustainable Development (IISD),2012).

Το 2015 όλα τα κράτη μέλη του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο της
«Ατζέντας 2030» για την Βιώσιμη Ανάπτυξη ενέκριναν και υιοθέτησαν τους 17
παγκόσμιους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Οι στόχοι αυτοί καλούν τα κράτη, τις
κυβερνήσεις και το κοινωνικό σύνολο γενικότερα να δράσει προς την επίτευξη τους με
σκοπό την δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου (UN, 2020a). Οι στόχοι εγκρίθηκαν,
παραμένει όμως το δύσκολο κομμάτι της εφαρμογής τους. Περιλαμβάνουν μία ευρεία γκάμα
από την εκμηδένιση της φτώχειας, ως την εκπαίδευση και την ενέργεια, που μας
προσφέρουν μία σφαιρική προσέγγιση για την αντιμετώπιση πολλών προκλήσεων του
σύγχρονου κόσμου (Guterres, 2018).
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Η ενέργεια δεν θα μπορούσε να παραληφθεί από το πλαίσιο αυτό και αποτελεί τον 7ο
στόχο ο οποίος είναι αφιερωμένος σε εκείνη, αφού αποτελεί βασικό κομμάτι της κοινωνίας
και η εξασφάλιση της πρόσβασης σε αυτή είναι απαραίτητη σε όλους τους τομείς (UN
2020b). Αρκεί να φανταστούμε την ζωή μας σήμερα χωρίς πρόσβαση στον ηλεκτρισμό.

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη του στόχου 7 (ΣΒΑ 7 από εδώ και στο
εξής) και η προσπάθεια δημιουργίας ενός οδηγού που θα περιλαμβάνει καλές πρακτικές που
μπορούν να πραγματοποιηθούν σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο προς την επίτευξη του
στόχου αυτού.

Στο πρώτο μέρος της εργασίας αναδεικνύεται η αναγκαιότητα αποσαφήνισης του
στόχου 7 και των υπό - στόχων που έχουν τεθεί, αναλύεται η υπάρχουσα κατάσταση σε
σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χώρες με την ενέργεια αλλά και την πρόοδο
που έχει επιτευχθεί προς αυτόν τον σκοπό. Στο επόμενο κεφάλαιο ακολουθεί η περιγραφή
των πολιτικών και δράσεων στα όρια της Ελλάδας αλλά και στην Ευρώπη σε σχέση με την
πορεία τους προς την επίτευξη του εν λόγω στόχου.

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, περιγράφονται και αναλύονται οι ατομικές αλλά και
συλλογικές δράσεις και ενέργειες με στόχο την ανάπτυξη και ανάληψη ατομικής
πρωτοβουλίας και δράσης που θα συμβαδίζουν με τις διεθνείς δεσμεύσεις για την πρόσβαση
σε πιο αποδοτικές, οικονομικές και βιώσιμες μορφές ενέργειας.

Οι ΣΒΑ δεν είναι νομικά δεσμευτικοί, παρόλα αυτά, κρίνεται ότι τα κράτη που τους
έχουν συμφωνήσει χρειάζεται να παρακολουθούν την πρόοδο που γίνεται και να
επανεξετάζουν αυτούς μέσα από ένα σύνολο παγκόσμιων και εθνικών δεικτών καθώς στην
ουσία απομένουν λιγότερα από 10 χρόνια για την επίτευξη τους. Οι παγκόσμιοι ηγέτες
μάλιστα τον Σεπτέμβριο του 2019 δεσμεύτηκαν να αυξήσουν τις χρηματοδοτήσεις για να
ενισχύσουν τις δράσεις τους προς τον σκοπό αυτό(UN 2020a).

Η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2009 και η πρόσφατη υγειονομική κρίση λόγω της
έξαρσης και εξάπλωσης του ιού Covid-19, έχουν επηρεάσει την πλειοψηφία των χωρών
παγκοσμίως και έχουν τεθεί τα τελευταία χρόνια άλλες προτεραιότητες. Οι επιπτώσεις των
γεγονότων αυτών ήδη φαίνονται στους ΣΒΑ όμως όπως είναι αντιληπτό δεν μπορούμε να
έχουμε ακόμα μία πλήρη εικόνα των επιπτώσεων και είναι πολύ νωρίς ακόμα να
αξιολογήσουμε την επίδραση τους. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η πανδημία έχει επηρεάσει
σημαντικά τα θέματα που άπτονται της Βιώσιμης Ανάπτυξης, αποδεικνύεται όμως ξεκάθαρα
η ανάγκη για παγκόσμια συνεργασία και προσπάθεια ανάδειξης και χάραξης νέων
μονοπατιών ώστε να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο (Unstats, 2020).

1. Περιγραφή του στόχου 7 της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ο στόχος 7 της Βιώσιμης Ανάπτυξης αναφέρεται στην απαίτηση να είναι η ενέργεια
προσιτή, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη για όλους τους ανθρώπους. Ο ενεργειακός
τομέας υποστηρίζει όλους τους τομείς της καθημερινότητας μας, από τα νοικοκυριά και τις
επιχειρήσεις, ως και την ιατρική, την γεωργία την εκπαίδευση, τις επικοινωνίες και την
ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνολογίας. Γίνεται λοιπόν σαφές πως το ενεργειακό σύστημα
πρέπει να διασφαλίζει την πρόσβαση σε όλους και να είναι σχεδιασμένο σωστά, καθώς
αποτελεί προϋπόθεση για δραστηριότητες που αφορούν όλους. Η ενέργεια είναι θέμα
κεντρικής σημασίας και αποτελεί μεγάλη πρόκληση και ευκαιρία με την οποία έρχεται ο
σύγχρονος κόσμος αντιμέτωπος. (UN, 2020a).

Κάποια στατιστικά στοιχεία όσων αφορά τον ενεργειακό τομέα παγκοσμίως δίνονται
παρακάτω:
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 Ένας στους πέντε ανθρώπους δεν έχει πρόσβαση σε σύγχρονης μορφής ηλεκτρική
ενέργεια

 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι στηρίζονται στην ξυλεία, τον γαιάνθρακα, τον ξυλάνθρακα
και τα ζωικά απόβλητα για τη θέρμανση και το μαγείρεμα

 Η ενέργεια συμβάλλει σημαντικά στην κλιματική αλλαγή, αντιπροσωπεύοντας το 60%
των συνολικών εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου

 Η μείωση της έντασης του άνθρακα στον τομέα της ενέργειας αποτελεί μία σημαντική
επιδίωξη των μακροπρόθεσμων στόχων για το κλίμα (UN, 2020b).
O ΣΒΑ 7 προσδιορίζεται και από κάποιους υπό - στόχους. Όλοι οι υπό - στόχοι

συνοδεύονται και από τους δείκτες μέσων των οποίων παρακολουθείται η εξέλιξη τους.
Αυτοί είναι:

Πίνακας 1: ΣΒΑ7 (Στόχοι – Υπό - στόχοι – Δείκτες)
Στόχοι και υπό-στόχοι Δείκτες

7.1 Έως το 2030, εξασφάλιση καθολικής πρόσβασης
σε οικονομικά προσιτές, αξιόπιστες και σύγχρονες
ενεργειακές υπηρεσίες .

7.1.1
Ποσοστό
πληθυσμού
με πρόσβαση
σε ηλεκτρικό
ρεύμα

7.1.2 Ποσοστό
πληθυσμού με
πρωτογενή
εξάρτηση από
καθαρά καύσιμα
και τεχνολογία

7.2 Έως το 2030, σημαντικά αύξηση του μεριδίου
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο παγκόσμιο
ενεργειακό μείγμα

7.2.1Μερίδιο ανανεώσιμης
ενέργειας στη συνολική τελική
κατανάλωση ενέργειας

7.3 Έως το 2030, διπλασιασμός του παγκόσμιου
ρυθμού βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης

7.3.1 Η ένταση ενέργειας
μετρούμενη σε όρους
πρωτογενούς ενέργειας και ΑΕΠ

7.4 α Έως το 2030, ενίσχυση της διεθνούς
συνεργασίας για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε
έρευνα και τεχνολογία καθαρής ενέργειας,
συμπεριλαμβανομένης της ανανεώσιμης ενέργειας,
της ενεργειακής απόδοσης και της προηγμένης και
καθαρότερης τεχνολογίας ορυκτών καυσίμων, και
προώθηση των επενδύσεων σε ενεργειακές υποδομές
και τεχνολογία καθαρής ενέργειας

7.α.1 Διεθνείς
χρηματοοικονομικές ροές προς
τις αναπτυσσόμενες χώρες για
υποστήριξη της έρευνας και της
ανάπτυξης καθαρής ενέργειας,
και της παραγωγής ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας,
συμπεριλαμβανομένων των
υβριδικών συστημάτων

7.β Έως το 2030, επέκταση της υποδομής και
αναβάθμιση της τεχνολογίας για την παροχή
σύγχρονων και βιώσιμων ενεργειακών υπηρεσιών για
όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως τις λιγότερο
ανεπτυγμένες χώρες, τις μικρές νησιωτικές
αναπτυσσόμενες χώρες και τις χερσαίες
αναπτυσσόμενες χώρες, σύμφωνα με τα αντίστοιχα
προγράμματα υποστήριξής τους

7.β.1 Εγκατεστημένη ικανότητα
παραγωγής ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στις αναπτυσσόμενες
χώρες (σε βατ κατά κεφαλήν)

Πηγή: United Nations Statistical Commission (2020b), Global indicator framework for the
Sustainable Development Goals and targets of the 2030 Agenda for Sustainable Development.
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Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική πρόοδος σε όλους τους υπό – στόχους
σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν δημόσια από τον ΟΗΕ. Εκτιμάται δε ότι 9 στους 10
ανθρώπους έχουν σήμερα πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα. Παρόλα αυτά υπολείπεται ένα
ποσοστό κυρίως σε άτομα από φτωχότερες χώρες και είναι επιτακτική η ανάγκη να
εντείνουμε τις προσπάθειες. Πάντως ακόμη και στις αναπτυσσόμενες χώρες η πρόσβαση
έχει αρχίσει να επιταχύνεται, η βελτίωση στην ενεργειακή αποδοτικότητα είναι υπαρκτή και
η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αυξάνεται σημαντικά στον τομέα της παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας και μάλιστα αποφέρουν και σημαντικά κέρδη στις χώρες που τις
χρησιμοποιούν. Τα σημεία όμως που χρήζουν περαιτέρω βελτίωση είναι η πρόσβαση σε
καύσιμα και τεχνολογίες πιο ασφαλή και καθαρά για το μαγείρεμα καθώς περίπου 3
δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως δεν τα έχουν εξασφαλίσει, χρήση ΑΠΕ και σε
άλλους τομείς εκτός του ηλεκτρισμού και τέλος, περισσότερη ηλεκτροδότηση σε χώρες της
Αφρικής κυρίως (UN Statistical Commission, 2020c).

2. Ο ενεργειακός τομέας - Περιγραφή υπάρχουσας κατάστασης και προβλήματα

Η κατάκτηση του στόχου για ενέργεια προς όλους φαίνεται να μην ανταποκρίνεται
στην πραγματικότητα καθώς ακόμη και σήμερα ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι δεν έχουν
πρόσβαση σε αυτή. Το ενεργειακό πρόβλημα αμβλύνει τις ανισότητες παγκοσμίως, ενώ
παράλληλα, επιστημονικά στοιχεία και δεδομένα αναδεικνύουν την ανάγκη για πιο άμεσα
αποτελέσματα στην μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αφού οι δείκτες τους
παραμένουν αρκετά υψηλοί. (ΙΕΝΕ, 2020)

Ο πλανήτης είναι ενεργειακά ακόμη εξαρτημένος από ορυκτά καύσιμα ενώ η μετάβαση
σε πιο φιλικές και καθαρές πηγές ενέργειας με έμφαση στις ΑΠΕ φαίνεται να καθυστερεί. Η
ζήτηση για ενέργεια ολοένα θα αυξάνεται καθώς οι απαιτήσεις από την παγκόσμια αύξηση
του πληθυσμού γίνονται μεγαλύτερες. Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΕΑ η Κίνα, οι ΗΠΑ και η
Ινδία είναι οι χώρες στις οποίες καταγράφεται η μεγαλύτερη συνολική ενεργειακή ζήτηση
(ΙΕΑ, 2019). Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2040 η ζήτηση της ενέργειας θα αυξάνεται με
ρυθμούς της τάξεως του 1%. Η ηλιακή ενέργεια που αποτελεί τον καθοδηγητή μίας
βιώσιμης ενεργειακής πολιτικής συνεισφέρει το μισό αυτού του ρυθμού, ενώ το 1 τρίτο της
αγοράς καλύπτεται από το φυσικό αέριο. Επιπρόσθετα η ζήτηση για πετρέλαιο κορυφώνεται
το 2030, σε αντίθεση με τον άνθρακα ο οποίος φαίνεται να υποχωρεί. Από το 2010 οι ΑΠΕ
έχουν ξεπεράσει σε ρυθμούς ανάπτυξης τις υπόλοιπες μορφές ενέργειας , παρόλα αυτά το
μερίδιο των ορυκτών καυσίμων στην ενέργεια καλύπτει πάνω από το 80% των αναγκών
παγκοσμίως. (ΙΕΝΕ, 2020)

Το μέλλον της ηλεκτρικής ενέργειας, παρόλο που η ανάπτυξη της είναι προς το παρόν
μικρότερη του πετρελαίου θα επιφέρει τεράστιες μεταρρυθμίσεις. Οι ανάγκες για
ηλεκτρισμό συνεχώς γιγαντώνονται με χαρακτηριστικά παραδείγματα τις χώρες της
Αφρικής όπου παρατηρείται η συνεχόμενη αύξηση του πληθυσμού της και της ζήτησης για
κλιματιστικά. Στην ήπειρο της Αφρικής γίνονται ολοένα και περισσότερες επενδύσεις στο
φυσικό αέριο και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για μαγείρεμα, ενώ και οι ΑΠΕ
πρόκειται να παρουσιάσουν μεγάλη ανάπτυξη με έμφαση στα υδροηλεκτρικά έργα, την
αιολική και ηλιακή ενέργεια. Η πυρηνική ενέργεια θα παραμείνει αμετάβλητη με μικρές
διακυμάνσεις ανά ήπειρο (ΙΕΝΕ, 2020).

Οι τομείς με την μεγαλύτερη ενεργειακή ζήτηση είναι η βαριά βιομηχανία, οι
μεταφορές και κυρίως οι αεροπορικές και οι θαλάσσιες και τα οχήματα. Οι χώρες που
στοχεύουν στην μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα πρέπει να αναδιαμορφώσουν
το σύνολο της ενεργειακής τους πολιτικής, να επιτύχουν ριζικές και άμεσες αλλαγές στα



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Περιβάλλον-Πολιτισμός-Οικονομία-Κοινωνία......ΤΕΥΧΟΣ 2020
ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 10 ΧΡΟΝΩΝ: ΟΙ 17 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ.............Επιμέλεια Ρόϊδω Μητούλα, Αγησίλαος Οικονόμου

129

ενεργειακά τους συστήματα, ενώ φαίνεται επιτακτική η ανάγκη συνεργασίας μεταξύ τους
προς επίτευξη των στόχων που έχουν συμφωνηθεί και στους οποίους έχουν δεσμευτεί.
Παράλληλα το ενεργειακό μέλλον του κόσμου στηρίζεται και στην αλληλοβοήθεια μεταξύ
των κρατών και υποστήριξης κυρίως των αναπτυσσόμενων χωρών του πλανήτη (ΙΕΑ, 2019).

Στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης, μέρος αυτής και η Ελλάδα, το
μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτροπαραγωγής στηρίζεται στον λιγνίτη και θα βασίζεται για
πολλά χρόνια ακόμα. Βασίζεται δηλαδή σε μία μορφή ενέργειας που ούτε βιώσιμη, ούτε
καθαρή λύση αποτελεί και αντιτίθεται στους παγκόσμιους στόχους. Παρατηρείται στο
κομμάτι αυτό της Ευρώπης μία μεγάλη καθυστέρηση στην ανάπτυξη των ενεργειακών
αγορών και των ενεργειακών υποδομών και ο λόγος είναι ότι πολλές από τις χώρες που
περιλαμβάνει αυτή η περιοχή δεν αποτελούν κράτη μέλη της Ε.Ε. συνεπώς δεν ακολουθούν
τις οδηγίες της και δεν έχουν πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις. Η ΝΑ Ευρώπη διαθέτει ένα
σημαντικό δυναμικό σε ΑΠΕ το οποίο παραμένει αναξιοποίητο όπως φωτοβολταϊκά,
αιολική ενέργεια, γεωθερμία και βιομάζα. Εκτός της υδροηλεκτρικής ενέργειας, όλα τα άλλα
υπολείπονται σε υποδομές. Παράλληλα παρουσιάζει υψηλή εξάρτηση από το πετρέλαιο και
το φυσικό αέριο, ενώ υπάρχει και έλλειψη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής
γνώμης σε θέματα περιβαλλοντικού χαρακτήρα (ΙΕΝΕ, 2020).

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες της ΝΑ
Ευρώπης, διαμορφώνεται ένα ενεργειακό σύστημα που επιδιώκει να ανταποκριθεί στις
οδηγίες και τις δεσμεύσεις της Ε.Ε. για την ενέργεια, το περιβάλλον, την ανάπτυξη και την
βιωσιμότητα. Δεν θα μπορούσαμε όμως να παραλείψουμε την εξάρτηση της χώρας από τις
εισαγωγές πετρελαίου κυρίως από το Ιράκ για την κάλυψη της ενεργειακής της ζήτησης και
σε μικρότερο βαθμό από την εγχώρια παραγωγή και τις ΑΠΕ (ΙΕΝΕ, 2020).

Το φυσικό αέριο του οποίου η κατανάλωση θα αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια
τείνει να αποτελέσει το καύσιμο της ενεργειακής μετάβασης της Ελλάδας, η οποία έχει θέσει
τον στόχο της απολιγνιτοποίησης της μέχρι το 2030 και ίσως το καταφέρει και νωρίτερα. Το
μεγαλύτερο ποσοστό της ποσότητας του φυσικού αερίου οδηγείται στα αστικά κέντρα και
καλύπτει τις οικιακές ανάγκες σε ενέργεια και την βιομηχανία. Ενδιαφέρον εμφανίζει
παράλληλα στην χώρα η αναζήτηση και η έρευνα κοιτασμάτων φυσικού αερίου
χρηματοδοτούμενες από τον ιδιωτικό τομέα (ΙΕΝΕ, 2020).

Όσων αφορά τον ηλεκτρισμό οι λιγνίτες αποτέλεσαν το μεγαλύτερο μερίδιο στην
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην χώρα, σταδιακά όμως η χρήση τους υποχώρησε
παίρνοντας την θέση τους οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Χαρακτηριστικά το διάστημα
2017-2019 η εγχώρια ζήτηση καλύφθηκε κατά το ένα τρίτο της από ηλιακή και αιολική
ενέργεια. Μέχρι πριν λίγα χρόνια η ΔΕΗ αποτελούσε τον μοναδικό πάροχο, και διατηρούσε
αποκλειστικά την παραγωγή, διανομή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στους
καταναλωτές. Σήμερα και άλλοι επενδυτές συμμετέχουν στην παραγωγή και μεταφορά
(ΑΔΜΗΕ), ενώ πολλές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην λιανική της πώληση. Όλα τα
παραπάνω θα αυξήσουν τον ανταγωνισμό στην ενεργειακή αγορά. Η ΔΕΗ όμως παρά τις
αλλαγές παραμένει βασική επιχείρηση της διάθεσης ηλεκτρισμού στην χώρα (Βέττας,
Danchev, Μανιάτης, Παρατσιώκας, Βαλάσκας, 2021).

Τέλος, στην χώρα δόθηκαν κίνητρα για την χρήση και ανάπτυξη των Ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας και μάλιστα η πρόοδος είναι ενθαρρυντική. Συνδυαστικά και με την
εξέλιξη στην τεχνολογία των ΑΠΕ επιτυγχάνονται και πιο ανταγωνιστικές και χαμηλές τιμές
στην αγορά ενέργειας. Η ενεργειακή απόδοση βελτιώνεται, ενώ οι αλλαγές συνολικά που
έγιναν αν και με αργούς ρυθμούς δημιουργούν προκλήσεις και ευκαιρίες που χρειάζεται να
ληφθούν σοβαρά υπόψη. (Βέττας κ.α., 2021).
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Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύονται τα ποσοστά της Ακαθάριστης διαθέσιμης
ενέργειας ανά πηγή στην Ελλάδα:

Πίνακας 2: Ακαθάριστη διαθέσιμη ενέργεια ανά πηγή στην Ελλάδα, 2018 (%)

3 . Πολιτικές και δράσεις - Χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το στόχο 7

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται σήμερα να αντιμετωπίσει μία σειρά προκλήσεων στον
τομέα της ενεργειακής της πολιτικής. Κάποιες από αυτές είναι η ολοένα και αυξανόμενη
ζήτηση για ενέργεια, η αστάθεια των ενεργειακών τιμών, οι διαταραχές στον ενεργειακό
εφοδιασμό και η επιτακτική ανάγκη για δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου. Από τις κύριες προτεραιότητες αποτελεί ο ασφαλής ενεργειακός εφοδιασμός
της και η μείωση από την εξωτερική της εξάρτηση. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της
είναι η κλιματική ουδετερότητα της Ένωσης μέχρι το 2050. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι το 2050
καμία χώρα της Ε.Ε. δεν θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για εκπομπή αερίων στην ατμόσφαιρα
που είναι ένοχα για την κλιματική αλλαγή. Για τον λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
προχώρησε στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία που αποτελείται από μία δέσμη μέτρων με
σκοπό την μετάβαση της Ε.Ε. σε μία βιώσιμη και πράσινη ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη
Συμφωνία περιλαμβάνει τους μεγαλύτερους τομείς της οικονομίας όπως οι μεταφορές, οι
βιομηχανίες, η ενέργεια, η γεωργία με όλους τους παραπάνω κλάδους να συνεισφέρουν προς
την εκπλήρωση του βασικού στόχου (ΙΕΝΕ, 2020).

Πολιτικές - Το νομικό πλαίσιο
Το πακέτο του 2020 της Ε.Ε. για την ενέργεια έβαζε τους παρακάτω στόχους:
 Μείωση κατά 20 % στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (από τα επίπεδα του 1990)
 Το 20% της ενέργειας της ΕΕ από ανανεώσιμες πηγές
 20% βελτίωση στην ενεργειακή απόδοση
Οι στόχοι τέθηκαν από τους ηγέτες της ΕΕ το 2007 και θεσπίστηκαν στη νομοθεσία το 2009
(Βέττας κ.α. 2021).
Όσον αφορά τους στόχους για το 2030, αυτοί περιλαμβάνουν:
- μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40%, σε σύγκριση με τα επίπεδα του
1990,
- μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 37.5% για τα νέα επιβατικά, 31%
για τα ημιφορτηγά και 30% για τα φορτηγά, με βάση τα επίπεδα του 2021,
- αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ τουλάχιστον στο 32% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας,
- βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας κατά τουλάχιστον 32.5%,
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προώθηση ηλεκτρικών διασυνδέσεων σε ποσοστό 15% (δηλ. το 15% της ενέργειας που
παράγεται πρέπει να μπορεί να μεταφέρεται και προς άλλες χώρες της ΕΕ). (Βέττας κ.α.
2021).

Το 2015 η Ευρωπαϊκή επιτροπή εξέδωσε την στρατηγική της πολιτική με στόχο την
δημιουργία μίας ενεργειακής ένωσης που θα εξασφαλίζει βιώσιμη, προσιτή ασφαλή και
ανταγωνιστική πρόσβαση σε ενέργεια σε όλα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις
(COM(2015)0080). Το 2016 προτάθηκαν μέτρα σε οδηγία της με τίτλο «Καθαρή ενέργεια
για όλους τους Ευρωπαίους» (COM(2016)0860). Οκτώ νόμοι καλύπτουν και συνοδεύουν
την συγκεκριμένη δέσμη προτάσεων:
 κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης,
 οδηγία (ΕΕ) 2019/944 για την ηλεκτρική ενέργεια,
 κανονισμός (ΕΕ) 2019/943 για την ηλεκτρική ενέργεια
 κανονισμός (ΕΕ) 2019/941 για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων,
 οδηγία (ΕΕ) 2018/2002 για την ενεργειακή απόδοση,
 οδηγία (ΕΕ) 2018/844 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων,
 οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές
 κανονισμός (ΕΕ) 2019/942 για την ίδρυση του ACER.
(Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, 2021)

Το 2021 νέα δέσμη προτάσεων εγκρίθηκε από την επιτροπή που συνιστά αναθεώρηση
των περισσότερων οδηγιών της Ε.Ε. για την ενέργεια και το κλίμα.
Όσον αφορά τους στόχους για το 2050, αυτοί περιλαμβάνουν μείωση των εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου κατά 80%-95% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. (Βέττας κ.ά. 2021).

Δράσεις

Σύστημα εμπορίας εκπομπών: Το σύστημα εμπορίας εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου (EU ETS) αποτελεί το πιο σημαντικό εργαλείο της Ε.Ε. στην πολιτική της για
την μείωση των εκπομπών με οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Με το εργαλείο αυτό
εξασφαλίζει η Ένωση ένα ανώτατο επίπεδο εκπομπών στον συνολικό όγκο αερίων του
θερμοκηπίου που μπορεί να εκπέμπει η βιομηχανία, ο τομέας των εναέριων μεταφορών και
η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το κάθε κράτος μέλος θέτει το ανώτατο όριο και οι
επιχειρήσεις της κάθε χώρας έχουν περιορισμένα δικαιώματα εκπομπών τα οποία
λαμβάνουν ή αγοράζουν και τα ανταλλάσσουν ανάλογα με τις ανάγκες. Το ανώτατο όριο
κάθε χρόνο μειώνεται καθώς σκοπός είναι η μακροπρόθεσμη μείωση των συνολικών
εκπομπών. Κάθε χώρα οφείλει να αναφέρει τις εκπομπές της κάθε χρόνο και η Επιτροπή να
παρακολουθεί την πρόοδό τους. (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,2021)

Προώθηση ΑΠΕ: Η Ε.Ε. έχει θέσει δεσμευτικούς στόχους ώστε το μερίδιο της
ενέργειας από ανανεώσιμους πόρους να ανέλθει στο 32% της συνολικής της παραγωγής
μέχρι το 2030, ενώ το 2021 προτάθηκε (COM(2021)0557) μια νέα οδηγία για τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η οποία αποβλέπει στην αύξηση του συνολικού στόχου για
την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές σε 40 % έως το 2030. Η ηλιακή ενέργεια, η
υδροηλεκτρική, η βιομάζα, τα βιο-καύσιμα, η αιολική και άλλες μπορούν να αποτελέσουν
αναπτυγμένες αγορές ενέργειας και να εξασφαλίσουν τις ανάγκες της Ε.Ε. είναι όμως
απαραίτητη η στήριξη των κρατών μελών της Ένωσης.

Οδηγίες έχουν εκδοθεί για την προώθηση βιο-καυσίμων στις μεταφορές ή και άλλων
ανανεώσιμων καυσίμων και το μερίδιο της ενέργειας από ΑΠΕ να αντικαταστήσει την
βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης κατά 5,75%. Η οδηγία του 2009 τροποποιήθηκε από την
οδηγία του 2018 όπου και κάθε κράτος μέλος κλήθηκε να συντάξει εθνικό σχέδιο δράσης
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για όλους τους τομείς που απαιτούν κατανάλωση ενέργειας όπως οι μεταφορές, ο
ηλεκτρισμός η θέρμανση και η ψύξη. Το 2020 η Ένωση δημοσίευσε την στρατηγική της για
τις υπεράκτιες πηγές (COM/2020/741), μία στρατηγική που ενισχύει τις προσπάθειες
διείσδυσης των ΑΠΕ με αύξηση της αιολικής ικανότητας της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο,2021)

Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης: Για την επίτευξη της συρρίκνωσης του κόστους
ενέργειας σε πολλούς τομείς της οικονομίας, μία από τις δράσεις στην βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης στη Ε.Ε. ήταν η οδηγία για την ενίσχυση της αποδοτικότητας του
κτηριακού τομέα. (Οδηγία 2002/91/EK).Με οδηγίες που εκδόθηκαν καθορίστηκαν οι
ελάχιστες απαιτήσεις σε ενέργεια παλιών και νέων κτηρίων, μπήκαν στόχοι για ανακαινίσεις
υφιστάμενων κτιρίων με στόχο την βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης και τέλος
προωθήθηκαν οι νέες και έξυπνες τεχνολογίες προς τους σκοπούς αυτούς. Λήφθηκαν
σημαντικά υπόψη οι κλιματικές συνθήκες της κάθε χώρας στις ενεργειακές απαιτήσεις των
κτιρίων τους. (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,2021)

Βελτίωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού: Η Ε.Ε. έλαβε το 2019, ((ΕΕ)
2019/941), μία σειρά από μέτρα για την πρόληψη και αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων και
κρίσεων στον εφοδιασμό των κρατών με φυσικό αέριο και πρόσβασης σε ηλεκτρική
ενέργεια. Τα μέτρα αυτά περιείχαν εγγυήσεις για ασφάλεια και μηχανισμούς αντιμετώπισης
ενεργειακών κρίσεων. Όσων αφορά το πετρέλαιο η ένωση υποχρέωσε τα κράτη μέλη να
διατηρούν ελάχιστα αποθέματα (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,2021)

Χρηματοδοτήσεις: Όλες οι πολιτικές, στρατηγικές και δράσεις της Ε.Ε. θα ήταν
ανέφικτες χωρίς την απαραίτητη χρηματοδότηση.

Το ταμείο συνοχής της Ε.Ε. έχει θέσει ως στόχο του την εξάλειψη κοινωνικών
ανισοτήτων και την παράλληλη ανάπτυξη με γνώμονα την βιωσιμότητα των κρατών μελών.
Το ταμείο ενισχύει τις προσπάθειες για έργα και υποδομές για την ενέργεια, που έχουν
άμεσα οφέλη στο περιβάλλον, την μείωση επικίνδυνων εκπομπών αερίων στην ατμόσφαιρα,
την αύξηση χρήσης των ΑΠΕ και την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.
(Ευρωπαϊκή επιτροπή, 2020)

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ενέργειας, χρηματοδοτούνται
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με δάνεια και άλλα χρηματοδοτικά
εργαλεία. (Ευρωπαϊκή επιτροπή, 2020)

Το πρόγραμμα της Ε.Ε. «Ορίζοντας Ευρώπη 2021-2022», είναι χρηματοδοτικό μέσο
της Ευρώπης στον τομέα της ενέργειας, που δίνει έμφαση σε επενδύσεις σε έργα και
υποδομές με σκοπό την δημιουργία βέλτιστων τεχνολογιών καθαρής ενέργειας όπως έξυπνα
δίκτυα κ.α. ενώ θα επενδυθούν περίπου 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ στην έρευνα καινοτομιών.
Ο CINEA (Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το
Περιβάλλον )διαχειρίζεται το κομμάτι του horizon 2020 που αφορά τους τομείς της
ενέργειας στις μεταφορές και την αποδοτικότητα των κτιρίων. Ο CINEA διαχειρίζεται και
το ταμείο καινοτομίας, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά πακέτα
χρηματοδότησης στον κόσμο με σαφή προσανατολισμό στην εξεύρεση τεχνολογιών με
χαμηλή κατανάλωση άνθρακα. (Ευρωπαϊκή επιτροπή, 2020)

4 . Πολιτικές και δράσεις/έργα της Ελλάδας για την επίτευξη του στόχου 7 Πολιτική

Τον Δεκέμβριο του 2019 η Ελλάδα με βάση τις οδηγίες της Ε.Ε. συνέταξε το Εθνικό
Σχέδιο δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ). Με βάση τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της χώρας, το ΕΣΕΚ περιλαμβάνει μέτρα πολιτικής στους ανάλογους τομείς
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που έχουν να κάνουν με την παραγωγή, διάθεση και κατανάλωση της ενέργειας στην χώρα.
Τα μέτρα αυτά αντιστοιχούν σε:
• Μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέχρι το 2030 κατά τουλάχιστον 42% σε
σύγκριση με το επίπεδο των εκπομπών το 1990 (και 56% έναντι του 2005).
• Αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ τουλάχιστον σε 35% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας
μέχρι το 2030 και μερίδιο των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή 61%-64% έως το 2030.
• Βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΕΑ) κατά τουλάχιστον 38% μέχρι το 2030 σε
σύγκριση με προβλέψεις που έγιναν το 2007.
• Μηδενικό μερίδιο του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή έως το 2028 (Βέττας κ.ά., 2021).

Για την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και σύμφωνα με τα παραπάνω,
η Ελλάδα έρχεται να αντιμετωπίσει τεράστιες προκλήσεις, αφού ο λιγνίτης αποτελεί μέχρι
και σήμερα το βασικό εγχώριο καύσιμο της. Αποδεχόμενη την Ευρωπαϊκή πολιτική
υιοθέτησε σταδιακά την μείωση της χρήσης του λιγνίτη με ανάλογες επιπτώσεις στην
κερδοφορία της αφού χρειάστηκε να μειωθεί η ποσότητα παραγωγής της, στρεφόμενη προς
τις εισαγωγές φυσικού αερίου και ανάπτυξης του τομέα των ΑΠΕ. Στην σύνοδο των
Ηνωμένων Εθνών το 2019, ο πρωθυπουργός της χώρας είχε ανακοινώσει τον στόχο για
απόσυρση όλων των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2028
(ΙΕΝΕ 2020).

Το μερίδιο των ΑΠΕ στην ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση ενέργειας εκτιμάται ότι το
2030 θα ξεπεράσει το 35%, κυρίως με την αύξηση χρήσης της ηλιακής ενέργειας στον
οικιακό τομέα, την χρήση της βιομάζας και της γεωθερμίας. Τα κύρια σημεία στα οποία
επικεντρώνεται η χώρα για τον ΣΒΑ 7 είναι:
 η απελευθέρωση της αγοράς αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας
 η προσαρμογή της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στις ευρωπαϊκές επιταγές
 η αύξηση της ανταγωνιστικότητας στον τομέα
 η επέκταση και ενίσχυση των εσωτερικών και διεθνικών συστημάτων μεταφοράς

ηλεκτρικής ενέργειας
 η αύξηση της εγχώριας παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, ώστε να φτάσει το 18% της

τελικής κατανάλωσης ενέργειας, σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ και τις αντίστοιχες
Οδηγίες, με βλέψεις, επίσης, να εξάγει ηλεκτρική ενέργεια προερχόμενης από ΑΠΕ,
παράλληλα, μειώνοντας την παραγωγή από συμβατικές μορφές καύσης

 την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης, ιδίως στον τομέα των
κτιρίων, αλλά και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τον βιομηχανικό τομέα, που
σχετίζονται με τον μετριασμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της
κλιματικής αλλαγής (General Secretariat of the Government, 2018).

Δράσεις - Έργα

Για τον υπό - στόχο 7.1, η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε μία σειρά από δράσεις όπως η
θέσπιση Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου από το 2010, για τους ευάλωτους πολίτες της
χώρας, δωρεάν επανασύνδεση και παροχή ενέργειας σε φτωχές οικογένειες, λειτουργία
ενεργειακών κοινοτήτων με έμφαση στην ενεργειακή καινοτομία και από το 2018 διέθεσε
10 εκατομμύρια ευρώ για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών νοικοκυριών με
καθυστερημένες οφειλές. Αναβαθμίστηκαν και δημιουργήθηκαν μεγάλα έργα υποδομής
κυρίως στον τομέα της διακίνησης του φυσικού αερίου όπως, ο αγωγός EastMed στην
ανατολική Μεσόγειο, ο νέος σταθμός στην Αλεξανδρούπολη, ο διαδριατικός αγωγός TAP
καθώς και ο ελληνοβουλγάρικος αγωγός IGB (Καμινιάρης-Κοντόσταυλος, 2020).
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Αναφορικά με τον υπό - στόχο 7.2, η Ελλάδα έχει πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία με
μεγάλες δυνατότητες βελτίωσης. Έχει ήδη καταφέρει το 18% που προβλέπεται από τη Ε.Ε.,
ενώ παρατηρούνται συνεχής αυξητικές τάσεις. Το 2016 αναθεωρήθηκε ο νόμος Ν.
4414/2016, που υποστηρίζει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Από τη χρονιά
εκείνη η ΡΑΕ διεξάγει δημοπρασίες για σταθμούς φωτοβολταϊκής ενέργειας και γενικότερα
διευκολύνονται όλα τα έργα υποδομής ΑΠΕ, αφού έχουν απλουστευτεί όλες οι
γραφειοκρατικές διαδικασίας. Τέλος, εκτός της ηλιακής και αιολικής ενέργειας, δίνεται
έμφαση και σε άλλες μορφές όπως η γεωθερμία και η βιομάζα (Καμινιάρης-Κοντόσταυλος,
2020).

Ιδιαίτερη επίδραση στον υπό- στόχο 7.3 έχουν τα προγράμματα εξοικονομώ κατ’
οίκων με έμφαση στον κτιριακό τομέα και την θερμική του εξοικονόμηση. Το πρώτο
πρόγραμμα ξεκίνησε το 2011 – 2014 και η δεύτερη φάση υλοποίησης του έγινε το 2018. Το
νέο πρόγραμμα πρόκειται να αναπτυχθεί μέσα στο 2021. Τα προγράμματα αυτά δίνουν
κίνητρα για την ενεργειακή βελτίωση των κτιρίων καθώς ο τομέας αυτός αποτελεί το 50%
της συνολικής κατανάλωσης. Παράλληλα υλοποιούνται δράσεις με στόχο την ενεργειακή
αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και αύξηση της ηλεκτροκίνησης που στην χώρα μας αυτή τη
στιγμή έχουν εισχωρήσει σε πολύ μικρά ποσοστά, μέσω επιχορηγήσεων για την αγορά
ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και εγκαταστάσεων σημείων φόρτισης στα μεγάλα αστικά
κέντρα και τις εθνικές οδούς καθώς και ανάπτυξη ενεργειακά πιο αποδοτικών οχημάτων που
θα χρησιμοποιούνται στην μαζική μεταφορά. Τέλος η χώρα έχει εφαρμόσει επιτυχημένα
μέτρα με τους στόχους που έχει θέσει στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού
αερίου και πετρελαιοειδών αναφορικά με την εξοικονόμηση ενέργειας (Καμινιάρης-
Κοντόσταυλος, 2020).

Εκτός από τα παραπάνω, η χώρα έχει αναπτύξει δέσμες μέτρων και δράσεις και σε
άλλους τομείς όπως η αειφόρος γεωργία, το εμπόριο, η ναυτιλία που αποτελούν βασικούς
πυλώνες της οικονομίας μας και συνδέονται άρρηκτα με τον ενεργειακό τομέα, καθώς και
στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας. (Καμινιάρης-Κοντόσταυλος, 2020).
Παράλληλα μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ελλάδα είναι η σύνδεση της
νησιωτικής περιοχής με την ηπειρωτική χώρα, κάτι που θα αποφέρει σημαντική μείωση στο
κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θα ενισχύσει την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Τα πιο
φιλόδοξα σχέδια αναμένουν σύνδεση της Κρήτης με την Πελοπόννησο και την Αττική μέχρι
το 2024 και με τα υπόλοιπα νησιά μέχρι το 2030 (General Secretariat of the Government,
2018).

Χρηματοδοτήσεις

Οι στόχοι που έχουν τεθεί από την χώρα για περιορισμό του περιβαλλοντικού
αποτυπώματος από την ενέργεια, για βελτίωση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας,
είναι στόχοι που θα ενισχύσουν την οικονομίας της και χρειάζεται να υποστηριχθούν με
επενδύσεις δημόσιων και κρατικών φορέων. Ο νέος μηχανισμός Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης), έρχεται να ενισχύσει την χρηματοδότηση
της ελληνικής οικονομίας για την προώθηση ενεργειακών επενδύσεων, παράλληλα με το νέο
πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ε.Ε. Το 70% των πιστώσεων του ταμείου θα
απελευθερωθούν το 2021 ενώ οι υπόλοιπες δηλαδή το 30% θα δεσμευθούν μέχρι το τέλος
του 2023. Η Ελλάδα οφείλει να καταρτίσει σχέδιο ανάκαμψης, το οποίο θα αξιολογηθεί από
την Επιτροπή με βάση την συμβολή της στην πράσινη ανάπτυξη. Πόροι από το ταμείο
σκοπεύουν να διατεθούν από την χώρα για την αποκατάσταση εδαφών σε πρώην λιγνιτικές
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περιοχές, την ηλεκτροκίνηση, την αναβάθμιση δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας,
στο πρόγραμμα εξοικονομώ-αυτονομώ κ.α.(Βέττας κ.α., 2021)

Αναφορικά με τον στόχο 7 η Ελλάδα τοποθετείται στην τρίτη θέση στην Ε.Ε, έχοντας
κάνει σημαντικά βήματα μπροστά και έχοντας ακόμη να αντιμετωπίσει σημαντικές
προκλήσεις. Η τάση, ωστόσο, της χώρας, ως προς τη δράση της στο Στόχο, σε αντίστοιχη
κλίμακα τεσσάρων κατηγοριών «Σωστή πορεία/ Μέτρια αύξηση/ Στασιμότητα/ Μείωση»,
είναι θετική, αφού εντοπίζεται στην πρώτη κατηγορία (SDSN & IEEP, ό.π.: 5-6). Στο
παραπάνω διάγραμμα φαίνονται οι επιδόσεις της Ελλάδας ανά ΣΒΑ. Οι επιδόσεις για τον
στόχο 7 αγγίζουν το 50%.

Πίνακας 3: Οι επιδόσεις της Ελλάδας ανά ΣΒΑ.

5 . Πολιτικές και δράσεις/έργα των ΟΤΑ για την επίτευξη του στόχου 7

Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση και επίτευξη του στόχου 7 της Βιώσιμης
Ανάπτυξης όπως ειπώθηκε και παραπάνω είναι η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων σε
αυτή την διαδικασία. Οι δράσεις που παρουσιάστηκαν μέχρι τώρα αφορούν την εμπλοκή
των ανώτερων και κεντρικών θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. και της Ελληνικής κυβέρνησης.
Σε αυτή την σημαντική προσπάθεια βέβαια λαμβάνουν μέρος και οι Οργανισμοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης αλλά και ο ιδιωτικός τομέας. Στο παρόν κεφάλαιο θα ακολουθήσουν κάποια
ενδεικτικά και χαρακτηριστικά παραδείγματα δράσεων των δήμων στην χώρα.

Ο θεσμός των Ενεργειακών Κοινοτήτων, τα τελευταία χρόνια έχει δώσει την ευκαιρία
στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης να συμμετέχουν σε κοινότητες με σκοπό να
αυξήσουν τις επενδύσεις τους σε ενεργειακούς τομείς. Ο νόμος για τις ενεργειακές
κοινότητες ενθαρρύνει και υποστηρίζει την δραστηριότητα των ΟΤΑ για δράσεις
εξοικονόμησης ενέργειας, χρήση ΑΠΕ για την παραγωγή της , καθαρότερες μορφές
ενέργειας με όλα τα πλεονεκτήματα που τις συνοδεύουν. Στην Ελλάδα μέχρι το 2018 είχαν
δημιουργηθεί 11 τέτοιες κοινότητες με πρώτη στην περιφέρεια Θεσσαλίας με έδρα την
Λάρισα. Ο θεσμός έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρη την Ελλάδα, όπως στην Πελοπόννησο, στα
Τρίκαλα, την Θεσσαλονίκη και στον Δήμο Μεγαλόπολης όπου γίνονται προσπάθειες
στροφής της περιοχής σε καθαρότερες μορφές ενέργειας για την καταπολέμηση της
ενεργειακής φτώχειας. Σημαντική συμβολή της ανάπτυξης ενεργειακών κοινοτήτων
αποτελεί το παράδειγμα της νησιωτικής Ελλάδας. Η Τήλος έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκή
χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Horizon 2020 για την επίτευξη των στόχων του “TILOS
Project”. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την δημιουργία ενός σταθμού παραγωγής ηλιακής και
αιολικής ενέργειας κάτι θα καθιστά το νησί το πρώτο αυτόνομο ενεργειακά νησί της χώρας.
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Και άλλα νησιά όπως οι Φούρνοι ακολουθούν το παράδειγμα της Τήλου και έτσι ο Δήμος,
οι επιχειρήσεις του νησιού και οι κάτοικοι θα απολαμβάνουν σε λίγο προνόμια όπως η
ασφαλής και έγκαιρη πρόσβαση σε ενέργεια στον τόπο με σύμφωνη εξοικονόμηση
ενέργειας και οικονομικών πόρων (Μανιατάκη, 2019).

Ο δήμος Αθηναίων, υλοποιεί από φέτος πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης των επτά
διαμερισμάτων του με ηλεκτροφωτισμό αναπτυγμένης τεχνολογίας κάνοντας ένα βήμα στην
μετάβαση της Αθήνας στην εποχή των «έξυπνων» πόλεων. Πρόκειται για μία τεράστια
ενεργειακή αναβάθμιση με αντικατάσταση του παραδοσιακού φωτισμού με 43,678 φώτα.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει καινοτομίες όπως την διαφοροποίηση του φωτισμού ανάλογα
με το σημείο και την ώρα, απομακρυσμένο έλεγχο, χρήση αισθητήρων κίνησης και συνεχή
δεδομένα χρήσης του δικτύου κατανάλωσης. Τα οφέλη που θα προσκομίσει το πρόγραμμα
σημαντικά. Ο υπάρχων φωτισμός σήμερα καταναλώνει 36 GWh/έτος ενώ το καινούριο
σύστημα θα μειώσει την κατανάλωση σε 7,5 GWh/έτος κάτι που θα αποφέρει σημαντική
εξοικονόμηση ενέργειας και παράλληλο μειωμένο κόστος και εξοικονόμηση πόρων του
δήμου (Δήμος Αθηναίων, 2021).

Τον Μάιο του 2021, ο δήμος ανακοίνωσε την δημόσια χρηματοδοτική στήριξη σε
αθηναϊκές επιχειρήσεις προκειμένου να αναβαθμιστούν ενεργειακά με πράσινο
προσανατολισμό. Η δράση (Athens Business Green Toolkit), έχει σκοπό να επιχορηγήσει
επιχειρήσεις στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας για να καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια, να
είναι φιλικές προς το περιβάλλον και να χρησιμοποιούν καινοτομίες προάγοντας την
περιβαλλοντική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν
επιδότηση από 5000 έως 30000 ευρώ. Η χρηματοδότηση θα πρέπει να περιλαμβάνει
παρεμβάσεις στο κτίριο για εξοικονόμηση ενέργειας, εξοπλισμό εξοικονόμησης ενέργειας,
πιστοποίηση των συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης κ.ά. (ΕΣΠΑ,2021).

Η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, ενέταξε στο επιχειρησιακό της πρόγραμμα
ΕΣΠΑ, την χρηματοδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης 28 σχολικών κτιρίων της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε δήμους της Δυτικής Μακεδονίας.
Αποτελεί ένα πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 9,9 εκατομμυρίων ευρώ και τα
επιδιωκόμενα αποτελέσματα της δράσης αφορούν την μείωση στην κατανάλωση ενέργειας
με παράλληλη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, μέσω της
βελτίωσης της αποδοτικότητας των κτιρίων. Η αναβάθμιση των κτιρίων περιλαμβάνει χρήση
ΑΠΕ για την θέρμανση και ψύξη των χώρων, αντικατάσταση κουφωμάτων και
θερμομόνωση προς αποφυγή των απωλειών καθώς και εφαρμογή συστημάτων
εξοικονόμησης ενέργειας με βάση νέες τεχνολογίες. (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,
2021).

6. Προτάσεις για ατομικές δράσεις για την επίτευξη του στόχου 7

Οι στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι σημαντικοί, στην προσπάθεια επίτευξης τους
όμως απαιτείται συνεργασία και ενημέρωση - ευαισθητοποίηση σε όλα τα επίπεδα
παγκόσμια αλλά και σε εθνική εμβέλεια ώστε να κριθούν και υγροποιήσιμοι. Πολλοί
υποστηρίζουν πως ατομικά ο κάθε άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει την διαφορά και δεν είναι
δυνατό να επιδράσει σημαντικά στους στόχους, μπορεί όμως να αποτελέσει μέρος της λύσης.
Υπάρχουν πολλά μικρά πράγματα τα οποία αν ο καθένας από μας υιοθετήσει και εντάξει
στην καθημερινότητα του, η διαφορά θα γίνει μεγάλη και σημαντική. Στο παρόν κεφάλαιο
θα καταγραφούν συνοπτικά κάποιες δράσεις που ο καθένας μπορεί να ακολουθήσει, με
σκοπό να δημιουργηθεί ένας οδηγός εφαρμογής και επίτευξης του ΣΒΑ7, οδηγώντας τον
κόσμο μας συνολικά σε ένα καλύτερο αύριο.
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Προτάσεις και πρακτικές λύσεις στον κτιριακό και οικιακό τομέα: Τα νοικοκυριά και
γενικότερα τα κτίρια παράγουν το ένα τέταρτο των εκπομπών CO 2 της συνολικής
παραγωγής στην Ε.Ε. σήμερα. Κάνοντας μικρές επεμβάσεις στα σπίτια μας μπορούμε να
εξοικονομήσουμε συνολικά τεράστια ποσά ενέργειας και παράλληλα να συμβάλλουμε στην
προστασία του περιβάλλοντος. Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται κάποιες πρακτικές και
εύκολες λύσεις στον οικιακό τομέα.

Πίνακας 4: Πρακτικές και οφέλη στον κτιριακό και οικιακό τομέα για τον ΣΒΑ 7
Καλές Πρακτικές Εξοικονόμησης
ενέργειας

Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα

1. Αντικατάσταση λαμπτήρων
πυρακτώσεως με λαμπτήρες LED.

Εξοικονόμηση πάνω από 100 ευρώ σε κόστος
ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια ζωής του,
περίπου 20 ετών.

2. Απενεργοποίηση συσκευών. Εξοικονόμηση ενέργειας.
Οι παλιότερες συσκευές καταναλώνουν έως και 80
watt ηλεκτρικής ενέργειας σε κατάσταση
αναμονής.

3. Εγκατάσταση έξυπνου μετρητή
από τον προμηθευτή ενέργειας.

Τα έξυπνα συστήματα μέτρησης αερίου και
ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούσαν να σας
εξοικονομήσουν το 3% της ενεργειακής σας
κατανάλωσης

4. Επιλογή προμηθευτή ενέργειας
συγκριτικά

Εξοικονόμηση χρημάτων

5. «Πράσινα», τιμολόγια ηλεκτρικής
ενέργειας

Η ΔΕΗ και άλλοι προμηθευτές παρέχουν ηλεκτρική
ενέργεια προερχόμενη αποκλειστικά από ΑΠΕ με
συμμετοχή του πελάτη με ένα μικρό κόσμος της
τάξεως των 10 ευρώ.

6. Χρήση νυχτερινού τιμολογίου
ηλεκτρικής ενέργειας

Εξοικονόμηση από τις ενεργοβόρες συσκευές.

Θέρμανση και ψύξη
7. Τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών

στις ταράτσες ή στις σκεπές πχ.
ηλιακούς θερμοσίφωνες ή
φωτοβολταϊκά.

Επένδυση με ταχεία απόσβεση αφού ζούμε σε μία
χώρα με ηλιοφάνεια τις περισσότερες μέρες του
χρόνου.

8. Αντικατάσταση των παραθύρων με
διπλά τζάμια ή ενεργειακά
τζάμια . Θερμομόνωση κτιρίων.

Τα διπλά τζάμια χάνουν 50-70% λιγότερη
θερμότητα.
Τα προγράμματα «εξοικονομώ» δίνουν ισχυρά
κίνητρα.

9. Κατασκευή κτιρίων και σπιτιών με
βάση τις αρχές του βιοκλιματικού
σχεδιασμού. Συμβουλές από
ενεργειακούς τεχνικούς και
μηχανικούς κτιρίων.

Συνολική βελτίωση αποδοτικότητας των κτιρίων
και της κατανάλωσης. Το ενεργειακό πιστοποιητικό
που απαιτείται σήμερα έχει χάσει την ουσία
ύπαρξης του αφού χρησιμοποιείται με λάθος τρόπο.

10. Χρησιμοποιήστε τον θερμοστάτη
με σύνεση. Χαμηλότερα το
χειμώνα, υψηλότερα το καλοκαίρι
σε σταθερές θερμοκρασίες. Μην

Μεγαλύτερη αποδοτικότητα
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καλύπτετε τα θερμαντικά σώματα.
11. Κλείσε διαρροές αέρα σε παράθυρα

και πόρτες.
Αύξηση ενεργειακής απόδοσης

12. Χρήση τεχνητής ή φυσικής
σκίασης της ζεστές μέρες, αερισμό
του σπιτιού το βράδυ.

Μείωση ηλιακού φωτός και διατήρηση της δροσιάς
στο σπίτι. Μείωση χρήσης κλιματιστικών
μηχανημάτων.

13. Κατασκευές ενεργειακών τζακιών. Αύξηση ενεργειακής απόδοσης
Εξοικονόμηση ενέργειας από
οικιακές συσκευές.

14. Αντικατάσταση των παλιών
συσκευών με ενεργειακά
αποδοτικά μοντέλα

Μεγαλύτερη αποδοτικότητα

15. Αποφύγετε να πλένετε τα πιάτα στο
χέρι εάν έχετε πλυντήριο πιάτων. Η
χρήση των πλυντηρίων να γίνεται
όταν είναι γεμάτα.

Τα σύγχρονα πλυντήρια πιάτων καταναλώνουν
λιγότερο νερό και ενέργεια – και τα περισσότερα
διαθέτουν λειτουργία «Eco»

16. Χαμηλές θερμοκρασίες στο
πλύσιμο των ρούχων.

Τα περισσότερα απορρυπαντικά σήμερα δεν
χρειάζονται υψηλές θερμοκρασίες. Το πλυντήριο
καταναλώνει το 90% της ενέργειας σε μία πλύση
για να ζεστάνει το νερό.

17. Βράσιμο νερού με τον βραστήρα Μεγαλύτερη απόδοση από το μάτι της κουζίνας.
18. Μαγείρεμα με συσκευές και σκεύη

που εφαρμόζουν στις εστίες και
χρήση χύτρας.

Μείωση των απωλειών θερμότητας κατά 20 – 30%.

19. Μην ανοιγοκλείνετε την πόρτα του
φούρνου άσκοπα. Χάνεται κάθε
φορά το 20% της θερμότητας.

Μείωση των απωλειών θερμότητας

Προτάσεις και πρακτικές λύσεις στον τομέα των μετακινήσεων και μεταφορών
Πίνακας 5: Πρακτικές και οφέλη στον τομέα των μεταφορών για τον ΣΒΑ 7.
Καλές πρακτικές Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα

20. Χρήση ποδηλάτου, περπάτημα και
μέσα μαζικής μεταφοράς στις
μετακινήσεις για την δουλεία και
αλλού. Χρήση του αυτοκινήτου μόνο
αν είναι πολλά άτομα.

Εξοικονόμηση ενέργειας
Το περπάτημα αποτελεί την πιο πράσινη επιλογή

21. Σωστή διατήρηση και συντήρηση
του αυτοκίνητου.

Μείωση εκπομπών αερίων και μεγαλύτερη
αποδοτικότητα.

22. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στο
σπίτι.

Ένα μέσο αυτοκίνητο, μια δεξαμενή καυσίμου
απελευθερώνει περισσότερα από 100 κιλά
CO 2 στην ατμόσφαιρα!
Μείωση εκπομπών αερίων

23. Χρήση φιλικών προς το περιβάλλον
μέσων μεταφοράς όπως το τρένο, για
ταξίδια

Μείωση εκπομπών αερίων
Ένα άτομο που ταξιδεύει μόνο του με
αυτοκίνητο παράγει 3 φορές
περισσότερες εκπομπές CO 2 ανά χιλιόμετρο από
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ότι αν ταξίδευε με τρένο
24. Εξερευνήστε εναλλακτικές λύσεις

για την πτήση. Οι εναέριες
μεταφορές ευθύνονται για την
μεγαλύτερη πηγή εκπομπών στις
μεταφορές.

Μείωση εκπομπών αερίων

25. Στροφή σε πιο αποδοτικά και
ενεργειακά αυτοκίνητα.

Η ηλεκτροκίνηση συνδυάζει πολλά οφέλη και
αποκτά οικονομικά κίνητρα

26. Ο τρόπος οδήγησης έχει αντίκτυπο
στο οικολογικό αποτύπωμα.
Αποφυγή αυξομειώσεων ταχύτητας
και ελιγμών. Συνετή οδήγηση.

Βελτίωση απόδοσης των καυσίμων και οχήματος.

27. Αντιστάθμιση των οικολογικών
επιπτώσεων των ταξιδιών μας

Πολλές εταιρίες σήμερα υπολογίζουν το
αποτύπωμα των ταξιδιών των πελατών τους και
επενδύουν ένα αντίστοιχο ποσό σε ένα έργο
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή σε ένα
περιβαλλοντικό έργο.

Συμπεράσματα

Ο στόχος 7 είναι η αφετηρία της μετάβασης του ενεργειακού τομέα στο μέλλον. Σε ένα
μέλλον που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ανθρώπων και στο οποίο θα έχει
ενδυναμωθεί ο κλάδος με σαφή προσανατολισμό στην καθαρή και πράσινη ανάπτυξη. Οι
δέσμες μέτρων τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και της Ελλάδας, δεν έχουν μόνο σκοπό
την προσαρμογή στους στόχους και τις δεσμεύσεις που έχουν πάρει, αλλά και για να
πρωταγωνιστήσουν και να ισχυροποιήσουν τις θέσεις τους στον παγκόσμιο ενεργειακό
χάρτη. Για την μετάβαση αυτή και τον παράλληλο εκσυγχρονισμό των οικονομιών τους
τρεις είναι οι βασικές προτεραιότητες. Απεξάρτηση των ενεργειακών αναγκών από ορυκτά
καύσιμα και ανάπτυξη της παραγωγής μέσω ΑΠΕ, βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης,
εξάλειψη της ενεργειακής φτώχειας.

Μέχρι τώρα τα βήματα που έχουν γίνει είναι αρκετά ενθαρρυντικά. Εκτός των
πολιτικών έργων και δράσεων, σημαντική προσπάθεια έχει γίνει και στην ανάδειξη του
προβλήματος, καθώς και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης. Τα
οφέλη της πραγματοποίησης των δεσμεύσεων θα είναι πολλά και κάποια είναι ήδη εμφανή.
Οι προκλήσεις όμως είναι ακόμα πολλές. Κάποια πράγματα τα εξουσιάζουμε και άλλα όχι,
λέει ο Επίκτητος, και πρέπει να μάθουμε την διαφορά.

Στην προσπάθεια αυτή προς επίτευξη των στόχων αυτών, απαιτείται η ενεργή
συμμετοχή και κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων. Κράτη, κυβερνήσεις, τοπικές αρχές
αλλά και οι πολίτες. Μάλιστα οι καταναλωτές θα έχουν σημαντικά ενεργό και κεντρικό
ρόλο στις ενεργειακές αγορές του μέλλοντος. Σε αυτό θα συνεισφέρει σημαντικά και η
βελτίωση της νομοθεσίας τα τελευταία χρόνια.

Η ενέργεια και όλοι οι στόχοι και οι προτάσεις που την συνοδεύουν αφορούν όλους
τους τομείς της οικονομίας όπως τα κτίρια, τις μεταφορές, την βιομηχανία, την ναυτιλία, τα
νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις, την γεωργία κ.α. Γίνεται λοιπόν επιτακτική η ανάγκη
εκπλήρωσης των δεσμεύσεων που έχουν παρθεί. Παράλληλα, διαφαίνεται η ανάγκη να
αναπτυχθούν περαιτέρω και μελλοντικά η έρευνα και η καινοτομία ώστε να δημιουργηθούν
εργαλεία που θα διευκολύνουν την ενεργειακή μας μετάβαση και θα αναπτύξουν ένα
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ενεργειακό σύστημα που θα καθιστά την ενέργεια καθαρή, αξιόπιστη, προσιτή και βιώσιμη
προς όλους.
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Περίληψη
Περίπου ο μισός πληθυσμός της γης ζει με λιγότερα από 2$ την ημέρα. Η οικονομική

ανάπτυξη μιας χώρας δεν συνεπάγεται και με οικονομική ευημερία των πολιτών, η εργασία δεν
σου εξασφαλίζει την δυνατότητα της αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Η Κίνα αν και εντάσσεται στις ανεπτυγμένες χώρες με αρκετά υψηλό ρυθμό ανάπτυξης δεν
έχει καταφέρει να προσφέρει στους πολίτες αξιοπρεπή εργασία.

Το τεράστιο παγκόσμιο ποσοστό των ανθρώπων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας
σε συνδυασμό με τις υποανάπτυκτες οικονομικά χώρες απασχόλησε σε μεγάλο βαθμό την
παγκόσμια κοινότητα. Ο 8ος στόχος της Βιώσιμης Ανάπτυξης όπου αφορά την Αξιοπρεπή
Εργασία και την Οικονομική Ανάπτυξη προσπαθεί να δεσμεύσει την παγκόσμια κοινότητα να
ληφθούν ορισμένα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.

Λέξεις Κλειδιά: Ανεργία, Οικονομική Κρίση, Φτώχεια, Παράνομη Εργασία, Ανάπτυξη

Εισαγωγή

Τα εργασιακά δικαιώματα δεν είναι δεδομένο δικαίωμα, η εργασιακή κοινότητα ύστερα
από πολλούς αγώνες κατάφερε να κατοχυρώσει νόμους όπου να προστατεύουν και να
προάγουν καλύτερες συνθήκες εργασίας και μεγαλύτερες οικονομικές αποδοχές για τον
εργαζόμενο. Μερικά από τα δικαιώματα όπου κατάφεραν να θεσμοθετήσουν είναι:
 Κοινωνική ασφάλιση
 Κατώτατο μισθό
 Πενθήμερη εργασία
 Ισότητα ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες στη εύρεση εργασίας, ίση μεταχείριση ως

προς την εργασία, άδειες μητρότητας, γονικές άδειες
 Προστασία κατά των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής καταγωγής, θρησκείας,

ηλικίας, αναπηρίας και σεξουαλικού προσανατολισμού.
Στις υποανάπτυκτες οικονομικά χώρες τα εργατικά δικαιώματα όχι μόνο δεν είναι

δεδομένα αλλά υπάρχει ακόμα παράνομη παιδική εργασία, δουλεία, άνιση μεταχείριση
εργαζομένων ως προς το φύλο, την φυλετική καταγωγή, την θρησκεία, ακόμα και των
σεξουαλικών προτιμήσεων.

Ακόμα και στις ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες συναντάμε κάποια από τα παραπάνω
φαινόμενα βέβαια σε μικρότερο βαθμό και ποσοστό.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η ανασφάλιστη εργασία (μαύρη) καθώς και η ανεργία
όπου ακόμα και σήμερα είναι σε υψηλά επίπεδα.

Ο μισός πληθυσμός της γης ζει κάτω από το όριο της φτώχειας δηλαδή με λιγότερο από
2$ την ημέρα. Η εργασία δεν εξασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι θα μπορέσουν να αποκτήσουν
προσωπική οικονομική εξέλιξη, ούτε τους εξασφαλίζει μια αξιοπρεπής εργασία όπου θα
μπορούν να αντεπεξέλθουν κοινωνικά και οικονομικά με τις επιταγές της εποχής μας.

Όλες οι χώρες προσπαθούν να επιτύχουν οικονομική ανάπτυξη, για να το επιτύχουν
αυτό οι κυβερνήσεις τους προσπαθούν να πάρουν μέτρα όπου να αυξηθεί η ιδιωτική
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επένδυση με αποτέλεσμα τα κεφάλαια όπου θα διατεθούν στην αγορά να αυξήσουν τον
ρυθμό ανάπτυξης με αποτέλεσμα την αύξηση του κατακεφαλήν εισοδήματος.

Αυτό βέβαια δεν επιτυγχάνεται διότι οι μισθοί των εργαζομένων δεν αυξάνονται αλλά
μέσω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης οι μισθοί μειώθηκαν ενώ οι τιμές των
εμπορευμάτων-προϊόντων αυξήθηκαν. Με αποτέλεσμα το κατακεφαλήν εισόδημα να
μειωθεί, ένα μεγάλο ποσοστό μικρομεσαίων επιχειρήσεων να μην μπορεί να ανταπεξέλθει
με αποτέλεσμα να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους. Αυτό είχε ως συνέπεια τη ραγδαίας
αύξησης της ανεργίας. Η Ελλάδα είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα πως η οικονομική κρίση
σε συνδυασμό με την ένταξη της στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.) κατάφερε το
2013 τα ποσοστά ανεργίας να φτάσουν σε επίπεδα ρεκόρ 27,47%.

Η παγκόσμια κοινότητα αντιλαμβανόμενη ότι στα παραπάνω προβλήματα όπου έχουν
παγκόσμιες διαστάσεις οι χώρες από μόνες του δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν
αναγκάστηκε να πάρει ορισμένα μέτρα μέσω του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

Οι 17 Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης αναδεικνύουν τα παγκόσμια προβλήματα και
μέσα από την Συνδιάσκεψη της Στοκχόλμης όπου πραγματοποιήθηκε το 1972 και
συμμετείχαν 113 κράτη, την Έκθεση Brundtland παρουσιάστηκε το 1987 και την
Συνδιάσκεψη του ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΙΡΟ τον Ιούνιο του 1992 προτείνουν λύσεις για την
αντιμετώπιση τους.

Και για όλους τους παραπάνω λόγους που αναφέρθηκαν η συγκεκριμένη εργασία
αναλύει τον 8ο Στόχο της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Περιγραφή του Στόχου 8 Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη

Η αξιοπρεπής εργασία και η οικονομική ανάπτυξη των νοικοκυριών στις μέρες μας
είναι αναμφισβήτητα ένα παγκόσμιο ζητούμενο. Η εύρεση αξιοπρεπούς εργασίας, η οποία
να μπορεί να παρέχει στον εργαζόμενο μισθό που να καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες
διαβίωσής του καθώς και να παρέχει ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης είναι περιορισμένες,
στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από οξύτατο ανταγωνισμό τόσο
μεταξύ των κρατών όσο και μεταξύ των επιχειρήσεων. Η επιδίωξη μάλιστα του περιορισμού
του κόστους παραγωγής των καταναλωτικών προϊόντων, έχει ως πρώτο και βασικό
αντίκτυπο στη μείωση του μισθολογικού κόστους των φορέων παραγωγής και του
περιορισμού των δαπανών που σχετίζονται με την ασφάλεια και υγιεινή της εργασίας.

Ακόμα και στις ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες παρουσιάζεται το φαινόμενο της
υψηλής ανεργίας, της μαύρης εργασίας, της παραβίασης των εργασιακών κεκτημένων από
την πλευρά των εργοδοτών, της συρρίκνωσης των μισθών και των παροχών, κ.α. Τα
φαινόμενα αυτά παρατηρούνται στο σύνολο του εργατικού δυναμικού μιας χώρας και
παρουσιάζονται περισσότερο οξυμένα σε νέους εργαζόμενους, γυναίκες, μετανάστες,
μειονότητες και εν γένει σε «ευπαθείς» ομάδες των πληθυσμών. Προφανώς στις
αναπτυσσόμενες χώρες, τα φαινόμενα αυτά είναι πιο συχνά, πιο έντονα και πιο σύνθετα
καθώς πρόσθετα προβλήματα παρατηρούνται όπως η παράνομη παιδική εργασία, η
εκμετάλλευση και κακοποίηση γυναικών κ.α.

Η πατρίδα μας ανήκει στις ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης, όπου το δικαίωμα στην
εργασία είναι αδιαπραγμάτευτο και προστατεύεται από πληθώρα Ευρωπαϊκών και Εθνικών
Νόμων. Οι συνθήκες εργασίας, οι κοινωνικές παροχές προς τον εργαζόμενο τόσο από τον
εργοδότη όσο και από το κράτος ρυθμίζονται με νόμους και προεδρικά διατάγματα, με
αποτέλεσμα να μπορεί να θεωρηθεί ότι σε ένα μεγάλο βαθμό, ο εργαζόμενος απολαμβάνει
της έννομης προστασίας των δικαιωμάτων του.
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Αυτό σε κανένα βαθμό βέβαια δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα, έχει επαρκώς αντιμετωπίσει
το θέμα της ανεργίας, των συνθηκών εργασίας και των επαρκών χρηματικών απολαβών των
εργαζομένων. Αντίθετα, η Ελλάδα από το 2009 και μετά έχει βρεθεί στο επίκεντρο
οικονομικής κρίσης δημοσίου χρέους, με σημαντική απώλεια του ΑΕΠ της, μείωση μισθών
και παροχών σε όλους τους εργαζομένους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και με εκτίναξη
της ανεργίας, με κορύφωση το 2013 όπου η ανεργία ήταν στο υψηλότερο ποσοστό
πανευρωπαϊκά. Στο δυσμενές αυτό περιβάλλον, πολλοί εργαζόμενοι κατέφυγαν την μαύρη
εργασία που τους πρόσφεραν οι εργοδότες τους με σημαντικές απώλειες εσόδων τόσο για
τους ίδιους όσο και για το κράτος και για τα ασφαλιστικά ταμεία τους.

Η Παγκόσμια Οικονομική Κρίση επηρέασε την Ελλάδα σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση
με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες και είχε σαν αποτέλεσμα να κλείσουν πολλές
επιχειρήσεις, ακόμα και εύρωστες προ κρίσης, καθώς δεν είχαν την δυνατότητα να
πληρώνουν τους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές τους. Η πρώτη συνέπεια της
δημιουργούμενης ύφεσης ήταν να δημιουργηθεί ένα μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας στα
ταμεία του Κράτους, τα οποία δεν ήταν πλέον σε θέση να ανταποκριθούν στην εξυπηρέτηση
χρεών και υποχρεώσεων του κράτους τόσο στο εσωτερικό όσο και σε εξωτερικούς δανειστές.

Η Παγκόσμια κοινότητα αποτελείται από Χώρες όπου αντιμετωπίζουν λίγο-πολύ τα
ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζει και η Ελλάδα. Η ανεργία, οι κακές συνθήκες εργασίας
καθώς και οι οικονομικές διακυμάνσεις και αστάθειες είναι παγκόσμια προβλήματα που ο
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) προσπαθεί να τα αντιμετωπίσει μέσω στοχευμένων
δράσεων του 8ου στόχου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.Μέσα από παγκόσμιες πρωτοβουλίες,
που ξεκίνησαν πολλές δεκαετίες πριν όπως η Συνδιάσκεψη της Στοκχόλμης (1972), η
Έκθεση Brundtland (1987), η Συνδιάσκεψη του Ρίο (1992) και η Local Agenda 21, η
διεθνής κοινότητα προσπαθεί να δεσμεύσει τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την
αντιμετώπιση της ανεργίας και της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων
που θα μπορέσουν να επιτευχθούν μέσω κατάλληλων πολιτικών που εν τέλει συντείνουν
στην οικονομική ανάπτυξη τόσο των επιχειρήσεων όσο και των κρατών. Στην προσπάθεια
αυτή έχουν συμφωνηθεί οι παρακάτω στόχοι https://unric.org/it/obiettivo-8-incentivare-una-
crescita-economica-duratura-inclusiva-e-sostenibile-unoccupazione-piena-e-produttiva-ed-
un-lavoro-dignitoso-per-tutti/:
1. Αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος ανάλογα με τις εκάστοτε εθνικές συνθήκες,

ενώ ειδικά για τις αναπτυσσόμενες χώρες, η αύξηση αυτή θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον ίση με το 7% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.

2. Επίτευξη υψηλότερης παραγωγικότητας και αποδοτικότητας μέσω της διαφοροποίησης
της παραγωγής, της τεχνολογικής προόδου και της καινοτομίας, με έμφαση σε τομείς
υψηλής προστιθέμενης αξίας.

3. Προώθηση αναπτυξιακών πολιτικών που υποστηρίζουν καινοτόμες παραγωγικές
δραστηριότητες, τη δημιουργία νέων και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, την
επιχειρηματικότητα, τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη πρόσβαση στην
αγορά εργασίας όλων των πολιτών και ιδιαίτερη μέριμνα για τις ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες

4. Βελτίωση σταδιακά, έως το 2030, της παγκόσμιας αποτελεσματικότητας στην
κατανάλωση πόρων, ιδιαίτερα των μη-ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και προσπάθεια
αποσύνδεσης της οικονομικής ανάπτυξης από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

5. Έως το 2030, εξασφάλιση πλήρους και αξιοπρεπούς εργασίας για γυναίκες και άνδρες,
συμπεριλαμβανομένων των νέων και των ατόμων με αναπηρίες με δίκαιη αμοιβή
ανάλογα με την εκτελούμενη εργασία.
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6. Έως το 2030, μείωση του ποσοστού των νέων που είναι άνεργοι και ανειδίκευτοι, μέσω
της ένταξής του σε κατάλληλους κύκλους σπουδών.

7. Συστηματικές δράσεις για την εξάλειψη της καταναγκαστικής εργασίας, της σύγχρονης
δουλείας και της εμπορίας ανθρώπων και απαγόρευση της παιδικής εργασίας.
Τερματισμός της παιδικής εργασίας έως το 2025 όλες τις μορφές του.

8. Προστασία του δικαιώματος στην εργασία και δημιουργία ασφαλούς εργασιακού
περιβάλλοντος για όλους τους εργαζόμενους, με ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα που
ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες πληθυσμού.

9. Προώθηση του βιώσιμου τουρισμού που δημιουργεί θέσεις εργασίας και προωθεί τον
τοπικό πολιτισμό και τα προϊόντα, με χρονικό ορίζοντα το 2030.

10. Ενίσχυση της ικανότητας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να ενθαρρύνουν και να
διευκολύνουν τη χρήση τραπεζικών, ασφαλιστικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
σε όλους τους πολίτες.

11. Στήριξη της εμπορικής δραστηριότητας με τις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδιαίτερα τις
λιγότερο ανεπτυγμένες, καθώς το εμπόριο αποτελεί τον πιο σημαντικό μοχλό
ανάπτυξης μιας χώρας.

12. Ανάπτυξη και εφαρμογή κοινής παγκόσμιας στρατηγικής για την απασχόληση των
νέων έως το 2020 και εφαρμογή του Παγκόσμιου Συμφώνου Απασχόλησης της
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

Περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης - προβλήματα

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα των σύγχρονων κοινωνιών είναι η ανεργία, η
οποία εντοπίζεται ιδιαίτερα έντονη στις αναπτυσσόμενες χώρες καθώς και σε συγκεκριμένες
«ευπαθείς» ομάδες πληθυσμού στις αναπτυγμένες χώρες. Ως «ευπαθείς» ομάδες πληθυσμού
θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν οι γυναίκες, άτομα με ειδικές ανάγκες, μειονότητες,
μετανάστες ή πρόσφυγες, άτομα μεγάλης ηλικίας καθώς και νέοι.

Ενώ σε κάποιες από τις χώρες αυτές παρουσιάζεται ικανός αριθμός διαθέσιμων θέσεων
εργασίας, προκύπτει ότι είτε οι αμοιβές ή οι συνθήκες εργασίας είναι τέτοιες που δεν
επιτρέπουν την αξιοπρεπή διαβίωση των εργαζομένων και των νοικοκυριών τους. Σύμφωνα
με στοιχεία, που για τις ανάγκες της παρούσας, αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων της
Παγκόσμιας Τράπεζας (WorldBank), προκύπτει ότι η παγκόσμια ανεργία κυμάνθηκε, την
τελευταία εικοσαετία στο επίπεδο του 5-7%. Για λόγους σύγκρισης, οι αντίστοιχοι δείκτες
ανεργίας παρουσιάζονται για τη περίπτωση της Ελλάδας, η οποία στο διάστημα αυτό έζησε
την μεγαλύτερη οικονομική κρίση, με σημαντικές απώλειες εισοδήματος από όλες τις
παραγωγικές και μη-τάξεις καθώς και με εκτόξευση του ποσοστού ανεργίας.

Γεγονότα και αριθμοί:
Το παγκόσμιο ποσοστό της ανεργίας το 2010 ήταν 5,92% ενώ το 2020 το ποσοστό

ανεργίας ανήλθε στο 6,47%. Το αντίστοιχο ευρωπαϊκό ποσοστό το 2010 ήταν 8,68% ενώ το
2020 ανήλθε στο 7,37%. Το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα τo 2010 12.71% ενώ το 2020
ανήλθε στο 16,85% με κορύφωση το 2013 όπου το ποσοστό ανεργίας έφτασε 27,47%.

Όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 1, ενώ η παγκόσμια ανεργία γενικά αυξήθηκε στο
διάστημα 2010 – 2020, οι ευρωπαϊκοί δείκτες ανεργίας, στο ίδιο διάστημα, δείχνουν μείωση
ποσοστών, αν και είναι πάντα μεγαλύτεροι από τους αντίστοιχους μέσους παγκόσμιους
δείκτες.

Οι δείκτες της Ελλάδας από το 2010 έως το 2013 σημείωσαν τρομακτική αύξηση,
συνέπεια της ένταξης της χώρας στο μηχανισμό στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
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Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ενώ από το 2014 και μετά παρατηρείται μια σταδιακή
αποκλιμάκωση των ποσοστών ανεργίας, τα οποία όμως εξακολουθούν να είναι πολύ
υψηλότερα από τα αντίστοιχα μέσα παγκόσμια και ευρωπαϊκά.

Τα ανωτέρω στοιχεία καθώς και το Διάγραμμα 1 που ακολουθεί έχουν αντληθεί από
την βάση δεδομένων της παγκόσμιας τράπεζας. (world bank data)
(https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?end=2020&locations=GR-1W-
EU&start=1991&view=chart)

Διάγραμμα 1. Ποσοστά ανεργίας για τα έτη 1990-2020 (μέσο παγκόσμιο, μέσο ποσοστό
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποσοστό ανεργίας Ελλάδας)

Σε επίπεδο αριθμών μπορούμε να πούμε ότι :
- Σχεδόν 2,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι εργάζονται με απολαβές κάτω από το όριο των 2
$ την ημέρα.
- Σε παγκόσμιο επίπεδο, χρειάζονται 470 εκατομμύρια θέσεις εργασίας για την κάλυψη των
αναγκών όσων θα εισέλθουν στην αγορά εργασίας μεταξύ 2016 και 2030.

Πολιτικές και Δράσεις – Χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Στόχο 8 –
Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα πρώτα χρόνια του σχηματισμού της δεν περιλάμβανε την
προστασία της εργασίας ως αυτοτελή πολιτικό στόχο, αλλά τη θεωρούσε ως βασικό



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Περιβάλλον-Πολιτισμός-Οικονομία-Κοινωνία......ΤΕΥΧΟΣ 2020
ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 10 ΧΡΟΝΩΝ: ΟΙ 17 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ.............Επιμέλεια Ρόϊδω Μητούλα, Αγησίλαος Οικονόμου

147

εξάρτημα της οικονομικής πολιτικής της και της πολιτικής του ανταγωνισμού ώστε α) να
μην υπάρχουν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά κράτη μέλη και β) να εξαλειφθούν τυχόν τεχνικά
εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων μεταξύ των κρατών-μελών.

Σταδιακά, και υπό το πρίσμα των εξελίξεων στην εργατική νομοθεσία στα κράτη μέλη,
και την ανάγκη ενοποίησης της νομοθεσίας προκειμένου να διασφαλίζονται αφενός
ικανοποιητικό εργασιακό περιβάλλον για τους Ευρωπαίους πολίτες αλλά και συνθήκες
οικονομικής ανάπτυξης των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων και κρατών μερίμνησε με
κατάλληλα νομοθετήματα και δέσμες μέτρων για την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας,
η οποία πλέον, και ιδιαίτερα μετά το 2000, βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας
της.

Η ατζέντα της αξιοπρεπούς εργασίας, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να δοθούν σε
όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ευκαιρίες για την απρόσκοπτη πρόσβαση σε
αξιοπρεπή και παραγωγική απασχόληση με δίκαιη αμοιβή ανάλογα με το έργο που
επιτελείται, βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων
παραμέτρους όπως :
 Η αξιοπρεπής και παραγωγική απασχόληση με ελεύθερη επιλογή,
 Το δικαίωμα στην εργασία,
 Η κοινωνική προστασία (υγειονομική περίθαλψη, δικαίωμα στη σύνταξη, παροχές στα

προστατευόμενα μέλη της οικογένειας),
 Ο κοινωνικός διάλογος, και
 Ο συνυπολογισμός της διάστασης του φύλου, καθώς και όποιων άλλων παραμέτρων

μπορεί να οδηγούν στη περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό αποκλεισμό των πολιτών.
Ο στόχος, λοιπόν της αξιοπρεπούς εργασίας στοχεύει κυρίως στην οικονομική

ανάπτυξη επιχειρήσεων και κρατών, η οποία θα στηρίζεται σε βιώσιμες αρχές
διακυβέρνησης που θα συνεκτιμούν την οικονομική ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική
δικαιοσύνη. Συνεπώς, πρόκειται για μια αέναη διαδικασία στην οποία δεν απαιτείται απλά η
εξασφάλιση μιας ελάχιστης βάσης δικαιωμάτων, αλλά μια διαρκής προσπάθεια αύξησης της
ανταγωνιστικότητας παράλληλα με τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των αμοιβών
των εργαζομένων. Προφανώς μια τέτοια ατζέντα, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις
ιδιαιτερότητες και την ποικιλομορφία της κατάστασης σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο
στο κάθε κράτος μέλος αλλά και στον διεθνή χώρο ως σύνολο. Παράλληλα θα πρέπει να
αναγνωρίζεται η σημασία μιας στρατηγικής και σταδιακής προσέγγισης, που θα είναι
εύκολα αντιληπτή και αποδεκτή από τους εταίρους – εργοδότες και εργαζομένους- και θα
αντικατοπτρίζει το πλαίσιο και τις προτεραιότητες σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο.

Η οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να σχετιστεί μόνο με τη δημιουργία νέων θέσεων
απασχόλησης ή την βελτίωση των υφιστάμενων συνθηκών εργασίας σε υπάρχουσες θέσεις,
καθώς στην οικονομία πολλών αναπτυσσόμενων κυρίως κρατών κυριαρχούν οι αρρύθμιστες
σχέσεις εργασίας, η μαύρη εργασία, το παραεμπόριο και η παραοικονομία και οι θέσεις
εργασίας με χαμηλές αποδοχές ενώ είναι έντονος ο διττός χαρακτήρας της αγοράς εργασίας
όπου μεγάλο μέρος του πληθυσμού εξασφαλίζει τα προς το ζην με καλλιέργειες
αυτοσυντήρησης ή στο πλαίσιο μιας ανταλλακτικής οικονομίας. Οι γυναίκες, κυρίως οι νέες
καθώς και άλλες ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, επικεντρώνονται στην παραοικονομία και
έχουν περιορισμένες δυνατότητες εξέλιξης όσον αφορά το εισόδημα και την κατάρτιση
τους, σε ένα περιβάλλον με ανεπαρκή κοινωνική προστασία.

Πλέον, έχει γίνει πλήρως αποδεκτό τόσο από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, όσο και από τα κράτη μέλη ότι για την υποχώρηση της φτώχειας, δεν αρκεί η
χορήγηση ενισχύσεων διαβίωσης, όπως τα επιδόματα ανεργίας ή οι συντάξεις απορίας, ούτε
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η αναμονή των αποτελεσμάτων της ανάπτυξης μέσω της εγκατάστασης διεθνών
επιχειρήσεων καθώς τα αποτελέσματά τους και αβέβαια μπορούν να χαρακτηριστούν αλλά
και συχνά η απόδοσή τους είναι μακροπρόθεσμη. Επιβάλλεται, αντιθέτως, η δημιουργία
ενός περιβάλλοντος για τις εθνικές και τις ξένες επενδύσεις, ευνοϊκού για την παραγωγή
τοπικών θέσεων απασχόλησης, με συγκεκριμένες ρυθμίσεις σχετικά με τον τρόπο
παραγωγής του έργου και τις συνθήκες εργασίας που θα πρέπει να διέπουν τη παραγωγή του.

Σε πρώτη φάση θα πρέπει, μέσω του κοινωνικού διαλόγου με τους εμπλεκόμενους
φορείς (εργαζόμενους, εργοδότες και κράτος) να προσδιοριστούν σε κάθε εργασιακό τομέα
οι ελλείψεις σε σχέση με τις απαιτήσεις για την αξιοπρεπή εργασία, η θέσπιση ενός νομικού
και ρυθμιστικού πλαισίου για την προστασία των εργαζομένων και την εξασφάλιση της
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών καθώς και άλλων «ευπαθών» κοινωνικών ομάδων, η
υιοθέτηση βιώσιμων συστημάτων κοινωνικής προστασίας, εκπαίδευσης και δια βίου
κατάρτισης, η μείωση της διαφθοράς και η θέσπιση δίκαιων κανόνων για τον ανταγωνισμό
και την κοινωνική προστασία.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει ενεργά στην
βιώσιμη ανάπτυξη και αξιοπρεπή απασχόληση σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως με την εμπορική
πολιτική της και την εξωτερική βοήθειά της προς τρίτες χώρες. Έχοντας, η ίδια και τα
κράτη μέλη της όλες τις συμβάσεις για τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα, υποστηρίζει
σθεναρά την επικύρωση και την αποτελεσματική εφαρμογή των συμβάσεων από όλες τις
χώρες του κόσμου, με τις οποίες διατηρεί εμπορικές συναλλαγές.

Στο ίδιο πλαίσιο, το κοινοτικό κεκτημένο για την απασχόληση, την κοινωνική πολιτική
και την ισότητα των ευκαιριών υπερβαίνει, από πολλές απόψεις, τα όρια των διεθνών
κανόνων που υποστηρίζουν την έννοια της αξιοπρεπούς εργασίας. Τα κράτη μέλη έχουν
επικυρώσει ήδη μεγάλο αριθμό συμβάσεων που αφορούν κυρίως τα θεμελιώδη κοινωνικά
δικαιώματα, την επιθεώρηση εργασίας, τη διαχείριση της εργασίας, την απασχόληση, την
κοινωνική ασφάλιση και τις αποδοχές. Σαν παράδειγμα αναφέρεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
2110/2005 που επιβάλλει το σεβασμό των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων από τους
αναδόχους για τις συμβάσεις με κοινοτική χρηματοδότηση.

Ένα πρόβλημα ιδιαίτερα οξυμένο τις μέρες μας είναι η διαχείριση της μετανάστευσης
που προϋποθέτει συνεργασία μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών
προέλευσης των μεταναστών. Προκειμένου η μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ να συμβάλει
στην ανάπτυξη, επιβάλλεται η διευκόλυνση της αποστολής πόρων προς τις χώρες
προέλευσης και η συνεισφορά στην ανάπτυξη των συγκεκριμένων χωρών ώστε να
αποτραπούν τα κύματα φυγής από τις χώρες προέλευσης. Η καταπολέμηση της παράνομης
μετανάστευσης και της σωματεμπορίας εντάσσεται στο πλαίσιο των εν λόγω προσπαθειών.

Εν κατακλείδι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, πέραν των σχετικών νομοθετημάτων που θέτει σε
εφαρμογή, χρηματοδοτεί πολλές δράσεις στη κατεύθυνση της οικονομικής ανάπτυξης με
παράλληλη τόνωση της αξιοπρεπούς εργασίας:

Για την τόνωση της απασχόλησης, τον περιορισμό των ανισοτήτων τόσο μεταξύ των
κρατών-μελών όσο και μεταξύ των πολιτών ενός κράτους μέλους. Τα κονδύλια αυτά, που
διατίθενται μέσω των χρηματοδοτούμενων εθνικών επιχειρησιακών προγραμμάτων
στοχεύουν:
α) Στη στήριξη των επιχειρήσεων με έμφαση στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που
αποτελούν τη ραχοκοκαλιά κάθε οικονομίας,
β) Στη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας δίχως αποκλεισμούς,
γ) Στη στήριξη προγραμμάτων και δράσεων που συμβάλλουν στη τόνωση της απασχόλησης,
όπως κατάλληλες εκπαιδευτικές δράσεις, συνεχιζόμενη κατάρτιση για όλους του πολίτες,
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δ) Στη χρηματοδότηση δομών κοινωνικής αρωγής και προστασίας για τους ανήμπορους
πολίτες , όπως τα κέντρα κοινότητας, τα κέντρα γυναίκας κλπ., τα οποία παρέχουν
υπηρεσίες προς μεγάλο αριθμό ωφελούμενων που δεν θα είχαν αλλιώς πρόσβαση σε
αντίστοιχες υπηρεσίες,
ε) Στη χρηματοδότηση των κρατών-μελών για την δημιουργία προγραμμάτων
καταπολέμησης της ανεργίας (π.χ. χρηματοδοτήσεις του Οργανισμού Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) της χώρας μας, κα.)
στ) Στην χρηματοδότηση κατασκευής μεγάλων έργων που διευκολύνουν το εμπόριο και
συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη και ευημερία των περιοχών, κλπ.

Πολιτικές και Δράσεις/Έργα της Ελλάδας για την επίτευξη του Στόχου 8 – Αξιοπρεπής
Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη

Η Ελλάδα συμμετείχε στην 70ηΓενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 2015, όπου
συζητήθηκαν οι 17 Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης και υιοθετήθηκαν οι 169 επιμέρους
υποστόχοι, όπως αναφέρονται στο γενικό πόρισμα με τίτλο «Μετασχηματίζοντας τον Κόσμο
μας: Η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη»
(https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globa
lcompact/A_RES_70_1_E.pdf)

Η Ελλάδα κατανοεί την σπουδαία σημασία στην εφαρμογή του πλαισίου της Ατζέντας
2030 και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), και πάνω στο συγκεκριμένο πλαίσιο έχει
θέσει συγκεκριμένες προτεραιότητες για κάθε ένα από τους 17 στόχους της βιώσιμης
ανάπτυξης.

Ειδικά για την επίτευξη του 8 Στόχου της Βιώσιμης Ανάπτυξης, που αποτελεί και
αντικείμενο της παρούσας, οι προτεραιότητες της Ελληνικής Κυβέρνησης είναι:
- Προτεραιότητα 1η: Προώθηση μιας ανταγωνιστικής, καινοτόμου και βιώσιμης οικονομικής
ανάπτυξης.
- Προτεραιότητα 2η: Προώθηση πλήρους απασχόλησης και αξιοπρεπούς εργασίας για όλους
(https://hellenicaid.mfa.gr/media/images/docs/Agenda_2030.pdf)

Με βάση τις συγκεκριμένες προτεραιότητες η Κυβέρνηση έχει αναπτύξει μια
συγκεκριμένη πολιτική και έχει αποφασίσει για τις δράσεις και τα έργα που πρέπει να
πραγματοποιηθούν προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της.

Ο στόχος της κυβέρνησης για Οικονομική Ανάπτυξη στην χώρα μας, μπορεί να
επιτευχθεί μέσω προσέγγισης νέων επενδύσεων. Προφανώς προκειμένου νέες επενδύσεις να
μπορούν να υλοποιηθούν στην πατρίδα μας, απαιτείται η δημιουργία ενός φιλικού
επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με φορολογικές ρυθμίσεις και ελαφρύνσεις προς το
επιχειρείν. Εκτιμάται ότι οι νέες φορολογικές ρυθμίσεις σύμφωνα με τον Ν.4799/2021, θα
δώσουν το έναυσμα για την προσέλκυση νέων επενδυτών στη χώρα μας, καθώς η φορολογία
στην χώρα μας είναι πολύ υψηλή και αυτό και μόνο είναι ένας αποτρεπτικός παράγοντας για
επενδύσεις.

Συγκρίνοντας με γειτονικές χώρες η Ελλάδα έχει υψηλή φορολογία και για να μπορέσει
να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική θα πρέπει να μειωθούν οι συντελεστές φορολόγησης
πράγμα προβλέπεται στις ρυθμίσεις του Ν. 4799/2021. Πιο συγκεκριμένα, οι αλλαγές στην
φορολογία εισοδήματος που έγιναν είναι:
1. Μείωση του συντελεστή προκαταβολής φόρου εισοδήματος
2. Μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος για Νομικά Πρόσωπα και Νομικές

Οντότητες για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 και επόμενα
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3. Αναστολή επιβολής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε συγκεκριμένα εισοδήματα για τα
φορολογικά έτη 2021 και 2022

4. Κατανομή της ωφέλειας φαρμακευτικών επιχειρήσεων και Κατόχων Άδειας
Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων, που προκύπτει από τον
συμψηφισμό της αυτόματης επιστροφής (clawback) της φαρμακευτικής δαπάνης με
δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης

5. Φόρος πώλησης χρηματιστηριακών συναλλαγών (https://www.ey.com/el_gr/tax/tax-
alerts/n-4799-2021-meioseis-sto-foro-eisodimatos-kai-alles-diatakseis)
Για λόγους εποπτείας και σύγκρισης μεταξύ των Πινάκων Φορολογίας των

Ευρωπαϊκών Κρατών, παρατίθενται οι Πίνακας 1 και 2, από τους οποίους προκύπτει η
υψηλή φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Πίνακας 1. Φορολογία Ευρωπαϊκών Κρατών

Πίνακας 2. Φορολογία Ευρωπαϊκών Κρατών
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Εκτός από την μείωση στην φορολογία η κυβέρνηση μείωσε τις ασφαλιστικές εισφορές
σαν ένα ακόμα μετρό ως προς την φόρο ελάφρυνση των επιχειρήσεων/εργοδοτών.
Εισφορά ασφαλισμένου 14,12%
Εισφορά εργοδότη 22,54%
Σύνολο: 36,66%
(Πηγή:https://www.taxheaven.gr/news/50519/ti-kerdizoyn-oi-misowtoi-kai-oi-ergodotes-
apo-th-meiwsh-twn-asfalistikwn-eisforwn-kai-eisforas-allhleggyhs-pws-oa-epimerisoei-h-
meiwsh-twn-eisforwn-se-ergazomeno-kai-ergodoth)

Για λόγους εποπτείας και σύγκρισης μεταξύ της ποσοστιαίας επιβάρυνσης για εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης των Ευρωπαϊκών Κρατών, παρατίθενται οι Πίνακες 3 και 4, από τους
οποίους προκύπτει η υψηλή ασφαλιστική επιβάρυνση των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Πίνακας 3 : Ασφαλιστικές Εισφορές Ευρωπαϊκών Κρατών:

Πίνακας 4 : Ποσοστιαία επιβάρυνση για εισφορές κοινωνικής ασφάλισης στις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή:https://adminportal.acci.gr/images/%CE%97_%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%9F
%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%91_%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D
_%CE%95%CE%A5%CE%A1%CE%A9%CE%A0%CE%97.pdf
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Ο τουρισμός στην χώρα μας είναι μια από τις μεγαλύτερες πηγές εσόδων για το κράτος
καθώς το 20,8% του Α.Ε.Π. προέρχεται από τον τουρισμό και επίσης η συνολική
απασχόληση σε εργαζόμενους φτάνει το 21,7% (https://sete.gr/el/stratigiki-gia-ton-
tourismo/vasika-megethi-tou-ellinikoy-tourismoy/)

Με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο (Ν. 4399/2016) η κυβέρνηση επιδιώκει να δώσει
κίνητρα στην ιδιωτική πρωτοβουλία με αποτέλεσμα να ιδρυθούν νέες ξενοδοχειακές
μονάδες και να εκσυγχρονιστούν ή να επεκταθούν οι ήδη υπάρχουσες.

Μέσω του αναπτυξιακού νομού η κυβέρνηση επιδιώκει να εισέλθουν στην αγορά
άμεσα ξένες επενδύσεις. Οι βασικές επιδιώξεις του αναπτυξιακού νόμου, στο επίπεδο του
τουρισμού είναι (https://www.espa.gr/elibrary/an4399_gr.pdf):
 Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με έμφαση στην απασχόληση εκπαιδευμένου

ανθρώπινου δυναμικού
 Η προώθηση της ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης με έμφαση στην περιφερειακή

σύγκλιση
 Η υποστήριξη περιοχών με μειωμένη αναπτυξιακή δυναμική και η μείωση των

περιφερειακών ανισοτήτων
 Η επανεκβιομηχάνιση της χώρας
 Η αύξηση της εξωστρέφειας και της καινοτομικότητας των επιχειρήσεων
 Η υψηλή προστιθέμενη αξία
 Η βελτίωση του τεχνολογικού επιπέδου και της ανταγωνιστικότητας
 Η εξοικονόμηση των φυσικών πόρων
 Η ανάπτυξη δικτύων, συνεργειών, συνεταιριστικών πρωτοβουλιών
 Η στήριξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας
 Η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding)
 Η ενίσχυση της υγιούς και στοχευμένης επιχειρηματικότητας
 Η προσέλκυση Ξένων Άμεσων Επενδύσεων
 Η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στον Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας

Επειδή η οικονομική ανάπτυξη δεν εξασφαλίζει την αξιοπρεπή εργασία στη χώρα
καθώς το ποσοστό ανασφάλιστων εργαζομένων (μαύρη εργασία) τον Μάρτιο του 2013 ήταν
στο 40,47%. Για να μπορέσει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει αυτό το μείζων πρόβλημα
εφάρμοσε το σχέδιο “ΑΡΤΕΜΙΣ” όπου και τέθηκε σε ισχύ το 2013. Σημεία αναφοράς του
επιχειρησιακού σχεδίου αυτού ήταν:
 Για πρώτη φορά εφαρμόστηκε το μέτρο του προστίμου των 10.500€ για κάθε

ανασφάλιστο εργαζόμενο
 Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 6 μονάδες που υλοποιήθηκε το 2013 – 2014

και με μια ακόμα μείωση κατά 0,90 ποσοστιαίων μονάδων όπου εφαρμόστηκε με την
ψήφιση του Ν. 4670/2020 ενώ πρόκειται να γίνει περαιτέρω μείωση στο προσεχές
διάστημα

 Η δημιουργία του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ που με την λειτουργία του οι
επιχειρήσεις πλέον μπόρεσαν να δηλώνουν τις προσλήψεις, απολύσεις, οικειοθελείς
αποχωρήσεις καθώς και την τροποποίηση ωραρίου, υπερωριακή απασχόληση, πινάκα
προσωπικού κ.α. ηλεκτρονικά. Επίσης χαρτογράφησε για πρώτη φορά την αγορά
εργασίας και βοήθησε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς να είναι πιο αποτελεσματικοί και
με καλύτερη στόχευση στους ελέγχους που κάνουν στις επιχειρήσεις για παράβαση
εργασιακών δικαιωμάτων.
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Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι μέσα από αυτά τα μέτρα η ανασφάλιστη εργασία όπου
τον Μάρτιο του 2013 ήταν στο 40,47% μειώθηκε τον Αύγουστο του 2014 στο 12% και τον
Δεκέμβριο του 2019 σε μονοψήφιο αριθμό 5,11% (https://m.naftemporiki.gr/story/1603363)

Στον Πίνακα 5, παρουσιάζεται το διάγραμμα της ανασφάλιστης εργασίας στην Ελλάδα
την τελευταία πενταετία, από το οποίο προκύπτει η σταθερή μείωση της ανασφάλιστης
εργασίας τα τελευταία χρόνια.

Πίνακας 5. Διάγραμμα μείωσης ανασφάλιστης εργασίας

Πολιτικές και Δράσεις/Έργα των ΟΤΑ για την επίτευξη του στόχου

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) έχουν σημαντικό ρόλο να
διαδραματίσουν στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας και στην καταπολέμηση της
ανεργίας μέσω δράσεων που υλοποιούνται από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες τους. Οι
τελευταίες αξιοποιώντας χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κρατικού
προϋπολογισμού μπορούν να συνδράμουν τους πολίτες που έχουν δυσκολία στην εξεύρεση
κατάλληλων ευκαιριών απασχόλησης. Επίσης, μέσω χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
μπορούν να μεριμνούν για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση των πολιτών, ώστε οι
τελευταίοι να αποκτήσουν δεξιότητες που να τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν
αποτελεσματικά στις σύγχρονες εργασιακές απαιτήσεις.

Μια κοινωνική πολιτική που στοχεύει στην ενημέρωση των πολιτών για ευκαιρίες
απασχόλησης και ενδυνάμωση των ικανοτήτων τους, μπορεί να θεωρηθεί το Κέντρο
Κοινότητας, που μπορεί να συσταθεί σε κάθε ΟΤΑ Α΄ βαθμού, και το οποίο
χρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κέντρα Κοινότητας
Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας,

ιδρύθηκαν από τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού και χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκούς Πόρους
(ΕΣΠΑ 2014-2020).

Στα Κέντρα Κοινότητας απευθύνονται πολίτες που αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό
πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους και χρειάζονται τη συνδρομή της Πολιτείας.
Ενδεικτικά κάποια από τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι πολίτες που
απευθύνονται στα κέντρα κοινότητας είναι η ανεργία, η οικονομική αδυναμία, η έλλειψη
στέγης, λοιπά προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος).
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Στα Κέντρα Κοινότητας των ΟΤΑ, που εποπτεύονται από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες,
παρέχονται υπηρεσίες για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και την κοινωνική ένταξη ή
επανένταξη των ωφελουμένων. Με άλλα λόγια, το Κέντρο Κοινότητας είναι το πρώτο
σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία. Από εκεί ο πολίτης ενημερώνεται για
όλα τα επιδόματα που δικαιούται και για προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική
φροντίδα οποιαδήποτε μορφής, σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή επικράτειας.

Μια από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες είναι ο έλεγχος και η χορήγηση του
Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) που εδράζεται στην Πολιτική Ελάχιστου
Εγγυημένου Εισοδήματος της Ελληνικής Πολιτείας.

Η Πολιτική Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος αποτελείται από 3 πυλώνες:
- Πρώτος πυλώνας: οικονομική ενίσχυση
- Δεύτερος πυλώνας: παροχή συμπληρωματικών κοινωνικών υπηρεσιών και αγαθών
- Τρίτος πυλώνας παραπομπή των ωφελούμενων σε δράσεις ένταξής τους στην αγορά
εργασίας μέσω του ΟΑΕΔ (Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού)

Οι υπηρεσίες του Τρίτου Πυλώνα διασυνδέονται με το Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων
των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, όπου πραγματοποιούνται εξειδικευμένες παρεμβάσεις ώστε να
δημιουργηθεί ένα ισχυρό επαγγελματικό προφίλ, να συνταχθεί βιογραφικό και παρέχεται
εκπαίδευση στην αναζήτηση σχετικών θέσεων εργασίας. Επίσης καταγράφονται οι
ωφελούμενοι ώστε να ενημερωθούν σχετικά εφόσον προκύπτει κάποια σχετική θέση
εργασίας.

Οι πιο σημαντικές παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ωφελούμενους από τα Κέντρα
Κοινότητας είναι:
- Υποδοχή-Ενημέρωση-Υποστήριξη των πολιτών. Πληροφόρηση, υποστήριξη ή/και
παραπομπή των πολιτών στα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που
υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.
- Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές. Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε υπηρεσίες
απασχόλησης (π.χ. ΟΑΕΔ, με φορείς αρμοδίους για την εφαρμογή προγραμμάτων της
Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, συνεργασία με την τοπική αγορά
εργασίας με στόχο την ένταξη των ανέργων κ.α.).
- Παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα
διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων (παροχή συμβουλευτικής
υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσίες επαγγελματικού
προσανατολισμού, παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες
και οικογένειες, κ.ά.)
- Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο
- Μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη
Οι κύριοι ωφελούμενοι από τα Κέντρα Κοινότητας των ΟΤΑ Α΄βαθμού είναι :
- Άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
- Μετανάστες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο
- ΑΜΕΑ
- Μακροχρόνια άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, θύματα ενδοοικογενειακής βίας
- Γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως περιγράφονται στο “Εθνικό Στρατηγικό
Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη”, στην Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη
των πολιτών τρίτων χωρών, στη Συνθήκη της Γενεύης και στην κείμενη εθνική νομοθεσία
(Πηγές: https://kodip.gr/men-koinoniki-yposthriksh/plirofories/
https://www.arcadiaportal.gr/news/ti-einai-kentro-koinotitas-poy-idryetai-stin-arkadia
https://www.arcadiaportal.gr/news/ti-einai-kentro-koinotitas-poy-idryetai-stin-arkadia
https://kea.gr/deltio-typou-kentro-koinotitas/
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http://socialattica.gr/domi/kentro-koinotitas-dimoy-petroypolis/
https://pavlosmelas.gr/
https://www.karpenissi.gr/gia-dimoti/koinoniki-allileggyi/kentra_koinotitas/)

Προτάσεις για Ατομικές Δράσεις για την Επίτευξη του Στόχου 8 – Αξιοπρεπείς
Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη

Οι ατομικές δράσεις, στις οποίες μπορεί κάποιος να προβεί στην προσπάθειά του να
διεκδικήσει μια αξιοπρεπή εργασία με δίκαιη αμοιβή, μπορούν να συνοψιστούν στα
ακόλουθα :

Α) Εκπαίδευση Εργατικού Δυναμικού: Για να μπορέσει μια κοινωνία να επιτύχει
οικονομική ανάπτυξη και καλύτερες θέσεις εργασίας πρέπει και οι ίδιοι οι πολίτες να
προσπαθήσουν μέσα από ατομικές δράσεις και ενέργειες.
 Η κατάλληλη εκπαίδευση είναι βασικός άξονας στην εύρεση εργασίας και στην

επίτευξη ενός αξιοπρεπούς μισθού. Στην εποχή μας, όπου η ανεργία ανέρχεται σε
υψηλά ποσοστά η ζήτηση για εργασία είναι μεγαλύτερη από την προσφορά, με
αποτέλεσμα να υπάρχει πίεση προς τον περιορισμό των αποδοχών των εργαζομένων.

 Η μόρφωση καθώς και η εργασιακή εμπειρία έχουν ρόλο καταλύτη στην πρόσληψη
καθώς και στην μισθολογική και επαγγελματική εξέλιξη του εργαζομένου. Επίσης ένας
βασικός παράγοντας ακόμα είναι η συνεχής εμπλούτιση των γνώσεων και των
δεξιοτήτων μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων, μεταπτυχιακών σπουδών στο
αντικείμενο όπου κάποιος έχει σπουδάσει ή εργάζεται.

 Η συνεχής ενασχόληση στο ίδιο επάγγελμα δίνει στον εργαζόμενο μεγαλύτερη εμπειρία
από ότι θα είχε εάν άλλαζε συνεχώς αντικείμενο εργασίας. Η αύξηση της
προϋπηρεσίας είναι βασική προϋπόθεση για να μπορέσει ο εργαζόμενος να διεκδικήσει
καλύτερο μισθό και επαγγελματική άνοδο, και βέβαια η αποδοτικότητά του θα είναι
μεγαλύτερη αν απασχολείται σε ένα αντικείμενο το οποίο κατέχει με μεγαλύτερη
πληρότητα.
Β) Αξιοποίηση Τεχνολογίας – Νεοφυείς Επιχειρήσεις: Για να μπορεί να υπάρχει

αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει οι επιχειρήσεις να αναπτύσσονται
και να εξελίσσονται συνεχώς.
 Οι επιχειρήσεις μέσω της τεχνολογίας μπορούν να προσφέρουν στους υπαλλήλους

καλύτερες και πιο ποιοτικές θέσεις εργασίας. Μέσω της τεχνολογίας μπορούν να
αναβαθμίσουν τον εξοπλισμό της επιχείρησης (μηχανολογικό ή εξοπλισμό γραφείου)
έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να είναι πιο αποδοτικοί.

 Η χρήση νέου και πιο σύγχρονου εξοπλισμού προϋποθέτει την κατάλληλη εκπαίδευση
των εργαζομένων που θα κληθούν να δουλέψουν με αυτόν τον εξοπλισμό. Η
επιχείρηση μπορεί να δώσει την δυνατότητα εκμάθησης των νέων τεχνολογιών μέσω
σεμιναρίων στους υπαλλήλους της έτσι ώστε να αποκτήσουν την κατάλληλη γνώση και
κατάρτιση και να μπορέσουν να γίνουν πιο αποδοτικοί στο κομμάτι της εργασίας τους.
Καθώς αναπτύσσεται η τεχνολογία δημιουργούνται και νέοι τρόποι διάθεσης των
προϊόντων ή υπηρεσιών τον επιχειρήσεων στην αγορά, ενώ ένας από τους πιο
σύγχρονους είναι το διαδίκτυο.

 Μέσω του διαδικτύου πολλές εταιρείες διαφημίζουν, πουλάνε τα προϊόντα τους ή τις
υπηρεσίες τους με αποτέλεσμα μια περιορισμένη χωρικά αγορά να γίνεται τεράστια,
ακόμα και παγκόσμια. Με τον τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις αυξάνουν τις πωλήσεις τους,
την εξωστρέφεια τους και έχουν οικονομική ανάπτυξη. Εν μέσω της παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης η ανεργία στους νέους είχε φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα.
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 Οι θέσεις εργασίας όπου υπήρχαν ήταν χαμηλόμισθες και συνήθως δεν κάλυπταν το
αντικείμενο που είχαν σπουδάσει. Θέλοντας να βρουν εργασία όπου θα μπορούσε να
τους προσφέρει επαγγελματική εξέλιξη και ένα εισόδημα όπου θα τους επέτρεπε να
έχουν μια αξιοπρεπή διαβίωση άρχισαν να δημιουργούν της δίκες τους εταιρείες. Οι
νεοφυείς επιχειρήσεις (Start-up companies) έχουν ως στόχο να αναπτυχθεί ένα
κλιμακούμενο επιχειρηματικό μοντέλο. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις εμφανίστηκαν
πρόσφατα και τις ευνόησε η παγκόσμια οικονομική κρίση. Στις περισσότερες αγορές
βρίσκονται ακόμα στο στάδιο έρευνας ανάπτυξης. Ο όρος νεοφυής επιχείρηση έγινε
ευρέως γνωστός όταν ένας αρκετά μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων ιδρύθηκαν στο
διαδίκτυο. Το τελευταίο διάστημα, όταν μιλάμε για νεοφυείς επιχειρήσεις εννοούμε
κυρίως τεχνολογικές επιχειρήσεις που έχουν ως χαρακτηριστικό γνώρισμα την μεγάλη
δυναμική ανάπτυξης.
Γ) Αγροτικός Τομέας - Συνεταιρισμοί: Στην χώρα μας ένα μέρος του Εγχωρίου

Ακαθάριστου Προϊόντος (ΑΕΠ) το παράγει ο αγροτικός τομέας.
Για να μπορέσει ο αγροτικός τομέας να εξελιχθεί και να διαθέσει τα προϊόντα του στην

εγχώρια πρωτίστως αγορά αλλά και στο εξωτερικό δημιουργήθηκαν οι «συνεταιρισμοί». Οι
συνεταιρισμοί, οργανώνονται και διοικούνται από τους ιδίους τους αγρότες και ως κύριο
στόχο έχουν την προώθηση των τοπικών προϊόντων καθώς την προστασία των συμφερόντων
των μελών τους. Οι συνεταιρισμοί έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην προώθησή τον τοπικών
προϊόντων μέσω της διαφήμισης όπου γινόταν. Κάθε συνεταιρισμός έχει πλέον την δική του
ιστοσελίδα στο διαδίκτυο και διαφημίζει τα τοπικά προϊόντα.

Μέσω του διαδικτύου κατάφεραν μια μικρή αγορά να την μετατρέψουν σε τεράστια και
να αυξήσουν τις πωλήσεις διότι πλέον οι καταναλωτές δεν χρειάζεται να επισκεφτούν τον
τόπο όπου παράγεται το προϊόν για να το προμηθευτούν αρκεί απλά να το αγοράσουν
ηλεκτρονικά. Εκτός από τις προωθητικές ενέργειες για την πώληση και την διαφήμιση των
προϊόντων οι συνεταιρισμοί επίσης συντελούν στην κατάλληλη εκπαίδευση των αγροτών
επάνω στις νέες τεχνολογίες όπου αφορούν κυρίως τα γεωργικά μηχανήματα έτσι ώστε να
μειώσουν το κόστος παραγωγής με αποτέλεσμα να μεγιστοποιείται το κέρδος και να
επιτύχουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Μέσω των συνεταιρισμών μπορούν οι αγρότες να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση από
τις Τράπεζες ή και ακόμη και μέσα από τα κοινοτικά πακέτα στήριξης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την ανάπτυξη τους. Καθώς, ο σύγχρονος αγροτικός τομέας, θα πρέπει να
ανταγωνιστεί τον αντίστοιχο άλλων κρατών, απαιτούνται σημαντικά κεφάλαια για την
αγορά γης, μηχάνημα, λιπασμάτων κ.ά., στα οποία ο κάθε αγρότης μόνος του δεν μπορεί να
ανταποκριθεί, και τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία που παρέχει ένας συνεταιρισμός
μπορεί να είναι μια επαρκής και αποδοτική λύση.

Δ) Συνεργατική Οικονομία - Μικροπιστώσεις: Το πρόβλημα αυτό εμφανίζεται σε
μεγάλο βαθμό σε υποανάπτυκτες χώρες όπου οι άνθρωποι ζουν κάτω από το όριο της
φτώχειας. Ο Μοχάμαντ Γιουνούς, οικονομολόγος από το Μπανγκλαντές θέλοντας να δώσει
μια λύση σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα ίδρυσε Τράπεζα Γκραμίν, η «Τράπεζα των Φτωχών».
Ήταν η πρώτη τράπεζα που ιδρύθηκε στον κόσμο και εφάρμοσε τον μικρό-δανεισμό χωρίς
καμία απολύτως εγγύηση από τους δανειζόμενους.

Λόγω του ότι οι φτωχοί θεωρούνται αφερέγγυοι από το χρηματοπιστωτικό σύστημα
των κρατών, καμία τράπεζα δεν τους δανείζει χρήματα διότι λόγω των υψηλών επιτοκίων σε
συνδυασμό με τον χαμηλό μισθό ή ακόμα και την ανεργία δεν θα ήταν σε θέση να
επιστρέψουν το αρχικό κεφάλαιο μαζί με τους τόκους. Για την αντιμετώπιση αυτής της
στρεβλής κατάστασης ιδρύθηκε η Τράπεζα Γκραμίν. Έδινε μικροδάνεια σε φτωχούς εργάτες
του Μπαγκλαντές, βασιζόμενη σε σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ δανειστή και δανειζόμενου.
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Μόνος όρος που εφαρμόζεται προς τους αιτούμενους, η υποχρέωση δανεισμού ανά ομάδες
των πέντε και η αλληλοβοήθεια στην αποπληρωμή.

Η τράπεζα Γκραμίν εισήγαγε τον μικρό-δανεισμό στους φτωχούς ανθρώπους, με τη
χορήγηση αρχικά το ύψος του δάνειου να φτάνει τα 27 δολαρίων. Περίπου 6,5 εκατομμύρια
άνθρωποι, είναι σήμερα πελάτες της Τράπεζας Γκραμίν, το 96% από τους οποίους γυναίκες.
Η τράπεζα Γκραμίν χορηγεί δάνεια συνολικού ύψους 5,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η ιδέα αυτή υιοθετήθηκε από δεκάδες χώρες. Πάνω από 100 τράπεζες λειτουργούν
πλέον κυρίως σε χώρες του τρίτου κόσμου. Εκατομμύρια άνθρωποι μπορέσαν να ξεφύγουν
από την εξαθλίωση δημιουργώντας δικές τους επιχειρήσεις. Οι αγρότες πλέον έχουν
πρόσβαση στα μικρό-δάνεια με αποτέλεσμα να μπορούν να αγοράζουν τον εξοπλισμό όπου
χρειάζονται και με αυτόν τον τρόπο κερδίζουν την αυτονομία τους. Δεν χρειάζεται να πλέον
καταφεύγουν σε τοκογλυφικές λύσεις (https://el.wikipedia.org/wiki/Grameen_Bank,
https://m.naftemporiki.gr/story/129555).

Συμπεράσματα

Ο Ο.Η.Ε. μέσα από την Συνδιάσκεψη της Στοκχόλμης, της Έκθεσης Brundtland και την
Συνδιάσκεψη του ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΙΡΟ κατάφερε να πείσει την παγκόσμια κοινότητα ότι
για να μπορέσουν τα κράτη και κατ’ επέκταση και οι πολίτες των κρατών να έχουν
Οικονομική Ανάπτυξη και Αξιοπρεπή Εργασία θα πρέπει να δεσμευτούν σε ορισμένες
αποφάσεις και να εφαρμόσουν τις προτάσεις που τους πρότειναν.

Μέσα από Παγκόσμιες και Ευρωπαϊκές οδηγίες όπως αναλύσαμε τα κράτη
εναρμονίστηκαν και προσπαθούν να εφαρμόσουν τις οδηγίες.

Η Ελλάδα πιο συγκεκριμένα μέσα από μέτρα που πήρε κατάφερε να μειώσει το
ποσοστό ανεργίας το 2020 στο 16,85% σε σχέση με το 2013 που ήταν στο 27,47%, είναι
βεβαία ακόμα πολύ ψηλά σε σχέση με το παγκόσμιο ποσοστό που για το 2020 είναι 6,47%
και το ευρωπαϊκό την ίδια χρονιά 7,37%.

Με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο η κυβέρνηση επιδιώκει την εισροή κεφαλαίων στην
αγορά μέσω των ιδιωτικών επενδύσεων καθώς και με εισροή ξένων επενδύσεων.

Σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της ανεργίας και στην ανάπτυξη της οικονομίας
έχουν και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Τα Κέντρα Κοινότητας είναι
δομές που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασία ιδρύθηκαν από τους ΟΤΑ, και
χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκούς Πόρους (ΕΣΠΑ 2014-2020). Τα κέντρα κοινότητας
απευθύνονται κυρίως σε πολίτες όπου έχουν δυσκολία στην εξεύρεση κατάλληλων
ευκαιριών απασχόλησης. Επίσης, μέσω χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων μπορούν να
μεριμνούν για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση των πολιτών, ώστε οι τελευταίοι
να αποκτήσουν δεξιότητες που να τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις
σύγχρονες εργασιακές απαιτήσεις.

Μέσα από τις από τις ατομικές δράσεις μπορούμε επίσης να επιτύχουμε οικονομική
ανάπτυξη και περισσότερες ευκαιρίες για αξιοπρεπή εργασία. Η εκπαίδευση είναι βασικός
στόχος για την επαγγελματική εξέλιξη ενός ανθρώπου. Η συνεχείς επιμόρφωση και
εξειδίκευση στον επαγγελματικό τομέα είναι απαραίτητη για την επαγγελματική εξέλιξη
όπου μέσα από αυτήν θα υπάρξει αύξηση του εισοδήματος ενός νοικοκυριού.

Ο αγροτικός τομέας – συνεταιρισμοί έχουν σημαντικό ρόλο στην τοπική κοινωνία.
Μέσο των συνεταιρισμών οι αγρότες κατάφεραν να αυξήσουν την παραγωγή τους με πιο
σύγχρονα μηχανήματα και κατ επέκταση το βιοτικό τους επίπεδο. Επίσης δημιουργήθηκαν
και νέες θέσεις εργασίας.
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Με την αξιοποίηση της τεχνολογίας κυρίως οι νέοι άνθρωποι κατάφεραν να
δημιουργήσουν τις δικές τους εταιρείες. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις όπου κατά κύριο λόγο
δραστηριοποιούνται μέσω του διαδικτύου έδωσαν την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να
σταματήσουν την εργασία τους από μία χαμηλόμισθη θέση όπου είχαν και να
δημιουργήσουν την δική τους επιχείρηση.
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1W-EU&start=1991&view=chart https://unric.org/it/obiettivo-8-incentivare-una-
crescita-economica-duratura-inclusiva-e-sostenibile-unoccupazione-piena-e-produttiva-
ed-un-lavoro-dignitoso-per-tutti/
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Απόφοιτος Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΠΜΣ Βιώσιμη Ανάπτυξη, Χαροκόπειο
Πανεπιστήμιο
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Περίληψη
Η παρούσα εργασία εκπονείται στα πλαίσια του μαθήματος «Εισαγωγή στη Βιώσιμη

Ανάπτυξη» και αναφέρεται στην εφαρμογή των 17 στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Πιο
συγκεκριμένα περιγράφει τον στόχο 9 «Βιομηχανία, Καινοτομία & Υποδομές».

Με στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, μέσω επιστημονικής βιβλιογραφίας, αναλύονται οι
επιδιώξεις του στόχου, η κατάσταση που επικρατεί παγκοσμίως και τα προβλήματα που
υφίστανται αναφορικά με τους τομείς που περιλαμβάνει.

Στην παγκόσμια προσπάθεια για έναν πιο βιώσιμο πλανήτη σημαντικό ρόλο
διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία μέσω δράσεων, πολιτικών επιλογών και
χρηματοδοτήσεων ενισχύει τόσο τα κράτη μέλη της όσο και τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες
ως προς την κατεύθυνση αυτή.

Στην επίτευξη των 17 στόχων δραστικό ρόλο έχει αναλάβει και η Ελλάδα κυρίως μέσω
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τόσο σε θεσμικό επίπεδο όσο και με δράσεις και έργα υποδομών
για μια ολοκληρωμένη βιώσιμη ανάπτυξη.

Πέραν των ανωτέρω, ουσιαστική για την επίτευξη του κάθε στόχου όπως προβλέπεται
στην Ατζέντα 2030, είναι η συμβολή του κάθε πολίτη ξεχωριστά μέσω ατομικών δράσεων και
πρωτοβουλιών.

Λέξεις - κλειδιά: Ατζέντα 2030, στόχος 9, βιώσιμη ανάπτυξη, υποδομές, καινοτομία,
βιομηχανία

Εισαγωγή

Η εξάλειψη της φτώχειας και της πείνας, η προστασία του περιβάλλοντος και των
φυσικών πόρων, η ισότητα μεταξύ των ανθρώπων, καθώς και η ύπαρξη ειρηνικών και υγιών
κοινωνιών οδήγησε το 2015 στη δημιουργία της Ατζέντας Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030, με τη
συμμετοχή όλων των μελών κρατών των Ηνωμένων Εθνών και τη δέσμευση των
παγκόσμιων ηγετών για κοινή δράση και συνεργασία, βασιζόμενοι πάντα σε παλαιότερες
διασκέψεις των Ηνωμένων Εθνών με θέμα την αειφόρο ανάπτυξη.

Στην Ατζέντα 2030 τέθηκαν 17 στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) και 169 σχετικοί
στόχοι που θα πρέπει να εφαρμοστούν έως το 2030 από όλες τις χώρες σε περιφερειακό και
παγκόσμιο επίπεδο.

Σκοπός της εργασίας είναι η ανάλυση ενός εκ των ανωτέρω στόχων και συγκεκριμένα
του στόχου 9 «Βιομηχανία, Καινοτομία & Υποδομές», ο οποίος εστιάζει στον ρόλο των
μεγάλων έργων υποδομών, την εξέλιξη στον βιομηχανικό τομέα και την πρόοδο της
τεχνολογίας στη βιώσιμη ανάπτυξη και στους τρεις βασικούς πυλώνες της: την οικονομία,
την κοινωνία και το περιβάλλον. Βασικός στόχος, επομένως, είναι να αναλυθεί πώς μπορεί
μέσω αποφάσεων και δράσεων τόσο στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της
Ελλάδας, αλλά και μέσω ατομικών αποφάσεων, να επιτευχθεί το ανωτέρω, καθώς επίσης να
παρουσιαστούν τα ωφέλιμα αποτελέσματα στη βιώσιμη ανάπτυξη.
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Τα βιβλιογραφικά ευρήματα υποδηλώνουν τη σημαντικότητα της λήψης αποφάσεων,
της εφαρμογής δράσεων και της κατασκευής έργων αναφορικά με τον στόχο 9 της Ατζέντας
2030.

Για την ανάλυση των ανωτέρω η εργασία χωρίζεται σε έξι (6) κεφάλαια. Στο πρώτο
κεφάλαιο περιγράφεται ο στόχος 9 «Βιομηχανία, Καινοτομία & Υποδομές» και οι σκοποί
που επιδιώκονται, όπως ορίστηκαν στην Ατζέντα 2030 κατά τη Σύνοδο Κορυφής των
Ηνωμένων Εθνών το 2015 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Εν συνεχεία, στο κεφάλαιο 2, παρατίθεται η εικόνα της υπάρχουσας κατάστασης και τα
προβλήματα που σχετίζονται με τον στόχο 9. Στο επόμενο κεφάλαιο αναφέρονται οι
πολιτικές και οι δράσεις που εφαρμόζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και η
οικονομική ενίσχυση που παρέχει μέσω χρηματοδοτήσεων προς τα κράτη μέλη της και προς
τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες για να επιτευχθούν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Στο κεφάλαιο 4 αναπτύσσονται πολιτικές και δράσεις οι οποίες είτε έχουν ήδη
εφαρμοστεί είτε πρόκειται να τεθούν σε ισχύ στο άμεσο μέλλον και αφορούν στην
επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου, τις επενδύσεις σε μεγάλα έργα υποδομών, τη
βιομηχανική ανάπτυξη, την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη μεταρρύθμιση
στον Δημόσιο Τομέα, την προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας αλλά και τη
μετατροπή της οικονομίας σε κυκλική.

Σημαντικές πρωτοβουλίες και δράσεις σχετικά με τον στόχο 9 έχουν παρθεί και σε
επίπεδο ΟΤΑ, όπως παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 5, μέσω νέων ψηφιακών υπηρεσιών προς
τους πολίτες, έργων υποδομών και στρατηγικών για την καινοτομία και την τεχνολογία.
Ακολούθως, το κεφάλαιο 6 αναφέρεται σε προτάσεις για τις δράσεις που ο καθένας σε
ατομικό επίπεδο μπορεί να εφαρμόσει ώστε να επιτευχθεί ο στόχος 9.

Τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την παράθεση των
βιβλιογραφικών ευρημάτων.

1. Περιγραφή του στόχου 9 «Βιομηχανία, Καινοτομία & Υποδομές»

Ο στόχος 9 «Βιομηχανία, Καινοτομία & Υποδομές», ένας εκ των 17 στόχων της
βιώσιμης ανάπτυξης, εστιάζει στον ρόλο των υποδομών, της βιομηχανικής ανάπτυξης και
της τεχνολογικής προόδου, τόσο στην αειφόρο ανάπτυξη όσο και στη βελτίωση σε πολλούς
κοινωνικούς τομείς, με αποτέλεσμα την οικονομική και τοπική ανάπτυξη αλλά και τη
βελτίωση στην ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Οι επενδύσεις σε υποδομές που αφορούν στην κατασκευή μεγάλων έργων μεταφορών
όπως οδικά δίκτυα, σιδηροδρόμους και λιμάνια, αλλά και έργων άρδευσης, αποχέτευσης,
ενέργειας και τεχνολογίας, είναι ξεκάθαρο ότι στοχεύουν στην ενίσχυση των κοινωνιών
καθώς και των μελών που τις απαρτίζουν, μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας, των
εισοδημάτων και της βελτίωσης σε τομείς όπως η υγεία και η εκπαίδευση.

Η βιομηχανική ανάπτυξη σε συνδυασμό με την τεχνολογική πρόοδο, όπως και η
εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών και δράσεων οδηγούν σε μια συνεχή αύξηση στο βιοτικό
επίπεδο των ανθρώπων, στην προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, καθώς
και στην καλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα.

Πιο συγκεκριμένα ο στόχος 9 επιδιώκει (Transforming our world: the 2030 Agenda for
Sustainable Development [United Nations, Department of Economic and Social Affairs
Sustainable Development], χ.χ.):

9.1 Τη δημιουργία υποδομών ανθεκτικών και ποιοτικών, με προσιτή και ισότιμη
πρόσβαση για όλους, με στόχο την οικονομική πρόοδο και την κοινωνική ευημερία.
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9.2 Την - χωρίς αποκλεισμούς - προώθηση της βιώσιμης βιομηχανοποίησης και την
αύξηση, έως το 2030, του ποσοστού των απασχολούμενων στον κλάδο της βιομηχανίας και
του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, αναλόγως με τις συνθήκες κάθε έθνους. Στις
υπανάπτυκτες χώρες στόχος είναι ο διπλασιασμός του ποσοστού που απασχολείται με τον
βιομηχανικό τομέα.

9.3 Την - κατά κύριο λόγο στις αναπτυσσόμενες χώρες - αύξηση της πρόσβασης
μικρών βιομηχανικών και λοιπών επιχειρήσεων σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

9.4 Την αναβάθμιση, έως το 2030, υποδομών και κατασκευών ώστε να καταστούν
βιώσιμες.

9.5 Την προώθηση της επιστημονικής έρευνας, την ενθάρρυνση της καινοτομίας και
την ουσιώδη αύξηση κατά ένα εκατομμύριο (1.000.000) των απασχολούμενων στους τομείς
της έρευνας και της ανάπτυξης, κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και την αύξηση
στις δαπάνες σχετικά με την έρευνα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Εκτός των ανωτέρω, προβλέπεται η οικονομική, τεχνική και τεχνολογική ενίσχυση στα
Αφρικανικά κράτη, σε υπανάπτυκτες χώρες, στις μεσογειακές αναπτυσσόμενες χώρες και
στις μικρές νησιωτικές αναπτυσσόμενες χώρες, ώστε να διευκολυνθούν στην ανάπτυξη
βιώσιμων υποδομών. Η υποστήριξη της ανάπτυξης της εγχώριας τεχνολογίας, έρευνας και
καινοτομίας και η επίτευξη προσιτής πρόσβασης στο Διαδίκτυο, έως το 2020, των λιγότερο
αναπτυγμένων χωρών προβλέπονται ακόμη στον στόχο 9 της Ατζέντας 2030.

2. Περιγραφή υπάρχουσας κατάστασης – Προβλήματα

Ο τομέας των υποδομών, παρότι αποδεδειγμένα ενισχύει την οικονομία, την κοινωνία
και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα. Έτσι
δυσχεραίνονται τομείς όπως η εργασία, η επιχειρηματικότητα, η εκπαίδευση, η
πληροφόρηση και η υγεία αλλά και οι στόχοι που έχουν προβλεφθεί στην Ατζέντα 2030 και
οι οποίοι επιδιώκουν την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ισορροπία, τις τρεις,
δηλαδή, διαστάσεις της αειφόρου ανάπτυξης.

Σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών (Στόχος 9 – Βιομηχανία, Καινοτομία και
Υποδομές [Ηνωμένα Έθνη, Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ], χ.χ.):
- Το 2009 ο κατασκευαστικός κλάδος απασχολούσε περί των 2,9 δισεκατομμυρίων
ανθρώπων παγκοσμίως, ήτοι το 16% του εργατικού δυναμικού, παρέχοντας 470
εκατομμύρια θέσεις εργασίας, οι οποίες το 2013 ξεπέρασαν το μισό δισεκατομμύριο.
- Κάθε νέα θέση εργασίας στον τομέα των κατασκευών οδηγεί στη δημιουργία 2,2 θέσεων
σε άλλους κλάδους εργασίας.
- Ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον κατασκευαστικό και βιομηχανικό τομέα
είναι ο πιο βασικός, διότι παρέχουν τις περισσότερες θέσεις εργασίας καθώς κατέχουν το
90% του επιχειρηματικού κόσμου παγκοσμίως.
- Υπάρχει μεγάλη δυνατότητα ανάπτυξης στον τομέα της εκβιομηχάνισης τροφίμων και
ποτών των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών.
- Ο τομέας των αγροτικών επιχειρήσεων δύναται μεγαλύτερης ανάπτυξης στις
αναπτυσσόμενες χώρες.
- Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι απασχολούνται σε
τομείς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Παρ’ όλες τις σαφέστατα μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης, τα ίδια στοιχεία (Στόχος 9 –
Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές [Ηνωμένα Έθνη, Περιφερειακό Κέντρο
Πληροφόρησης του ΟΗΕ], χ.χ.) γνωστοποιούν και τα μεγάλα προβλήματα που
αντιμετωπίζονται παγκοσμίως και συγκεκριμένα:
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- Σε αρκετές αναπτυσσόμενες χώρες απουσιάζουν ακόμα και βασικές υποδομές όπως δρόμοι,
έργα σχετικά με την υγιεινή και το νερό, με την ενέργεια και την τεχνολογία.
- 2,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι περίπου, κάτοικοι αναπτυσσόμενων χωρών, δεν έχουν
μόνιμα πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια.
- 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε παγκόσμιο επίπεδο δε χρησιμοποιούν βασικές
εγκαταστάσεις υγιεινής, ενώ 800 εκατομμύρια δεν έχουν πρόσβαση σε νερό, πολλές χιλιάδες
εκ των οποίων είναι κάτοικοι της Αφρικής και της Ασίας.
- 1 με 1,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν αναξιόπιστες τηλεφωνικές υπηρεσίες.
- Αφρικανικές χώρες με χαμηλό εισόδημα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στον τομέα των
υποδομών πλήττονται κατά 40% ως προς την παραγωγικότητα των εταιρειών.

Επομένως είναι εμφανές ότι καθίσταται επιτακτική η αντιμετώπιση των ανωτέρω
προβλημάτων μέσω της πρόβλεψης, του σχεδιασμού και της εφαρμογής πρακτικών και
δράσεων είτε από κάθε χώρα μεμονωμένα είτε σε συνεργασία μεταξύ τους, ώστε έως το
2030 να βελτιωθεί η εικόνα σε παγκόσμιο επίπεδο στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης.

3. Πολιτικές και δράσεις – Χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον στόχο 9
«Βιομηχανία, Καινοτομία & Υποδομές»

Σημαντική είναι η συμβολή των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιο
συγκεκριμένα, στην εφαρμογή των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Ανθρώπινο Περιβάλλον που
πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη το 1972 υπήρξε η πρώτη συνάντηση των ηγετών της
διεθνούς κοινότητας, με σκοπό να εξεταστούν από κοινού περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά
ζητήματα. Εν συνεχεία, στην έκθεση Brundtland της Διεθνούς Επιτροπής για το Περιβάλλον
και την Ανάπτυξη του 1987 με τίτλο «Το κοινό μέλλον μας» τέθηκε ο ορισμός της αειφόρου
ανάπτυξης. Τον Ιούνιο του 1992 πραγματοποιήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο η συνάντηση 172
χωρών για τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, στην
οποία πάρθηκαν κομβικές αποφάσεις για τη συνέχεια της συλλογικής προσπάθειας που είχε
ήδη ξεκινήσει με τις προηγούμενες συνεδριάσεις (Ο δρόμος προς την παγκόσμια
βιωσιμότητα [Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος], 2012). Στην εν λόγω Διάσκεψη
σημαντική υπήρξε η διατύπωση της Ατζέντας 2021 (Agenda ‘21) για την αντιμετώπιση των
περιβαλλοντικών προβλημάτων. Πρωταρχικό ρόλο στην επίτευξη της βιωσιμότητας έχουν οι
δράσεις κάθε κράτους σε τοπικό επίπεδο, γεγονός που αναδείχθηκε σημαντικά με την
παρουσίαση της Τοπικής Ατζέντας ‘21 (1992).

Ερχόμενοι στον Σεπτέμβριο του 2015 και στη Σύνοδο Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στην Νέα Υόρκη, δημοσιεύθηκε έγγραφο
του ΟΗΕ με τίτλο «Να αλλάξουμε τον κόσμο μας: η Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη
ανάπτυξη» στο οποίο παρουσιάσθηκαν οι 17 στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) με
στόχο την προστασία του πλανήτη, την εξάλειψη της φτώχειας, την προστασία των
ανθρώπινων δικαιωμάτων και την παγκόσμια ευημερία (Βιώσιμη Ανάπτυξη [Ευρωπαϊκή
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή], χ.χ.).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες που την αποτελούν έχουν την αρμοδιότητα να
αναλαμβάνουν δράσεις και να ασκούν πολιτικές με στόχο την ανάπτυξη, όπως ορίζεται στο
Άρθρο 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), καθώς και την
προώθηση στις αναπτυσσόμενες χώρες της βιώσιμης ανάπτυξης από οικονομική, κοινωνική
και περιβαλλοντική άποψη, σύμφωνα με το Άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο δ) της
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) (Αναπτυξιακή πολιτική ΕΕ, [EUR – Lex],
2019).
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Το 2017 ξεκίνησε η εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, στην οποία οι στόχοι της βιώσιμης
ανάπτυξης παίζουν κυρίαρχο ρόλο. Στα πλαίσια της βοήθειας προς λιγότερο αναπτυγμένες
χώρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη – μέλη της αποτελούν από κοινού επίσημο
πάροχο αναπτυξιακής βοήθειας μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) με το
οποίο παρέχεται βοήθεια σε 79 χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού
(Αναπτυξιακή πολιτική ΕΕ, [EUR – Lex], 2019).

Το 2017 εγκρίθηκε η νέα ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη, που καθορίζει
τις αρχές της συνεργασίας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις αναπτυσσόμενες
χώρες για την επίτευξη των 17 στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Για τον λόγο αυτόν η
Ευρωπαϊκή Ένωση ίδρυσε, την ίδια χρονιά, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
και την Εγγύηση αυτού, που αποτελούν μέρος του Εξωτερικού Επενδυτικού Σχεδίου
(Αναπτυξιακή πολιτική ΕΕ, [EUR – Lex], 2019).

Η δημιουργία ανθεκτικών υποδομών, η χωρίς αποκλεισμούς προώθηση της βιώσιμης
βιομηχανοποίησης και η ενθάρρυνση της καινοτομίας, που περιλαμβάνονται στα βασικά
σημεία του στόχου 9, αποτελούν βασικό κομμάτι της Ατζέντας 2030. Ο ψηφιακός
μετασχηματισμός συνδράμει στην αύξηση των θέσεων εργασίας, της προσβασιμότητας σε
υπηρεσίες και τη βελτίωση της διαφάνειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την επίτευξη των
ανωτέρω, συντονίζει την κοινή Ατζέντα Αφρικής – ΕΕ για τις υποδομές και συμμετέχει στο
συμβούλιο διαχείρισης του προγράμματος σχετικά με την πολιτική μεταφορών στην Αφρική
(Αναπτυξιακή πολιτική ΕΕ, [EUR - Lex], 2019).

Το ΕΣΠΑ 2014 – 2020, μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη της
Ελλάδας, το οποίο στηρίζεται σε πόρους που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει βασικούς στόχους την κοινωνική
συνοχή και την αειφόρο ανάπτυξη. Το συγκεκριμένο ΕΣΠΑ συνέβαλε μεταξύ άλλων στην
επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μια ανάπτυξη έξυπνη, με
επενδύσεις στην εκπαίδευση - έρευνα - καινοτομία, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς
(ΕΣΠΑ 2014 - 2020, [ΕΣΠΑ 2014 - 2020 ανάπτυξη – εργασία – αλληλεγγύη], 2019).
Προτεραιότητα στη χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων βασικών στόχων, είχαν τομείς όπως η
επιχειρηματικότητα, η καινοτομία, η Δημόσια Διοίκηση και η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι
υποδομές με έμφαση στα δίκτυα μεταφορών, και πιο συγκεκριμένα τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα
Μεταφορών, τους κάθετους άξονες και τη λειτουργική διασύνδεση των μεταφορικών μέσων
(ΕΣΠΑ 2014 - 2020, [ΕΣΠΑ 2014 - 2020 ανάπτυξη – εργασία – αλληλεγγύη], 2019). Εκ των
7 Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τα οποία αποτελείται το ΕΣΠΑ 2014 -
2020 τα προγράμματα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
(ΕΠΑνΕΚ), «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ)
αλλά και το «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» (ΕΣΠΑ 2014 - 2020, [ΕΣΠΑ 2014 - 2020
ανάπτυξη – εργασία – αλληλεγγύη], 2019) συνδέονται με τον στόχο 9 της Ατζέντας 2030.

Πιο συγκεκριμένα η χρηματοδότηση για το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ανέρχεται στα 4.665.144.578 ευρώ (Δημόσια
Δαπάνη), με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι στα 3.646.378.272 ευρώ και η
Εθνική Συμμετοχή στα 1.018.766.306 ευρώ (ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα &
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) , [ΕΣΠΑ 2014 - 2020 ανάπτυξη – εργασία – αλληλεγγύη], χ.χ.). Με
το συγκεκριμένο πρόγραμμα ενισχύεται η Εθνική Στρατηγική για την Έρευνα,
Τεχνολογία και Καινοτομία και η Εθνική Στρατηγική Ψηφιακής Ανάπτυξης και οι πόροι
προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (€2.970,9 εκ) και το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (€675,5 εκ) και αναλογούν και στις 13 Περιφέρειες της
χώρας (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα &
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Καινοτομία» ΕΣΠΑ 2014 – 2020 [Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού], χ.χ.).

Η χρηματοδότηση του προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη» κυμαίνεται στα 5.186.665.141 ευρώ (Δημόσια Δαπάνη), με την
Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετέχει με 4.333.917.411 ευρώ και το κράτος με 852.747.730
ευρώ (ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, [ΕΣΠΑ 2014 -2020
ανάπτυξη – εργασία – αλληλεγγύη], χ.χ.) και αποτελεί το μεγαλύτερο από άποψη
κοινοτικών πόρων πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014 -2020. Χρηματοδοτείται από κοινού από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ). Το
συγκεκριμένο πρόγραμμα εστιάζει στη βελτίωση υποδομών όπως λιμάνια και αεροδρόμια
και στη σύνδεση αυτών με τα μεγάλα οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, στη βελτίωση της
οδικής ασφάλειας, στην προώθηση αστικών και προαστιακών μεταφορών σε Αττική και
Θεσσαλονίκη. Τέτοια έργα είναι η δημιουργία της γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας,
εκτιμώμενου κόστους 1.510.000.000,00 ευρώ (Τμήμα Α: Άλσος Βεΐκου - Γουδή, [ΑΤΤΙΚΟ
ΜΕΤΡΟ Α.Ε], χ.χ.), η επέκταση της γραμμής 3 Χαϊδάρι - Πειραιάς με προϋπολογισμό
€358.341.757 (Επέκταση του Μετρό Αθήνας, τμήμα Χαϊδάρι - Πειραιάς, [ΕΣΠΑ 2014 -2020
ανάπτυξη – εργασία – αλληλεγγύη], 2020), η επέκταση του τραμ προς τον Πειραιά, έργο
ύψους 61.5 εκ ευρώ (Επέκταση του Τραμ προς Πειραιά, [ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε], χ.χ.)
καθώς και η ολοκλήρωση του μετρό της Θεσσαλονίκης.

Τέλος, το πρόγραμμα σχετικά με τον Δημόσιο Τομέα χρηματοδοτήθηκε με 486.913.882
ευρώ (Δημόσια Δαπάνη), με τα 377.228.416 ευρώ να προέρχονται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και τα 109.685.466 ευρώ από την Εθνική Συμμετοχή (ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου
Τομέα, [ΕΣΠΑ 2014 -2020 ανάπτυξη – εργασία – αλληλεγγύη], χ.χ.). Σημαντική επίσης
είναι η ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με χρηματοδότηση 223.137.223 ευρώ
(Εξειδίκευση και Έργα Σημαία Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου
Τομέα», [Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού], χ.χ.), που
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η επόμενη προγραμματική περίοδος ΕΣΠΑ 2021 –
2027, που στηρίζεται σε πέντε κύριους στόχους. Ο στόχος 9 της Ατζέντας 2030 συνδέεται
άμεσα με τον στόχο πολιτικής 1 «Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του
καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού», στον οποίο εμπίπτουν η
προώθηση της τεχνολογίας και της καινοτομίας, καθώς και οι δράσεις για την 4η
Βιομηχανική επανάσταση (Ελλάδα: Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη και Δίκαιη
Ανάπτυξη 2030, [Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων], 2019) και τον στόχο πολιτικής 3
«Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των
περιφερειακών διασυνδέσεων ΤΠΕ» για την ανάπτυξη προσβάσιμων, ποιοτικών,
ανθεκτικών, έξυπνων και βιώσιμων υποδομών και έργων μεταφορών (Στόχοι της Πολιτικής
Συνοχής 2021-2027, [ΕΣΠΑ 2014 -2020 ανάπτυξη – εργασία – αλληλεγγύη], 2021).

4. Πολιτικές και δράσεις/έργα της Ελλάδας για την επίτευξη του στόχου 9 «Βιομηχανία,
Καινοτομία & Υποδομές»

Οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες και εν συνεχεία
το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης είχαν ως συνέπεια η χώρα να αδυνατεί να ακολουθήσει
τις εξελίξεις στον τεχνολογικό τομέα, να προσαρμοστεί στα νεότερα περιβαλλοντικά
δεδομένα και να αναβαθμίσει τη θέση της έναντι των άλλων χωρών. Βασικός στόχος,
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επομένως, είναι να εφαρμοστούν δράσεις και πολιτικές που θα οδηγήσουν τη χώρα σε
βελτίωση σε οικονομικό, κοινωνικό αλλά και περιβαλλοντικό επίπεδο.

Η ύπαρξη ανθεκτικών, ποιοτικών υποδομών με ισότιμη πρόσβαση για όλους είναι ένας
εκ των βασικών δεικτών ανάπτυξης μιας χώρας. Στόχος της Ελλάδας είναι η βελτίωση στον
τομέα των υποδομών και των μεταφορών, οι επενδύσεις με στόχο τον ψηφιακό
μετασχηματισμό και η διεύρυνση της αγοράς ενέργειας σε τοπικό επίπεδο. (Ελλάδα: Μια
στρατηγική ανάπτυξης για το μέλλον, [Υπουργείο Οικονομικών], 2018).

Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα από το 2017 ξεκίνησε την εφαρμογή του Εθνικού
Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών σχετικά με την αναβάθμιση στον τομέα των υποδομών
μεταφορών. Βασικός στόχος είναι η βιώσιμη ανάπτυξη υποδομών τόσο μεσοπρόθεσμα
(2027) όσο και μακροπρόθεσμα (2037) μέσω της ολοκλήρωσης υποδομών που αποτελούν
μέρος του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, του εκσυγχρονισμού του συστήματος των
μεταφορών, της βελτίωσης στον τομέα της ασφάλειας και της προστασίας του
περιβάλλοντος (Ελλάδα: Μια στρατηγική ανάπτυξης για το μέλλον, [Υπουργείο
Οικονομικών], 2018).

Βασικές προτεραιότητες της Ελλάδας είναι η ανάπτυξη των έργων υποδομών, η
ανάδειξή της ως «διεθνούς κόμβου εμπορευματικών μεταφορών» που θα ωφελήσει όλα τα
Βαλκανικά κράτη και η μείωση στις διασυνοριακές καθυστερήσεις (Ελλάδα: Μια
στρατηγική ανάπτυξης για το μέλλον, [Υπουργείο Οικονομικών], 2018). Ο εκσυγχρονισμός
μεγάλων οδικών δικτύων καθώς και των ελληνικών και βαλκανικών σιδηροδρομικών
δικτύων περιλαμβάνονται επίσης στους άμεσους στόχους της χώρας.

Άλλη σημαντική επένδυση αποτελεί η Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική (2016-2021), η
οποία στοχεύει στην πρόοδο της παραγωγικότητας στον οικονομικό τομέα και στη βελτίωση
της ποιότητας ζωής των κατοίκων και εστιάζει στην εύκολη πρόσβαση στις ψηφιακές
υποδομές, στο υψηλής ταχύτητας διαδίκτυο και στην ενίσχυση των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, ώστε να ωφεληθούν από τα ψηφιακά εργαλεία. Ενδεικτικά, η δράση Super -
Fast Broadband (SFBB), ο προϋπολογισμός της οποίας υπολογίζεται στα 700.000.000
εκατομμύρια ευρώ, θα εξασφαλίσει υψηλότερης ταχύτητας διαδίκτυο σε επιχειρήσεις και
νοικοκυριά. Η χρηματοδότηση της εν λόγω δράσης προέρχεται από κοινού από ταμεία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους (Ελλάδα: Μια στρατηγική ανάπτυξης για το
μέλλον, [Υπουργείο Οικονομικών], 2018). Το πρόγραμμα Ultra Fast Broadband απευθύνεται
σε περισσότερους από 2,4 εκατομμύρια πολίτες, που θα αποκτήσουν τη δυνατότητα
σύνδεσης στο διαδίκτυο με ταχύτητες τουλάχιστον 100 Mbps, προϋπολογίζεται στα
300.000.000 εκατομμύρια ευρώ (δημόσια δαπάνη) και συγχρηματοδοτείται από τα
Διαρθρωτικά & Επενδυτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ έχουν ήδη υπογραφεί
προγραμματικές συμφωνίες με μεγάλους Δήμους της χώρας για την πιλοτική εφαρμογή των
τηλεπικοινωνιών πέμπτης γενιάς (5G). Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων
(ΣΗΔΕ), το ψηφιακό ΓΕΜΗ και το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Υποδομές ασφάλειας / Τηλεφωνίας /
Τηλεδιάσκεψης / Καλωδίωσης έχουν στόχο να βελτιώσουν τις συναλλαγές στο Δημόσιο
(Ελλάδα: Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη και Δίκαιη Ανάπτυξη 2030, [Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων], 2019).

Από μεγάλα έργα υποδομής θα ενισχυθεί και η εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Τέτοια έργα αποτελούν η τοποθέτηση «έξυπνων» μετρητών στη θέση των παλαιών
μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2030, η διασύνδεση - όπου δεν έχει ήδη
πραγματοποιηθεί - των νησιών με την ηπειρωτική χώρα και η διασύνδεση Ελλάδας -
Βουλγαρίας (Ελλάδα: Μια στρατηγική ανάπτυξης για το μέλλον, [Υπουργείο Οικονομικών],
2018).
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Στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας βασικά σημεία αποτελούν η ενίσχυση του
δυναμικού σε ανθρώπους και υποδομές, η προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας
και η λήψη πρωτοβουλιών. Βασικά πεδία για τη βελτίωση του συστήματος της καινοτομίας
είναι η χρηματοδότηση για την καινοτομία και την τεχνολογία, η πιο καινοτομική
προσέγγιση του νέου αναπτυξιακού νόμου, η δημιουργία νέου θεσμού που στηρίζει την
ελεύθερη έρευνα στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα και η
προώθηση της καινοτομίας ευρύτερα (Ελλάδα: Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη και
Δίκαιη Ανάπτυξη 2030, [Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων], 2019). Στα ανωτέρω
σημαντική αποδεικνύεται η ίδρυση, το 2016, του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και
Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) που υποστηρίζει προγράμματα σχετικά με την έρευνα στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε ερευνητικά κέντρα και με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζει νέες
θέσεις εργασίας για νέους επιστήμονες αποτρέποντας έτσι τη φυγή τους στο εξωτερικό.

Επιπλέον, όπως προκύπτει από τον στόχο 9 της Ατζέντας 2030, σημαντικό ρόλο
διαδραματίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ενίσχυση νεοφυών και μικρομεσαίων
επιχειρήσεων συμπεριλαμβάνεται στους βασικούς στόχους της Ελλάδας. Αν και
παρατηρείται αύξηση στο ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων, η καινοτομία - συγκριτικά με
την Ευρωπαϊκή Ένωση - κυμαίνεται σε επίπεδα χαμηλότερα του μέσου όρου. Η ενίσχυση
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στην καινοτομία πέραν της
αύξησης της παραγωγικότητας, θα οδηγήσει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην
κοινωνική ανάπτυξη. Η προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας υλοποιείται μέσω
τριών δράσεων, που είναι η υποστήριξη ερευνητικών και καινοτόμων σχεδίων συνεργασίας
μεταξύ ΑΕΙ, Ερευνητικών Κέντρων και επιχειρήσεων (πρόγραμμα «Ερευνώ-Δημιουργώ-
Καινοτομώ) μέσω του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2023, ο σχεδιασμός νέων κινήτρων για ιδιωτικές
επενδύσεις και η δημιουργία ευκαιριών για νέες καινοτόμες εταιρείες μέσω του Ταμείου
Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕquiFund) (Ελλάδα: Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη και
Δίκαιη Ανάπτυξη 2030, [Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων], 2019).

Η συνεχής πρόοδος σε πολλούς επιστημονικούς τομείς διαμορφώνει ευνοϊκές συνθήκες
για την 4η Βιομηχανική Επανάσταση, η οποία βρίσκεται στα πρώτα στάδια της. Οι
επενδύσεις σε υποδομές με προτεραιότητα σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, η
ενίσχυση των Κέντρων Ψηφιακής Καινοτομίας προς επιχειρήσεις και των Δομών
Υποστήριξης Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, τα φορολογικά κίνητρα προς επιχειρήσεις και
ο εμπλουτισμός του ανθρώπινου δυναμικού στο επίπεδο της έρευνας και της ανάπτυξης
επιχειρήσεων, καθώς και η εξειδίκευση εργαζομένων ή μη ως προς την 4η Βιομηχανική
Επανάσταση είναι οι δράσεις που προβλέπονται από την Κυβέρνηση (Ελλάδα: Εθνική
Στρατηγική για τη Βιώσιμη και Δίκαιη Ανάπτυξη 2030, [Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων], 2019).

Σημαντική συμβολή στα ανωτέρω παρέχει και η μετατροπή της οικονομίας σε κυκλική,
η οποία θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα εξασφαλίσει την αειφόρο ανάπτυξη.
Θα επιτευχθούν έτσι ωφέλιμα αποτελέσματα όπως η μείωση των εκπομπών άνθρακα, η
βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων, η καινοτομία, οι νέες τεχνολογίες και η ανάπτυξη
δεξιοτήτων και γνώσεων. Το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία», που
εγκρίθηκε το 2018 και συμβαδίζει με τις απαιτήσεις της Ατζέντας 2030, προβλέπει μεταξύ
άλλων νομοθετικές ρυθμίσεις, ενίσχυση της γνώσης και παρακολούθηση της προόδου ως
προς την κυκλική οικονομία. Σημαντικά στην επίτευξη των ανωτέρω, συμβάλλουν
προγράμματα όπως ο Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020), το LIFE και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) (Ελλάδα: Μια στρατηγική ανάπτυξης για το μέλλον,
[Υπουργείο Οικονομικών], 2018).
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5. Πολιτικές και δράσεις/έργα των ΟΤΑ για την επίτευξη του στόχου 9 «Βιομηχανία,
Καινοτομία & Υποδομές»

Παρότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση δέχτηκε τα τελευταία χρόνια μεγάλο πλήγμα από την
οικονομική κρίση, καθότι ιδίως τα πρώτα χρόνια μειώθηκε έως και 60% η κρατική
χρηματοδότηση, σήμερα οι αρμόδιοι φορείς καταβάλουν προσπάθεια, μεταξύ άλλων, για
την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης (Ελλάδα, Εθνική Στρατηγική για τη
Βιώσιμη και Δίκαιη Ανάπτυξη 2030, [Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων], 2019). Οι
δράσεις επικεντρώνονται σε επίπεδο θεσμών, χρηματοδότησης, δυναμικού και ψηφιακής
αναβάθμισης. Σημαντικό είναι να αποκτηθούν οι πόροι, το ανθρώπινο δυναμικό και η
εξειδίκευση, ώστε κάθε περιοχή της χώρας να έχει τη δυνατότητα βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση
της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ
Ι»]» ενίσχυσε τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον τομέα της ανάπτυξης και
αποσαφήνισε τις αρμοδιότητες Δήμων και Περιφερειών.

Αν και υπάρχουν Περιφέρειες και Δήμοι που δεν έχουν προβεί σε αξιόλογες ενέργειες,
ολοένα και περισσότεροι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εφαρμόζουν δράσεις για την
επίτευξη των απαιτούμενων στόχων ακολουθώντας τις Ευρωπαϊκές και Εθνικές
κατευθύνσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Συγκεκριμένα για τον στόχο 9 «Βιομηχανία,
Καινοτομία & Υποδομές» ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένες εκ των δράσεων που έχουν
υιοθετήσει διάφοροι φορείς όπως ο Δήμος Αγ. Δημητρίου, ο οποίος δημιούργησε μια νέα
αναβαθμισμένη mobile εφαρμογή με την επωνυμία «City On», η οποία πληροφορεί για τις
ψηφιακές υπηρεσίες του Δήμου και δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες και τους επισκέπτες
να ενημερώνονται για τις καθημερινές εξελίξεις, για διάφορα σημεία ενδιαφέροντος της
περιοχής ή και να υποβάλλουν κάποιο θέμα που προέκυψε στη γειτονιά τους. (Νέα
εφαρμογή για κινητό τηλέφωνο στην υπηρεσία των πολιτών, [Δήμος Αγ. Δημητρίου], 2021).
Ακόμη, ο Δήμος θα προχωρήσει στην ανακατασκευή και μετατροπή του υποσταθμού της
ΔΕΗ σε Κέντρο Διανομής, ένα έργο με προϋπολογισμό 17 εκατομμύρια ευρώ διάρκειας
τριών (3) ετών, το οποίο έχει εγκριθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και
υπολογίζεται να ξεκινήσει το 2023 (Κινητικότητα για το θέμα του Υποσταθμού της ΔΕΗ
[Δήμος Αγ. Δημητρίου], 2020). Παρόμοιες δράσεις αποτελούν η προμήθεια νέων
χορτοκοπτικών μηχανημάτων (Επίδειξη νέου εξοπλισμού του Τμήματος Πρασίνου, [Δήμος
Αγ. Δημητρίου], 2020), καθώς και η - σημαντική για το περιβάλλον - συνεργασία του Δήμου
με την Οργάνωση Athens Makerspace, που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και
συγκεκριμένα με το πρόγραμμα Precious Plastic Lab, μέσω του οποίου πλαστικά καπάκια
που συλλέγονται μετατρέπονται σε χρήσιμα προϊόντα (Μαζεύουμε πλαστικά καπάκια και τα
μετατρέπουμε σε χρηστικά αντικείμενα, [Δήμος Αγ. Δημητρίου], 2021). Ακόμη, ο Δήμος
προχωράει στην εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων με τη δημιουργία
δημοσίως προσβάσιμων σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Δημόσια Διαβούλευση
για το “Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Δήμου Αγίου Δημητρίου”, [Δήμος Αγ.
Δημητρίου], 2021).

Στην ίδια κατεύθυνση με τον Δήμο Αγ. Δημητρίου, ο Δήμος Ηλιούπολης δημιούργησε
την πλατφόρμα με την ονομασία «IntelligentCity» η οποία μέσω μια σειράς έξυπνων
εφαρμογών, οι οποίες είναι διαθέσιμες και από το κινητό, διασυνδέει τους δημότες με τις
υπηρεσίες (Ψηφιακές Υπηρεσίες, [Δήμος Ηλιούπολης], χ.χ.). Αντίστοιχα η Περιφέρεια
Κρήτης έχει δημιουργήσει τη Συνεργατική Πλατφόρμα Comidor με σκοπό τη μείωση των
φωτοαντίγραφων και κατά συνέπεια των φωτοτυπικών μηχανημάτων, των εκτυπωτών και
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των τόνερ, και βελτιώνοντας την εξυπηρέτηση των πολιτών. (Ανάπτυξη Λειτουργίας
Συνεργατικής Πλατφόρμας Comidor για την Περιφέρεια Κρήτης - Case Study: Συλλογικά
Όργανα χωρίς την χρήση Χαρτιού, Paperless, [GSGs Παρατηρητήριο: Πρωτοβουλίες
Βιώσιμης Ανάπτυξης που αναπτύσσονται στην Ελλάδα], χ.χ.).

Παρομοίως ενήργησε ο Δήμος Γλυφάδας με το «FixMyCity», μια διαδικτυακή
εφαρμογή μέσω της οποίας είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων από τους
πολίτες και η ταυτόχρονη διαχείριση των αιτημάτων αυτών από τις αντίστοιχες υπηρεσίες
του δήμου (FixMyCity, [Δήμος Γλυφάδας], χ.χ.) Ανάλογες δράσεις έχουν εφαρμόσει και ο
Δήμος Χαλανδρίου (Ψηφιακό Χαλάνδρι, [Δήμος Χαλανδρίου], χ.χ.) και ο Δήμος Ηρακλείου
Αττικής με την υπηρεσία αιτημάτων του πολίτη (Υπηρεσία Αιτημάτων Πολίτη, [Δήμος
Ηρακλείου Αττικής], χ.χ.).

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει δημιουργήσει το Δίκτυο «Συμμαχία για την
Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα» (ΣΕΑΔΕ) με στόχο τη δημιουργία
ενός Περιφερειακού συστήματος υποστήριξης των επιχειρήσεων (Δίκτυο «Συμμαχία για την
Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα» (ΣΕΑΔΕ), [GSGs Παρατηρητήριο:
Πρωτοβουλίες Βιώσιμης Ανάπτυξης που αναπτύσσονται στην Ελλάδα],χ.χ.).

Πέραν τούτου υλοποιείται ένα περιφερειακό πλάνο καινοτομίας που περιλαμβάνει
(Πρόταση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, [Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας], χ.χ.): την
ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων περιφερειακών κέντρων τεχνολογίας και καινοτομίας, την
υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ώστε να προωθήσουν τις ιδέες τους ταχύτερα
στην αγορά και να επιτύχουν μεγαλύτερη ανάπτυξη, την προμήθεια καινοτόμων προϊόντων
και υπηρεσιών, έργα επίδειξης, την ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας ώστε άτομα και
επιχειρήσεις να βρουν συνεργάτες και να χτίσουν νέες συνεργασίες. Ακόμη η ευρύτερη
περιοχή της Δυτικής Ελλάδας δημιούργησε ένα όργανο διακυβέρνησης αφιερωμένο στην
περιφερειακή πολιτική καινοτομίας, ώστε να παρακολουθεί την εφαρμογή της στρατηγικής,
να αξιολογεί τα αποτελέσματα και να επεμβαίνει διορθωτικά όπου απαιτείται. Η Περιφέρεια
έχει, ακόμη, υιοθετήσει μια νέα στρατηγική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και βασίζεται
στις αρχές μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας στήριξης των εν λόγω επιχειρήσεων με την
ονομασία Small Business Act (SBA). Τέλος, το πρόγραμμα HORIZON 2020 θα
χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη άριστων ερευνητικών προγραμμάτων που θα εστιάζουν
στις βασικές προτεραιότητες της Στρατηγικής Καινοτομίας της Δυτικής Ελλάδας.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία μέσω της
εφαρμογής ps.thessaly.gov, που τέθηκε σε ισχύ τον Σεπτέμβριο του 2019, εξυπηρετεί την
οργάνωση των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας και διευκολύνει
την ενημέρωση των πολιτών και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Διάκριση καινοτομίας
για την Περιφέρεια Θεσσαλίας από το Υπουργείο Εσωτερικών, [Περιφέρεια Θεσσαλίας],
2020). Ακόμη η Περιφέρεια στηρίζει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ως προς την εξέλιξή του
προς τρεις κατευθύνσεις οι οποίες περιλαμβάνουν τη λειτουργία Κέντρου Υποστήριξης
Νεανικής Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας, τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών και την
καλύτερη διασύνδεση με την τοπική βιομηχανία. Ακόμη, η Περιφέρεια χρηματοδοτεί
συνεχώς κτιριακές υποδομές σχετικά με τις πανεπιστημιακές σχολές που φιλοξενούνται σε
πόλεις της αλλά και τη διαμόρφωση της ιστορικής Κίτρινης Αποθήκης σε Κέντρο
Καινοτομίας. Επιπλέον, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο η Περιφέρεια, μεταξύ άλλων,
αντιμετωπίζει προβλήματα της κοινωνίας και παρακολουθεί τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την κλιματική αλλαγή. Τέλος, στα πλαίσια της Περιφερειακής Στρατηγικής για
την Καινοτομία (RIS) προκηρύσσονται προγράμματα με σκοπό την ενίσχυση των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων ως προς την ανταγωνιστικότητα και την πρόσβαση σε νέες
τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας. Στα εν λόγω προγράμματα είναι δυνατή η
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συμμετοχή συμπράξεων Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων (Κέντρο Καινοτομίας,
Φοιτητικές Εστίες και διασύνδεση με την τοπική βιομηχανία οι προτεραιότητες της
Περιφέρειας για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, [Περιφέρεια Θεσσαλίας], 2019).

Στα ανωτέρω προστίθενται και έργα υποδομών που περιλαμβάνουν έργα μεταφορών,
κατασκευής, ανακαίνισης, επέκτασης, επισκευής και συντήρησης, θέτοντας ως στόχους την
καλύτερη ποιότητα ζωής των κατοίκων, την ανάπτυξη των κοινωνιών σε οικονομικό επίπεδο
και την προστασία του περιβάλλοντος.

Είναι επομένως επιτακτική η συμμετοχή όλων των Περιφερειών και Δήμων της χώρας
μέσω πολιτικών και δράσεων στην υλοποίηση των στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης για την
ίση ανάπτυξη τους και τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων.

6. Προτάσεις για ατομικές δράσεις για την επίτευξη του στόχου 9 «Βιομηχανία,
Καινοτομία & Υποδομές»

Πέραν των δράσεων σε Εθνικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
στην επίτευξη των 17 στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης σημαντικό ρόλο παίζει και η
ατομική δράση του καθενός ως ενεργό μέλος της κοινωνίας.

Σχετικά με τον στόχο 9 της Ατζέντας 2030 «Βιομηχανία, Καινοτομία & Υποδομές»
μερικές δράσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε ατομικό επίπεδο είναι οι εξής:
 Χρήση υποδομών μεταφοράς και κυρίως των μέσων σταθερής τροχιάς (τραμ, μετρό,

ηλεκτρικός, προαστιακός, σιδηρόδρομος).
 Συναλλαγή με δημόσιο και ιδιωτικό τομέα μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών, εφόσον

είναι εφικτό.
 Χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών των Δήμων για ενημέρωση και υποβολή

αιτημάτων / προβλημάτων αλλά και των επιχειρήσεων για επικοινωνία, κλείσιμο
ραντεβού και ενημέρωση.

 Χρήση του Internet banking για ηλεκτρονική μεταφορά χρημάτων, πληρωμή
λογαριασμών και λοιπών συναλλαγών που απαιτούνται μέσω τράπεζας.

 Αγορές μέσω ίντερνετ και στήριξη του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce).
 Συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης / σεμινάρια σχετικά με την καινοτομία και

την 4η βιομηχανική επανάσταση.
 Η αγορά, εφόσον είναι εφικτό, ηλεκτρικών οχημάτων ή/και ηλεκτρικών ποδηλάτων

και πατινιών.
 Συμμετοχή σε προγράμματα καινοτομίας και έρευνας που απευθύνονται στον πολίτη.
 Εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών και παράθεση νέων ιδεών για την εξέλιξη και την

πρόοδο στους τομείς της τεχνολογίας, της έρευνας και της καινοτομίας από τους
εργαζόμενους, είτε του δημόσιου είτε του ιδιωτικού τομέα.

 Η κατασκευή βιώσιμων κατοικιών που θα αποτελούνται από οικολογικά και
ανακυκλώσιμα υλικά και θα εκμεταλλεύονται την ηλιακή ή αιολική ενέργεια.

Αποτελέσματα μπορούν να επέλθουν και έπειτα από πρωτοβουλίες Περιφερειών ή Δήμων
με:
 Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε οικονομικό επίπεδο για την προώθηση των

τομέων της τεχνολογίας και της καινοτομίας.
 Διοργάνωση εκδηλώσεων με θέμα την έρευνα και την καινοτομία προς τις

επιχειρήσεις και τους πολίτες.
 Δημιουργία μικρών σποτ για την ενημέρωση για τον κάθε στόχο ξεχωριστά και

παρακίνηση των πολιτών για την υιοθέτηση δράσεων σχετικών με αυτόν.
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 Μετατροπή κτιρίων που στεγάζουν επιχειρήσεις / πανεπιστήμια / δημόσιους φορείς
σε πράσινα κτίρια.

 Παρακίνηση του πληθυσμού που ανήκει στην τρίτη ηλικία για χρήση ηλεκτρονικών
υπηρεσιών μέσω ειδικών προγραμμάτων επιμόρφωσης ή και δημιουργίας κέντρων
εξυπηρέτησης που θα απευθύνονται αποκλειστικά σε αυτούς.

Συμπεράσματα

Ο δρόμος προς τη βιωσιμότητα του πλανήτη οδήγησε τα κράτη μέλη των Ηνωμένων
Εθνών στη δημιουργία της Ατζέντας 2030 στην οποία καταγράφονται οι 17 στόχοι της
Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Ο στόχος 9 «Βιομηχανία, Καινοτομία & Υποδομές», στον οποίο εστιάζει η εργασία,
επιδιώκει τη δημιουργία ανθεκτικών και βιώσιμων υποδομών, την προώθηση της βιώσιμης
βιομηχανοποίησης, την ενίσχυση της έρευνας και τη στήριξη της καινοτομίας καθώς και την
οικονομική, τεχνική και τεχνολογική υποστήριξη προς αναπτυσσόμενες και λιγότερο
αναπτυγμένες χώρες με σκοπό την επίτευξη των ανωτέρω.

Από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί προκύπτει ότι πολλές αναπτυσσόμενες χώρες
έχουν βασικές ελλείψεις σε υποδομές όπως δρόμοι ή υποδομές σχετικές με την ύδρευση, την
υγιεινή, την τεχνολογία και τις επικοινωνίες. Δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν
πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια ή αξιόπιστες τηλεφωνικές υπηρεσίες. Η απουσία ή η
χαμηλή ποιότητα υποδομών επηρεάζει πολλούς κοινωνικούς τομείς όπως την εργασία, το
εισόδημα, την εκπαίδευση και την υγεία. Αντίθετα, η ύπαρξη ποιοτικών υποδομών συμβάλει
θετικά στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα, καθώς και η ενίσχυση των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων στον τομέα της βιομηχανίας και της εργασίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω πολιτικών αποφάσεων, δράσεων και χρηματοδοτήσεων
προς τα κράτη - μέλη της αλλά και σε λιγότερο αναπτυγμένες χώρες έχει κυρίαρχο ρόλο
στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Το ΕΣΠΑ 2014 - 2020,
βασικό εργαλείο του στρατηγικού σχεδιασμού της Ελλάδας, στηρίζεται σε πόρους που
προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία. Προτεραιότητα στη
χρηματοδότηση έχουν βασικοί τομείς που εμπεριέχονται στον στόχο 9, όπως η
επιχειρηματικότητα, η καινοτομία, η τεχνολογία αλλά και οι υποδομές με έμφαση κυρίως
στα δίκτυα μεταφορών. Παρόμοιους στόχους έχει και η επόμενη προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021 - 2027.

Η Ελλάδα στα πλαίσια του στόχου 9, προέβη σε αναβάθμιση στον τομέα των
υποδομών και των μεταφορών με την κατασκευή νέων έργων ή και τον εκσυγχρονισμό
παλαιότερων όπως λιμάνια και αεροδρόμια, οδικά δίκτυα, τη βελτίωση της οδικής
ασφάλειας αλλά και των μέσων σταθερής τροχιάς με την επέκταση του μετρό και του τραμ
σε νέες περιοχές. Η Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική (2016-2021), η οποία στοχεύει στη
βελτίωση του οικονομικού τομέα και της ποιότητας ζωής των κατοίκων, εστιάζει στην
εύκολη πρόσβαση στις ψηφιακές υποδομές, στο υψηλής ταχύτητας διαδίκτυο και στην
ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν σημαντικό εργαλείο στην
επίτευξη των οριζόμενων στον στόχο 9 της Ατζέντας 2030. Επιπλέον, η οικονομική
ενίσχυση σε υποδομές και προγράμματα Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Κέντρων και
κέντρων Καινοτομίας θα διευκολύνουν τον δρόμο προς την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα. Η
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του Δημόσιου Τομέα και η στροφή προς την κυκλική
οικονομία θα ενισχύσουν τομείς όπως η καινοτομία και η έρευνα.

Όπως είναι αναμενόμενο, όλο και περισσότεροι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Όλο και περισσότερες
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Περιφέρειες και Δήμοι προχωρούν στη δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών για την
εξυπηρέτηση των πολιτών τους, υιοθετούν καινοτόμες πρακτικές και δράσεις και
υποστηρίζουν οικονομικά επιχειρήσεις και Πανεπιστήμια, ώστε να ενισχύσουν την
προσπάθεια τους για βελτίωση στους τομείς της οικονομίας, της τεχνολογίας και της
καινοτομίας.

Σημαντική είναι και η ατομική δράση για την επίτευξη των στόχων της Βιώσιμης
Ανάπτυξης. Η χρήση μέσων σταθερής τροχιάς, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των δημόσιων
φορέων και επιχειρήσεων, η πληρωμή λογαριασμών και η ολοκλήρωση αγορών
ηλεκτρονικά αλλά και η συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης / σεμινάρια σχετικά με
την καινοτομία, την έρευνα και την 4η βιομηχανική επανάσταση είναι μερικές εκ των
δράσεων που θα ενισχύσουν την προσπάθεια επίτευξης του στόχου 9 της Ατζέντας 2030.

Συμπερασματικά, ο στόχος 9 «Βιομηχανία, Καινοτομία & Υποδομές» συμβάλλει σε
μέγιστο βαθμό στους βασικούς πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης, ήτοι την οικονομία, την
κοινωνία και το περιβάλλον. Είναι, επομένως, επιτακτική η ανάγκη να συνεχιστεί και να
ενισχυθεί ο αγώνας ο οποίος συντελείται παγκοσμίως για ένα καλύτερο, πιο ποιοτικό και
κυρίως βιώσιμο μέλλον για όλους.
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politon/

 Ο δρόμος προς την παγκόσμια βιωσιμότητα (2012, Ιούνιος 4). Ανακτήθηκε από:
https://www.eea.europa.eu/el/simata-eop-2010/semata-2012/arthra/o-dromos-pros-ten-
pagkosmia-biosimoteta

 Πρόταση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (χ.χ.). Ανακτήθηκε από:
https://www.pde.gov.gr/eer/el/proposal.html

 Στόχοι της Πολιτική Συνοχής 2021-2027 (2021, Μάρτιος 1). Ανακτήθηκε από:
https://www.espa.gr/el/Pages/CohesionPolicy_21-27.aspx

 Στόχος 9 – Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές (χ.χ.). Ανακτήθηκε από:
https://unric.org/el/στοχοσ-9
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 Τμήμα Α: Άλσος Βεΐκου – Γουδή (χ.χ.). Ανακτήθηκε από:
https://www.ametro.gr/?page_id=8447

 Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development (χ.χ.).
Ανακτήθηκε από: https://sdgs.un.org/2030agenda

 Υπηρεσία Αιτημάτων Πολίτη (χ.χ.). Ανακτήθηκε από:
https://iraklio.publicota.gr/iraklio/gdimoti/

 Ψηφιακές Υπηρεσίες (χ.χ.). Ανακτήθηκε από: https://ilioupoli.intelligentcity.gr/
 Ψηφιακό Χαλάνδρι (χ.χ.). Ανακτήθηκε από: https://www.chalandri.gr/psifiako-

halandri/

Ελληνική Νομοθεσία
 Νόμος 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19.07.2018): «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
 Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέρος Πρώτο – Οι Αρχές. Τίτλος Ι - Κατηγορίες και τομείς αρμοδιοτήτων της Ένωσης.
Άρθρο 4 OJ C 202, 7.6.2016, p. 51–52

 Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τίτλος V - Γενικές διατάξεις για την εξωτερική δράση της Ένωσης και Ειδικές
διατάξεις σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας. Κεφάλαιο
1 – Γενικές διατάξεις για την εξωτερική δράση της Ένωσης. Άρθρο 21 OJ C 202,
7.6.2016, p. 28–29
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ΣΤΟΧΟΣ 9 ΓΙΑΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗΑΝΑΠΤΥΞΗ

Σακκάς Νικόλαος
Εκπαιδευτικός Οικονομίας ΠΕ80, Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, ΠΜΣ
Βιώσιμη Ανάπτυξη
nikossakkas95@gmail.com

Περίληψη
Στην εργασία που ακολουθεί γίνεται προσπάθεια να αναλυθεί ο στόχος εννέα της

βιώσιμης ανάπτυξης ο οποίος αφορά την βιομηχανία, την καινοτομία και τις υποδομές. Στις
μέρες μας όπου οι επενδύσεις στις υποδομές συνδέονται κυρίως με τη βιωσιμότητα και τη
βιώσιμη ανάπτυξη οι συγκοινωνίες, η ενέργεια και οι τεχνολογίες είναι σημαντικές για την
επίτευξη αυτής. Έτσι η τεχνολογία και η βιομηχανική ανάπτυξη αποτελούν την κύρια πηγή
εισοδήματος δίνοντας την ευκαιρία στην ταχεία και διαρκή αύξηση του βιοτικού επιπέδου για
όλους τους ανθρώπους παρέχοντας ταυτόχρονα λύσεις που αφορούν την τεχνολογία αλλά και
την περιβαλλοντική βιομηχανοποίηση.

Η πρόοδος της τεχνολογίας αποτελεί την βάση των προσπαθειών της υλοποίησης
περιβαλλοντικών στόχων όπως είναι, η αύξηση των πόρων και η αποδοτικότητα της ενέργειας.
Το συμπέρασμα λοιπόν που προκύπτει είναι ότι χωρίς το συνδυασμό της τεχνολογίας και της
καινοτομίας δεν μπορεί να υπάρξει βιομηχανοποίηση, η οποία να αναπτύσσεται με βάση την
βιώσιμη ανάπτυξη, με αποτέλεσμα να μην αναπτύσσεται γενικά ο κλάδος της βιομηχανίας.

Λέξεις κλειδιά: Βιώσιμη ανάπτυξη, ΣΒΑ, στόχος 9, ατζέντα 2030

Εισαγωγή

Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε στην εργασία αυτή, αφορά το στόχο εννέα
της βιώσιμης ανάπτυξης, που συνδέεται άμεσα με την βιομηχανία την καινοτομία και τις
υποδομές. Η επιχειρηματικότητα και η βιωσιμότητα αποτελούν δυο έννοιες
πολυπαραγοντικές, αλλά και στενά συνδεδεμένες. Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από
ταχύτατες αλλαγές τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο λόγω της οικονομικής
κρίσης. Η βιώσιμη επιχειρηματικότητα είναι μια έννοια που έχει εμφανιστεί στις
επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια συμβάλλοντας σημαντικά τόσο στην οικονομική τους
ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον αλλά και στο προσωπικό όφελος από τη χρήση της.

Οι επενδύσεις στις υποδομές όπως οι συγκοινωνίες, η άρδευση, η ενέργεια, οι
τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας είναι σημαντικές για την επίτευξη της
βιώσιμης ανάπτυξης και την ενίσχυση κοινοτήτων σε πολλές χώρες. Έχει γίνει πλέον
κατανοητό ότι η αύξηση της παραγωγικότητας και των εισοδημάτων καθώς και οι
βελτιώσεις στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης προϋποθέτουν επενδύσεις στις
υποδομές.

Η βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς βιομηχανική ανάπτυξη αποτελεί την κύρια πηγή
δημιουργίας εισοδήματος, επιτρέποντας την ταχεία και διαρκή αύξηση του βιοτικού
επιπέδου για όλους τους ανθρώπους ενώ παρέχει τεχνολογικές λύσεις για την
περιβαλλοντικά ορθή βιομηχανοποίηση.

Η τεχνολογική πρόοδος αποτελεί τη βάση των προσπαθειών μας να υλοποιήσουμε
περιβαλλοντικούς στόχους όπως η αύξηση των πόρων και η αποδοτικότητα της ενέργειας.
Όμως, χωρίς την τεχνολογία και την καινοτομία δεν υφίσταται βιομηχανοποίηση, έτσι και
χωρίς τη βιομηχανοποίηση δεν υφίσταται ανάπτυξη.
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Ο στόχος της εργασίας αυτής είναι να προταθούν ατομικές δράσεις με στόχο την
επίτευξη της βιωσιμότητας χρησιμοποιώντας ως δίαυλο έναν εκ των 17 στόχων της
βιώσιμης ανάπτυξης, έτσι όπως ορίζονται από την ατζέντα 2030 και πιο συγκεκριμένα τον
στόχο 9 ο οποίος αφορά τη βιομηχανία, την καινοτομία και τις υποδομές.

Η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και οι
169 υποστόχοι υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο της 70ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων
Εθνών, στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, με την Απόφαση «Μετασχηματίζοντας τον Κόσμο μας:
Η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» (Kamalam 2017)

Στη συνέχεια, θα αναλυθούν εκτενώς, ο στόχος εννέα αλλά και πώς μέσω αυτού
βασισμένου σε ατομικές δράσεις θα επιτευχθεί η βιωσιμότητα.

Επίσης θα δοθεί σημασία, στην υπάρχουσα κατάσταση και τα προβλήματα τα οποία
επικρατούν στην εποχή μας και δυσκολεύουν την επίτευξη αυτού του στόχου. Θα
εξετασθούν οι πολιτικές, οι δράσεις της ευρωπαϊκής ένωσης καθώς και οι χρηματοδοτήσεις
της Ε.Ε αλλά και οι πολιτικές και οι δράσεις που έχουν γίνει στον Ελλαδικό χώρο.
Επιπρόσθετα, θα αναφερθούν η δραστηριοποίηση και τα έργα των ΟΤΑ για την επίτευξη
του στόχου και θα υπάρξουν προτάσεις για ατομικές δράσεις. Ολοκληρώνοντας, θα
σχολιαστούν τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ακόλουθη εργασία.

Η ανάλυση αυτών των ενοτήτων θα είναι βασισμένη σε βιβλιογραφικές αλλά και
ηλεκτρονικές αναφορές όπως και σε δημοσιοποιημένα στοιχεία και αναφορές που έχουν
γίνει σχετικά με τον στόχο εννέα.

1. Περιγραφή του στόχου εννέα βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλυθεί ο στόχος που αφορά την βιομηχανία την καινοτομία
και τις υποδομές και θα δούμε με ποια στοιχεία είναι συνδεδεμένος για να φτάσουμε στην
επίτευξη του.

Η δημιουργία ποιοτικών, αξιόπιστων, βιώσιμων και ανθεκτικών υποδομών,
συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών και διασυνοριακών υποδομών, για τη στήριξη
της οικονομικής ανάπτυξης και της ανθρώπινης ευημερίας, εστιάζοντας στην προσιτή και
ισότιμη πρόσβαση σε αυτές για όλους αποτελεί το πρώτο βήμα για μια πιο βιώσιμη κοινωνία.

Σε συνδυασμό με την προαγωγή της βιώσιμης βιομηχανοποίησης χωρίς αποκλεισμούς,
υπάρχει στόχος για ουσιαστική αύξηση έως το 2030 έτσι ώστε να αναπτυχθεί η απασχόληση
στον βιομηχανικό κλάδο καθώς και διπλασιασμός του ποσοστού απασχόλησης στην
βιομηχανία στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Έτσι η αύξηση της πρόσβασης των μικρής-
κλίμακας βιομηχανιών και άλλων επιχειρήσεων, ιδίως των αναπτυσσόμενων χωρών, σε
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, παρέχοντας προσιτές πιστώσεις, θα βοηθήσει στην
ενσωμάτωσή τους στις αλυσίδες αξίας αλλά και στις αγορές (ΟΗΕ 2019).

Έως το 2030, η αναβάθμιση των υποδομών και η μετασκευή βιομηχανιών προκειμένου
αυτές να καταστούν βιώσιμες, αυξάνοντας την αποδοτική χρήση των πόρων και
ενθαρρύνοντας την υιοθέτηση περισσότερο βιώσιμων και περιβαλλοντικά ορθών
τεχνολογιών και βιομηχανικών μεθόδων, αποτελεί βασικό κίνητρο για όλες τις χώρες με
αποτέλεσμα να τις ωθεί στο να αναλάβουν δράση, προς αυτή την κατεύθυνση, με βάση τις
δυνατότητές τους.

Στη συνέχεια, ένα βασικό στοιχείο ιδιαίτερης σημασίας, είναι η ενίσχυση της
επιστημονικής έρευνας, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των τεχνολογικών ικανοτήτων
του βιομηχανικού κλάδου σε όλες τις χώρες. Επιπλέον, η ενθάρρυνση της καινοτομίας και
της ουσιαστικής αύξησης του αριθμού των εργαζομένων στον τομέα της έρευνας και
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ανάπτυξης (R&D), καθώς και της αύξησης των δαπανών για το R&D στο δημόσιο και στον
ιδιωτικό τομέα θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην επίτευξη του στόχου με ομαλό τρόπο.

Ένα άλλο στοιχείο το οποίο χρήζει ιδιαίτερης σημασίας είναι η ενισχυμένη
χρηματοοικονομική, τεχνολογική και τεχνική υποστήριξη. Σε χώρες όπως η Αφρική, αλλά
και στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και τα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη, θα
δοθεί το έναυσμα για διευκόλυνση της ανάπτυξης των βιώσιμων και ανθεκτικών υποδομών.

Ολοκληρώνοντας, η στήριξη της εγχώριας τεχνολογικής ανάπτυξης, έρευνας και
καινοτομίας στις αναπτυσσόμενες χώρες, θα διασφαλίσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον πολιτικής
που θα στηρίζει, μεταξύ άλλων, τη βιομηχανική διαφοροποίηση και την προστιθέμενη αξία
των εμπορευμάτων. Για αυτό το λόγο η σημαντική αύξηση της πρόσβασης στην τεχνολογία
της πληροφορίας και των επικοινωνιών, και η επιδίωξη για παροχή καθολικής και προσιτής
πρόσβασης στο διαδίκτυο στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να θεωρείται ένας από
τους σπουδαιότερους διαύλους αξιοποίησης της βιωσιμότητας.

2. Περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, προβλήματα σχετικά με τον στόχο εννέα

Σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με την υπάρχουσα κατάσταση και τα
προβλήματα και θα γίνει εκτενής αναφορά σε στοιχεία και αριθμούς σχετικά με το θέμα.

Αρκετές αναπτυσσόμενες χώρες παρουσιάζουν ελλείψεις βασικών υποδομών όπως
οδικά δίκτυα, εγκαταστάσεις υγιεινής, παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, νερό καθώς και
ελλείψεις στον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών. Περίπου 2,6
δισεκατομμύρια άνθρωποι στον αναπτυσσόμενο κόσμο δεν έχουν μόνιμη πρόσβαση σε
ηλεκτρική ενέργεια, 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως δεν έχουν πρόσβαση σε
βασικές εγκαταστάσεις υγιεινής ενώ περίπου 800 εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν
πρόσβαση σε νερό, με πολλές εκατοντάδες χιλιάδων από αυτούς να ζουν στην Υποσαχάρια
Αφρική και στη νότια Ασία και περίπου, 1-1,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν
πρόσβαση σε αξιόπιστες τηλεφωνικές υπηρεσίες (ΟΗΕ 2020).

Οι ποιοτικές υποδομές επιδρούν θετικά στην επίτευξη των οικονομικών, κοινωνικών
και πολιτικών στόχων. Όμως, οι ανεπαρκείς υποδομές οδηγούν στην αδυναμία πρόσβασης
στις αγορές, στην εργασία, στην πληροφόρηση και την εκπαίδευση ενώ αποτελούν σοβαρό
εμπόδιο για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Έτσι, οι μη ολοκληρωμένες υποδομές
θέτουν περιορισμούς στην υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση.

Για πολλές αφρικανικές χώρες και ιδίως εκείνες με χαμηλό εισόδημα, οι υπάρχοντες
περιορισμοί σχετικά με τις υποδομές επηρεάζουν την παραγωγικότητα των εταιρειών κατά
περίπου 40%. Ο κατασκευαστικός κλάδος αποτελεί μία σημαντική πηγή απασχόλησης,
παρέχοντας 470 εκατομμύρια θέσεις εργασίας παγκοσμίως το 2009, αριθμός ο οποίος
μπορεί να μεταφραστεί στο 16% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού το οποίο ανέρχεται
στα 2,9 δισεκατομμύρια εργαζομένους. Το 2013 υπολογίζεται ότι οι θέσεις εργασίας στον
κατασκευαστικό κλάδο ξεπέρασαν το μισό δισεκατομμύριο.

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι ο πολλαπλασιασμός των θέσεων εργασίας στη βιομηχανία
έχει θετικές συνέπειες στην κοινωνία. Κάθε νέα θέση εργασίας στον κατασκευαστικό κλάδο
δημιουργεί 2,2 θέσεις σε άλλους κλάδους.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή και στη
βιομηχανική επεξεργασία διαδραματίζουν τον πιο σημαντικό ρόλο στα πρώτα στάδια της
βιομηχανοποίησης ενώ είναι ουσιαστικά εκείνες που δημιουργούν τις περισσότερες θέσεις
εργασίας. Αποτελούν το 90% του επιχειρηματικού κόσμου παγκοσμίως ενώ
αντιπροσωπεύουν το 50-60% της απασχόλησης.
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Σε χώρες όπου υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, ο αριθμός των απασχολούμενων σε
τομείς των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας ανέρχεται σήμερα στα 2,3 περίπου εκατομμύρια.
Ωστόσο, δεδομένων των ελλιπών στοιχείων, ο αριθμός αυτός αναμφίβολα κυμαίνεται σε
πολύ πιο υψηλά επίπεδα. Λόγω του αυξανόμενου ενδιαφέροντος στις εναλλακτικές πηγές
ενέργειας ο αριθμός των εργαζομένων στις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας υπολογίζεται να
αγγίξει τα 20 εκατομμύρια έως το 2030. Οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες έχουν τεράστιες
προοπτικές εκβιομηχάνισης στον τομέα των τροφίμων και των ποτών (γεωργική
βιομηχανία), ενώ οι χώρες μέσου εισοδήματος μπορούν να επωφεληθούν, εμπλεκόμενες στις
βιομηχανίες βασικών μετάλλων και μεταλλικών προϊόντων, οι οποίες προσφέρουν ένα
μεγάλο εύρος προϊόντων που παρουσιάζει σημαντική αύξηση σε διεθνές επίπεδο.

Στις αναπτυσσόμενες χώρες, με τα βίας το 30% της αγροτικής παραγωγής υφίσταται
βιομηχανική επεξεργασία. Στις χώρες υψηλού εισοδήματος το 98% αυτής, επεξεργάζεται.
Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες για τις αναπτυσσόμενες
χώρες στον τομέα των αγροτικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με στοιχεία του 2018 και του 2019 για 25 χώρες και εδάφη στην Αφρική, την
Ασία, τη Νότια Αμερική, την Κεντρική Ασία και τη Μέση Ανατολή για τις οποίες ο Δείκτης
Αγροτικής Πρόσβασης της Παγκόσμιας Τράπεζας ενημερώθηκε με χωρική μέθοδο, σχεδόν
300 εκατομμύρια από τα 520 εκατομμύρια κάτοικοι της υπαίθρου εξακολουθούν να μην
έχουν αξιόπιστη πρόσβαση σε δρόμους.

Η αύξηση του όγκου θαλάσσιων εμπορευμάτων και της παγκόσμιας κίνησης λιμένων
εμπορευματοκιβωτίων αποδυναμώθηκε το 2019, αυξάνοντας με οριακούς ρυθμούς 0,5 και 2
τοις εκατό, αντίστοιχα, σε σύγκριση με το 2018. Ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19,
αναμένεται ο όγκος των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών να έχει μειωθεί κατά 4,1% και η
παγκόσμια κυκλοφορία λιμένων εμπορευματοκιβωτίων κατά 2,1 % το 2020 (United Nations
2021).

Η πανδημία επηρέασε τη μεταποίηση διαταράσσοντας παγκόσμιες αλυσίδες αξίας και
περιορίζοντας την κυκλοφορία ανθρώπων και αγαθών, με αποτέλεσμα σημαντική πτώση της
μεταποιητικής παραγωγής κατά 8,4 τοις εκατό το 2020. Το παγκόσμιο μερίδιο της
μεταποιητικής προστιθέμενης αξίας στο ΑΕΠ μειώθηκε από 16,5 τοις εκατό το 2019 σε 15,9
τοις εκατό το 2020 (United Nations 2021).

Η μεταποίηση στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες αναμένεται να έχει αυξηθεί κατά
1,2% το 2020, σε σύγκριση με 8,7% το 2019, βοηθώντας τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες
να αυξήσουν το μερίδιό τους στην προστιθέμενη αξία μεταποίησης στο 12,8% το 2020 από
10,1% το 2010. Ωστόσο, ο ρυθμός ανάπτυξης είναι πολύ αργός για να επιτύχει το στόχο του
διπλασιασμού του μεριδίου της βιομηχανίας στο ΑΕΠ έως το 2030. Η μεταποιητική
προστιθέμενη αξία κατά κεφαλήν το 2020 ήταν μόνο 135$ στις λιγότερο ανεπτυγμένες
χώρες, σε σύγκριση με 4.194$ στην Ευρώπη και το βόρειο τμήμα της Αμερικής (ΟΗΕ
2021).

Από την περιγραφή λοιπόν αυτή γίνεται κατανοητό ότι αρκετές χώρες διαθέτουν τις
υποδομές για μια βιώσιμη βιομηχανία οι οποία θα μπορεί να συνεργάζεται με όλους τους
τομείς παραγωγής δημιουργώντας έτσι νέες θέσεις εργασίας που θα βασίζονται στην
βιωσιμότητα τη βιώσιμη παραγωγή αλλά και το σεβασμό προς το περιβάλλον.

3. Πολιτικές και δράσεις, χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε για τον στόχο

Στο κεφάλαιο τρία αναλύονται οι πολιτικές και οι δράσεις χρηματοδότησης της Ε.Ε
σχετικά με το στόχο αλλά και αναγράφονται ταμεία και προγράμματα τα οποία αφορούν
αυτές τις δράσεις.
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Η περιφερειακή πολιτική απευθύνεται σε όλες τις περιφέρειες και πόλεις της ΕΕ και
σκοπό έχει να στηρίξει τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων, την οικονομική ανάπτυξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των πολιτών.

Όλα αυτά βέβαια προϋποθέτουν τις κατάλληλες υποδομές και δράσεις οι οποίες ήδη
έχουν αρχίσει να υλοποιούνται.

Ένα βασικό στοιχείο το οποίο συμβάλει στην επίτευξη του στόχου αυτού είναι η
χρηματοδότηση μέσω ταμείων για σκοπούς και δράσεις που αφορούν την βιωσιμότητα αλλά
και τη σύνδεση της με την βιομηχανία και τις καινοτομίες. Όπως βλέπουμε βοήθεια
χορηγούν τρία κύρια ταμεία:
1. To Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
2. To Ταμείο Συνοχής (ΤΣ)
3. To Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Μαζί με το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), αποτελούν τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ). Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, καθορίζει τις κοινές τους
διατάξεις, τους βασικούς κανόνες και τις προτεραιότητές τους. (Μαργάρας 2017).

Η βιώσιμη αστική ανάπτυξη αποκτάει επίσης ολοένα μεγαλύτερη σημασία.
Τουλάχιστον το 5% των πόρων του ΕΤΠΑ προορίζονται για τον εν λόγω τομέα, μέσω
«ολοκληρωμένων δράσεων» που τελούν υπό τη διαχείριση των δήμων. Περιοχές που είναι
εκ φύσεως μειονεκτούσες από γεωγραφική άποψη (απόμακρες, ορεινές ή
αραιοκατοικημένες περιοχές) απολαύουν ειδικής μεταχείρισης, όπως και οι εξόχως
απόκεντρες περιοχές, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα πιθανά μειονεκτήματα λόγω
απόστασης. Δυνητικοί δικαιούχοι:
• τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές και διοικητικοί φορείς
• ΜΚΟ, ενώσεις και ιδρύματα
• επιχειρήσεις και ΜΜΕ

Η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ΕΕΣ), ευρύτερα γνωστή ως Interreg, είναι ο ένας
από τους δύο στόχους της πολιτικής συνοχής, αφού ο άλλος αφορά τις επενδύσεις για την
ανάπτυξη και την απασχόληση και παρέχει ένα πλαίσιο για την εκτέλεση κοινών δράσεων
και ανταλλαγών πολιτικών μεταξύ των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών παραγόντων
από διάφορα κράτη μέλη. Πρωταρχικός στόχος του είναι να προάγει την αρμονική
οικονομική, κοινωνική και εδαφική ανάπτυξη της Ένωσης στο σύνολό της.

Η Interreg διαρθρώνεται γύρω από τρεις άξονες συνεργασίας οι οποίοι είναι:
1. Η διασυνοριακή συνεργασία (Interreg A)
2. Η διακρατική συνεργασία (Interreg B)
3. Η διαπεριφερειακή συνεργασία (Interreg C)

Για την τρέχουσα περίοδο το INTERREGV(2014-2020) λειτουργεί με προϋπολογισμό
ύψους 10,1 δισ. ευρώ που επενδύονται σε περισσότερα από 100 προγράμματα συνεργασίας
μεταξύ των περιφερειών και των εδαφικών, κοινωνικών και οικονομικών εταίρων. Ο
προϋπολογισμός αυτός περιλαμβάνει επίσης τα κονδύλια του ΕΤΠΑ για τη συμμετοχή των
κρατών μελών σε ενωσιακά προγράμματα συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα.

Το πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας (INTERREG Europe) και τρία
προγράμματα δικτύωσης (το Urbact III, το Interact III και το ESPON) καλύπτουν και τα 28
κράτη μέλη της ΕΕ. Παρέχουν ένα πλαίσιο ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ περιφερειακών
και τοπικών οργανισμών σε διάφορες χώρες (Μαργάρας 2017).
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4. Πολιτικές και δράσεις, έργα της Ελλάδας για την επίτευξη του στόχου

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούν οι πολιτικές και οι δράσεις αλλά και τα έργα τα
οποία έχουν γίνει σε ελλαδικό χώρο σχετικά με τον στόχο εννέα.

Το Γραφείο Συντονισμού Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων είναι αρμόδιο
για το συντονισμό και την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης
Ανάπτυξης του ΟΗΕ σε εθνικό επίπεδο αλλά και για την παρακολούθηση των διαδικασιών
ενσωμάτωσης του δικαίου της ΕΕ στην ελληνική έννομη τάξη.

Για το λόγο αυτό παρακολουθεί το νομοπαρασκευαστικό έργο και τις αποφάσεις των
θεσμικών οργάνων της ΕΕ και άλλων διεθνών οργανισμών. Επιπλέον, αποτελεί μέλος του
Δικτύου του Δικαίου της ΕΕ και του δικτύου των υψηλόβαθμων αξιωματούχων των
Κέντρων της Κυβέρνησης του ΟΟΣΑ. Διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο επαφών με υπηρεσιακά
στελέχη όλων των υπουργείων, συμπεριλαμβανομένου του υπουργείου Εξωτερικών (το
οποίο εκπροσωπεί τη χώρα στον ΟΗΕ) και διεθνών οργανισμών όπως ο ΟΟΣΑ, της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ιδιαίτερα της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς, όπως και
των ομόλογων υπηρεσιών και δομών όλων των κρατών μελών της ΕΕ. Επίσης, έχει
συνεργασία με τις αρμόδιες δομές της Βουλής.

Ένα ακόμα βασικό χαρακτηριστικό του είναι η παρακολούθηση και ο συντονισμός της
υλοποίησης της Ατζέντας 2030, με βάση τις εθνικές προτεραιότητες, στο πλαίσιο ανοιχτών,
συμμετοχικών διαδικασιών αλλά και η ανάπτυξη μιας κουλτούρας διαλόγου, συνεργασίας
και αμοιβαίας μάθησης.

Άλλα σημεία στα οποία συνέβαλλε το Γραφείο Συντονισμού Θεσμικών, Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Θεμάτων ήταν η σύνταξη Εθελοντικής Έκθεσης Αξιολόγησης των ΣΒΑ στο
HLPF (Ιούλιος 2018), η οποία αποτελεί την ετήσια έκθεση προόδου και εθνικού Σχεδίου
Εφαρμογής των ΣΒΑ. Επιπρόσθετα, οι πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση και
ενεργοποίηση τόσο των δομών του δημόσιου τομέα όσο και όλων των ενδιαφερόμενων
μερών αλλά και οι ενέργειες για τη διασφάλιση της συνοχής των πολιτικών, μέσα από τη
διαδικασία ιεράρχησης των εθνικών προτεραιοτήτων και της συνεργασίας με άλλες δομές
του κέντρου της κυβέρνησης και των υπουργείων και τέλος η υποστήριξη και ανάδειξη
βέλτιστων πρακτικών τόσο του δημόσιου τομέα όσο και όλων των ενδιαφερόμενων φορέων
(δράσεις δήμων και περιφερειών, ιδιωτικού τομέα, πανεπιστημίων κ.ο.κ.), οι οποίες θα
καταγράφονται στις σχετικές εκθέσεις αποτελούν τις κύριες δράσεις του.

Στη συνέχεια, το διυπουργικό δίκτυο συντονισμού με τη συμβολή του στη διαμόρφωση
του εθνικού σχεδίου εφαρμογής των ΣΒΑ, των ετήσιων εκθέσεων προόδου και της εθνικής
εθελοντικής έκθεσης αξιολόγησης των ΣΒΑ στο HLPF (Ιούλιος 2018) είναι υπεύθυνο για ην
παρακολούθηση του όλου εγχειρήματος. Επιπρόσθετα, το Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού
επιπέδου (HLPF) για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, πραγματοποιήθηκε στις 7 έως τις 16 Ιουλίου
2020, υπό την αιγίδα του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου (ECOSOC) των
Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένης της τριήμερης υπουργικής συνάντησης (14-16
Ιουλίου). Το θέμα ήταν «Ταχεία δράση και πορεία μετασχηματισμού για την υλοποίηση μιας
δεκαετίας δράσεων και αποτελεσμάτων για τη βιώσιμη ανάπτυξη» (Accelerated action and
transformative pathways: realizing the decade of action and delivery for sustainable
development). Το HLPF, σύμφωνα με την παράγραφο 84 της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη, διενεργεί τακτικές Εθελοντικές Εθνικές Αξιολογήσεις (Voluntary National
Reviews/VNRs) της πορείας υλοποίησης των Στόχων της Ατζέντας, στις οποίες
συμμετέχουν τόσο ανεπτυγμένες, όσο και αναπτυσσόμενες χώρες. Κατά τη διάρκεια του
HLPF 2020, 51 χώρες παρουσίασαν τις Εθελοντικές Εθνικές Αξιολογήσεις τους (ΥΠΕΞ
2020).
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Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που έχει δημιουργηθεί για τα ελληνικά δεδομένα είναι ο
ελληνικός κώδικάς βιωσιμότητας. Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας αποτελεί ένα
δομημένο σύστημα αναφοράς ως προς τη διαφάνεια και την αυτοδέσμευση των Οργανισμών
στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας. Στηρίζεται στο
German Sustainability Code, αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο αναφοράς για τη
δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και είναι αποτέλεσμα της
συνεργασίας των Quality net foundation αλλά και του German Council for sustainable
development.

Έτσι, ο κώδικας αυτός υποστηρίζει την εξεύρεση κεφαλαίων, μέσω της θετικής
αξιολόγησης της χρηματοπιστωτικής αγοράς και των διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων,
συμβάλλει στην ενδυνάμωση της εξαγωγικής δραστηριότητας & της εξωστρέφειας των
ελληνικών επιχειρήσεων, απαντά στις επιταγές της ελληνικής νομοθεσίας για τη
δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, λαμβάνει υπόψη τις ιδιομορφίες της
ελληνικής αγοράς, συνδέει με Δίκτυα Υπεύθυνων Προμηθευτών και τέλος αναδεικνύει τις
βιώσιμες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι ο κώδικας αυτός
απευθύνεται σε, εισηγμένες εταιρίες (εταιρίες με προσωπικό άνω των 500 ατόμων &
Θυγατρικές Εταιρίες στην Ελλάδα εισηγμένων επιχειρήσεων στη χώρα προέλευσης), μη
εισηγμένες εταιρίες (μεγάλες με M.O. απασχολούμενων μεγαλύτερο των 250 ατόμων και
κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 40.000.000€, Μεσαίες με Μ.Ο. απασχολούμενων 50-249
ατόμων και κύκλο εργασιών από 8.000.000€ έως και 39.999.999€, μικρές με Μ.Ο.
απασχολούμενων 10-49 ατόμων και κύκλο εργασιών από 700.000€ έως 7.999.999€) και
ολοκληρώνοντας πολύ μικρές εταιρίες (απευθύνεται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις που δεν
έχουν υποχρέωση εκ του νόμου να υποβάλουν χρηματοοικονομική πληροφόρηση και που
δεν έχουν συστηματική προσέγγιση στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής
Υπευθυνότητας, ωστόσο επιθυμούν να συνδεθούν με το Υπεύθυνο Επιχειρείν)
(Greekcode.sustainablegreece 2020).

Επιπλέον, το Sustainability Performance Directory έχει διαμορφωθεί με βάση τις
προδιαγραφές του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας, κατά τα πρότυπα του αντιστοίχου
Γερμανικού Κώδικα υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις, λειτουργώντας ως ένα πλαίσιο
αναφοράς μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, για τη συμμόρφωση με κανονιστικά
πλαίσια αλλά και εξασφάλιση συνθηκών ευνοϊκότερης χρηματοδότησης. Με αυτό τον τρόπο
εντάσσει τις επιχειρήσεις σε Δίκτυα Υπεύθυνων Προμηθευτών, αναδεικνύοντας τις πιο
βιώσιμες επιχειρήσεις σε Ελληνικά δεδομένα σηματοδοτώντας την Υπεύθυνη
Επιχειρηματικότητα.

Πολύ σημαντικό ρόλο όμως έπαιξε και η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας Sustainable
Greece 2020, η όποια στηρίζεται στην ενεργό συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων
κοινωνικών εταίρων στις εργασίες της. Κοινωνικοί και Επιχειρηματικοί Φορείς,
Επιχειρήσεις, Οργανισμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας Πολιτών
διαβουλεύονται και συνδιαμορφώνουν τις μεθοδολογίες και τα εργαλεία που αναπτύσσονται
στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ελληνικής
κοινωνίας για την προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Συνοχής στη
χώρα μας.

Γίνεται λοιπόν προσπάθεια για εμπλοκή όλων των ενδιαφερόμενων μερών μέσω του
διαλόγου που εξελίσσεται μέσω των ΟΚΕ, ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΝΠΕ, ΚΕΔΕ, του συμβούλιο
Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΣΕΒ, του Ελληνικού δικτύου εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (CSR
ΗELLAS), τη σύνοδο πρυτάνεων ΑΕΙ, τη σύνοδο προέδρων ερευνητικών κέντρων, τους
δήμους Αθήνας και Θεσσαλονίκης, τις ΜΚΟ, τις ανεξάρτητες αρχές και τέλος τη Βουλή με
σκοπό την ομαλή υλοποίηση της βιωσιμότητας.
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Συνοψίζοντας, η προώθηση μιας ανταγωνιστικής, καινοτόμου και βιώσιμης
οικονομικής ανάπτυξης μέσω του στόχου 9 επετεύχθη μέσω δράσεων ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης που ήταν οι εξής:
1) Συνέδριο για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (συνδιοργάνωση Συμβούλιο ΣΕΒ για τη
Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη), 2.3.2017
2) Πολυεταιρικός διάλογος για τη συνοχή των πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης
(συνδιοργάνωση ΥΠΕΞ και ΓΓΚ), 7.3.2017
3) Συνάντηση Διαλόγου για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και το Περιβάλλον
(διοργάνωση ΕΚΠΑΑ), 15.3.2017
4) Συνέδριο Concordia (συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα για την εφαρμογή των ΣΒΑ στην
Ελλάδα), 7.6.2017
5) Συνέδριο SDSN («Από τους Στόχους στην Πράξη»), 8.9.2017
6) Εκδήλωση ΥΔΑΣ‐ ΥΠΕΞ «Επίτευξη της Ατζέντας 2030 και των Στόχων Βιώσιμης
Ανάπτυξης (ΣΒΑ) ‐ Ανταλλαγή Εμπειριών και Βέλτιστων Πρακτικών», 3.10.2017
7) Εκδήλωση με θέμα «Προώθηση της Ενεργού Συμμετοχής των Νέων στην Υλοποίηση των
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης», 27 Νοεμβρίου 2019
8) Στις 7 Δεκεμβρίου 2020 παρουσιάστηκαν οι δράσεις και τα αποτελέσματά της με τη
δημιουργία της Εργαλειοθήκης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και αναδείχθηκαν οι ηγέτιδες
εταιρείες που δημιουργούν την Επιχειρηματική Χάρτα της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα
μας.

5. Πολιτικές και δράσεις, έργα των ΟΤΑ για την επίτευξη του στόχου

Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια ανάπτυξης
πρωτοβουλιών που θα συμβάλουν στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και παρά
το έλλειμμα εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού που στελεχώνει Δήμους και
Περιφέρειες της χώρας, υπάρχουν καλές πρακτικές και σημαντικές πρωτοβουλίες.
Ενδεικτικό είναι ότι στη χώρα μας έχουν αρχίσει να εκδίδουν Απολογισμούς Βιώσιμης
Ανάπτυξης Δήμοι αλλά και Περιφέρειες.

Ένα καλό παράδειγμα είναι ο Δήμος Αγίου Δημητρίου που υιοθετεί τις κατευθυντήριες
οδηγίες του GRI-G4, τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UNGC)
και κάνει αναφορά στον απολογισμό του στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των
Ηνωμένων Εθνών. Η δέσμευση για τη σύνταξη και δημοσιοποίηση εκθέσεων βιωσιμότητας
από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη
δημιουργία ζωντανών και δραστήριων πόλεων τον 21ου αιώνα και μέσα από την
πληροφόρηση και τις συμμετοχικές διαδικασίες που απαιτούνται για τη σύνταξη του
Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Με το 2016 να είναι το εναρκτήριο έτος για τη θέσπιση στρατηγικής βιώσιμης
ανάπτυξης, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου προχώρησε στην έκδοση του πρώτου Απολογισμού
Βιωσιμότητας, ολοκληρώνοντας μάλιστα με συνέπεια τις επόμενες ημέρες και την έκδοση
του δεύτερου απολογισμού του.

Η σύνταξη του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης 2016, σύμφωνα με τα διεθνή
πρότυπα, καθιστά τον Δήμο Αγ. Δημητρίου την πρώτη πόλη στην Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα
και πρωτοπόρο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς ελάχιστες πόλεις έχουν προχωρήσει σε
παρόμοια πρωτοβουλία αποσκοπώντας στην πλήρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση των
ενδιαφερόμενων μερών του Δήμου σχετικά με την υιοθέτηση, την εφαρμογή και την
επίδοση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στις λειτουργίες του.
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Η αρχή έγινε με την υιοθέτηση των 10 αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου των
Ηνωμένων Εθνών (UΝ Global Compact), βάσει των οποίων ο Δήμος Αγ. Δημητρίου
δεσμεύτηκε να λειτουργεί κατά της διαφθοράς, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, την
εργασία και το περιβάλλον. Ταυτόχρονα, ο Δήμος αποφάσισε στρατηγικά να εναρμονίσει τις
δράσεις, τα έργα και τις πρωτοβουλίες του με τους 17 Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
του ΟΗΕ (SDGs) και στη συνέχεια απευθύνθηκε σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (όπως
πολίτες, εργαζόμενους του δήμου, συνεργάτες, προμηθευτές, φορείς, συλλόγους κ.λπ.) με
στόχο να διαπιστωθούν και να συναποφασιστούν τα ουσιαστικά θέματα που χρήζουν
προτεραιότητας, ακολουθώντας τις παραμέτρους των κατευθυντήριων οδηγιών του GRI
(Global Reporting Initiative) και δίνοντας έμφαση στον στόχο εννέα καθώς μια μεγάλη
γκάμα θεμάτων αφορούσε την καινοτομία και τις υποδομές και ως επακόλουθο και την
βιομηχανική δραστηριότητα (ΟΗΕ 2019).

Η διακυβέρνηση & οικονομική βιωσιμότητα, το περιβάλλον, η κοινωνία, οι βιώσιμες
υποδομές και οι εργαζόμενοι αποτελούν το πλαίσιο δραστηριοποίησης, καταγραφής
επιδόσεων και αναφοράς των πεπραγμένων σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου
Αγίου Δημητρίου. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η δήμαρχος, Μαρία Ανδρούτσου, “η
βιώσιμη ανάπτυξη είναι ο δρόμος που έχουμε επιλέξει να πορευτούμε, αδιάκοπα
προσηλωμένοι στην επίτευξη των στόχων μας και την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου
διαβίωσης στην πόλη του Αγ. Δημητρίου” (Δ.Α.Δ 2019).

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), οι Περιφέρειες των κρατών-μελών αντιπροσωπεύουν
ελαφρώς περισσότερο από το ήμισυ των συνολικών δημόσιων επενδύσεων, ασκούν ένα
ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων με αυτονομία και αποτελούν ουσιαστικούς εταίρους για την
ευαισθητοποίηση, το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των ΣΒΑ.

Σημαντική επίσης ήταν και η δράση της περιφέρειας Κρήτης ως First Mover στην
ενσωμάτωση των ΣΒΑ. Στο πλαίσιο της συνεργασίας και της διαβούλευσης, στις 23
Απριλίου 2019, η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος
(ΕΝΠΕ) και τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, πραγματοποίησε στο Επιμελητήριο
Ηρακλείου ημερίδα με τίτλο «Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και η Eνσωμάτωσή
τους στις Περιφερειακές Στρατηγικές».

Όπως αναγνωρίστηκε από τους εκπροσώπους των παρευρισκόμενων φορέων, η
Περιφέρεια Κρήτης είναι First Mover μεταξύ όλων των Περιφερειών στην Ελλάδα και
λειτουργεί ως παράδειγμα καλής πρακτικής. Ο διευθυντής του Κέντρου Ευρωπαϊκής
Πολιτικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης και αν. καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης του
Πανεπιστημίου Κρήτης, Δημήτρης Ξενάκης, παρουσίασε τον Οδικό Χάρτη της Περιφέρειας
Κρήτης, ως αναπτυξιακή πρόταση και για τις άλλες ελληνικές περιφέρειες, υπογραμμίζοντας
τις δυνατότητες αξιοποίησης και ενδυνάμωσης των κύριων αναπτυξιακών πυλώνων για μια
«Βιώσιμη Κρήτη 2030».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «η συμπληρωματική σχέση μεταξύ της βιώσιμης ανάπτυξης και
της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας αποτελεί τρέχον ζήτημα υψηλής προτεραιότητας για
τους πολίτες, τη δημόσια διοίκηση και τις επιχειρήσεις, καθώς οι νέες πολιτικές της
Περιφέρειας για τη λεγόμενη “Βιώσιμη Κρήτη 2030” διαμορφώνουν ένα περιβάλλον φιλικό
για επενδύσεις στη λογική της πράσινης, της γαλάζιας και της κυκλικής οικονομίας,
επενδύσεις οι οποίες επίσης συμβάλλουν στην επίτευξη της Ατζέντας 2030 του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών» (ΟΗΕ 2019).

Η βιώσιμη ανάπτυξη και η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα είναι συγκοινωνούντα δοχεία.
Ο ρόλος της επιχειρηματικότητας, σε ένα πλαίσιο περιφερειακής πολιτικής για τη βιώσιμη
ανάπτυξη, βασίζεται στο τρίπτυχο τοπικότητα-υπευθυνότητα-βιωσιμότητα και κρίνεται
σημαντικός καθώς, ειδικά για την περίπτωση της Κρήτης, στη βάση αυτή μεγιστοποιούνται
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οι επιχειρηματικές ευκαιρίες στο πεδίο της αγροδιατροφής και του βιώσιμου τουρισμού,
συμπλήρωσε ο Κωνσταντίνος Μανασάκης, οικονομολόγος, επίκουρος καθηγητής του
Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ένα άλλο κομμάτι το οποίο έδωσε ώθηση τόσο στην ανάπτυξη της βιωσιμότητας όσο
και στην υλοποίηση του στόχου εννέα ήταν η δράση του προγράμματος Sustainable Greece
2020 το οποίο στηρίζεται στην ενεργό συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων κοινωνικών
εταίρων στις εργασίες της.

Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο οι κοινωνικοί και επιχειρηματικοί
φορείς, συνδιαμορφώνουν τις μεθοδολογίες και τα εργαλεία που αναπτύσσονται στα πλαίσια
της πρωτοβουλίας, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας για την
προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.

Οι δήμοι οι οποίοι συμμετείχαν στην δράση Sustainable Greece 2020 ήταν οι
ακόλουθοι: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ–ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ,
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ, ΔΗΜΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ–
ΘΡΑΚΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Μέσω λοιπόν αυτού του προγράμματος σε εκδήλωση η οποία έγινε παρουσιάστηκαν
στα έξι χρόνια δράσης του προγράμματος οι πιο βιώσιμες Ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες
δραστηριοποιούνται με βάση την βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και τις βιώσιμες καινοτομίες.

6. Προτάσεις για ατομικές δράσεις

Στο δεύτερο μέρος αυτής της εργασίας θα γίνουν προτάσεις για ατομικές δράσεις
σχετικά με τον στόχο 9.

Οι (Hungerford & Volk, 1990) ορίζουν ως περιβαλλοντικά υπεύθυνο πολίτη τον
άνθρωπο που θα έχει αντίληψη και ευαισθησία για το περιβάλλον, κατανόηση των
λειτουργιών του, ικανότητες και ενεργό συμμετοχή στην επίλυση των προβλημάτων του.

Όσον αφορά λοιπόν τις ατομικές δράσεις, γίνεται αντιληπτό ότι συνδέονται με πολλούς
τομείς άμεσα και είναι επιτακτική η ανάγκη συμβολής των πολιτών με σκοπό την
δημιουργία μιας πιο βιώσιμης κοινωνίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι ο τερματισμός της
τεράστιας, μη βιώσιμης κατά κεφαλήν κατανάλωσης στα πλουσιότερα μέρη του κόσμου,
από τους πιο εύπορους πολίτες. Ωστόσο, παρατηρείται και μια αύξηση στον αριθμό των
ατόμων που μετακινούνται από τα επίπεδα της φτώχειας προς μια σχετική ευημερία, κάτι
που οδηγεί σε περαιτέρω κατανάλωση. Σε γενικές γραμμές όσο οι φτωχότεροι πολίτες
παραμένουν στο ίδιο επίπεδο η κατανάλωσή τους θεωρείται ασήμαντη (WWF 2018).

Είναι λοιπόν σαφές ότι, η επίτευξη του αφορά κυρίως την αλλαγή συμπεριφοράς κάθε
πολίτη σε σύνδεση με τα κράτη τα οποία μπορούν να δώσουν κατευθυντήριες οδηγίες για
έναν καλύτερο τρόπο επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των υφιστάμενων πόρων.
Χωρίς την αντιμετώπιση της αύξησης του πληθυσμού, τα αποτελέσματα μιας τέτοιας
προσπάθειας δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτά, ιδιαίτερα για τις φτωχότερες χώρες.

Μια άλλη πρόταση για ατομική δράση είναι η μείωση της υπερκατανάλωσης. Η μείωση
αυτή μπορεί να δημιουργήσει μια πιο βιώσιμη βιομηχανία στις λιγότερο ανεπτυγμένες
περιοχές σε συνδυασμό με τις κατάλληλες πολιτικές. Πρέπει να γίνουν πολλές αλλαγές για
να μειωθεί η επίδραση ανθρώπινων ενεργειών στο περιβάλλον και ειδικότερα των
πλουσιότερων περιοχών που έχουν και τις μεγαλύτερες επιπτώσεις.
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Επιπλέον, σχετικά με τις υποδομές, η χαμηλότερη παιδική θνησιμότητα μέσω
βελτιωμένης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και καλύτερες οικονομικές ευκαιρίες
οδηγούν σε μικρότερο οικογενειακό μέγεθος. Η διεθνής βοήθεια και η παγκόσμια
δικαιοσύνη είναι εργαλεία που θα βοηθήσουν την επιστροφή του παγκόσμιου πληθυσμού σε
βιώσιμα επίπεδα.

Στη συνέχεια, η Ελληνική Βιβλιοθήκη των Στόχων (Greek SDG library) η οποία
συμβάλλει στην δημιουργία ενημερωτικών και εκπαιδευτικών υλικών, καθώς και
δομημένων βιωματικών προσεγγίσεων για τον στόχο, αυτό είναι ένα μέσο που προσφέρεται
διαδικτυακά στο σχολικό περιβάλλον για την ευρύτερη δραστηριοποίησή του και δίνει την
δυνατότητα στον καθένα να ενημερωθεί και να δραστηριοποιηθεί σχετικά με το θέμα.

H ενημέρωση σχολικών τάξεων από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς που
επισκέπτονται μετά από πρόσκληση του διδακτικού προσωπικού του σχολείου ώστε να
ενημερώσουν ευρύτερα τους μαθητές για τους στόχους σε συνδυασμό με βιωματικό
πρόγραμμα που βασίζεται στο παιχνίδι του ΟΗΕ «Παίζοντας με τους Στόχους».

Επιπρόσθετα, η ενημέρωση και η αναζήτηση σχετικά με τον στόχο αυτό μπορεί να
επιτευχτεί μέσω του παρατηρητηρίου βιωσιμότητας (SDG Observatory) το οποίο αποτελεί
μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, ανοικτή στο κοινό, που δίνει τη δυνατότητα σε όλες τις
σχολικές μονάδες να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και να βοηθηθούν στην περαιτέρω
ανάπτυξη του εκπαιδευτικού τους έργου.

Επίσης, η αποστολή μαθητών στον Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό για τους 17
Παγκόσμιους Στόχους (Bravo Schools) με ειδίκευση και εκπόνηση εργασιών σχετικά με την
βιομηχανία τη καινοτομία και τις υποδομές είναι μια δάση η οποία μπορεί να συμβάλλει
στην επίτευξη του στόχου.

Ολοκληρώνοντας, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ένα παγκόσμιο συνέδριο που να
αφορά τον στόχο 9, ώστε να επιβεβαιωθεί η ανάγκη για δημιουργία βιώσιμων βιομηχανιών
αλλά και παροχής υποδομών και καινοτομιών από τα κράτη σε ατομικό επίπεδο με σκοπό
την επίτευξη της βιωσιμότητας. Η διεθνής χρηματοδότηση πρέπει να συνδεθεί με την
βιώσιμη βιομηχανοποίηση, κάτι που θα ωφελήσει τόσο το περιβάλλον όσο και την ανάπτυξη
κάθε χώρας.

Συμπεράσματα

Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια κρίσιμη στιγμή της ιστορίας της. Καλείται να διαχειριστεί
μια νέα πρωτόγνωρη πραγματικότητα και να αναζητήσει ένα αναπτυξιακό μοντέλο που θα
της επιτρέψει όχι μόνο να βγει από την κρίση αλλά κυρίως να δημιουργήσει τις βάσεις μιας
Βιώσιμης Οικονομίας, η οποία θα μπορεί να διασφαλίσει την Κοινωνική Συνοχή μέσω της
ισόρροπης ανάπτυξης του τρίπτυχου Οικονομία-Περιβάλλον-Κοινωνία. Η τρέχουσα
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση απέδειξε ότι η βιωσιμότητα αποτελεί βασικό
παράγοντα για τα χρηματοπιστωτικά μας συστήματα και την οικονομία ως σύνολο. Συνεπώς,
χρειαζόμαστε ένα μοντέλο Βιώσιμης Ανάπτυξης με άξονες την καινοτομία, την
ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια, για μια κοινωνία ευημερίας χωρίς αποκλεισμούς.
Θεωρούμε πως είναι απαραίτητη η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και η
συνεργασία της ιδιωτικής και της δημόσιας πρωτοβουλίας, προκειμένου να καταλήξουμε
στη σύνθεση και την ανάπτυξη συγκεκριμένων προτάσεων και δράσεων που συμβάλλουν σε
μία βιώσιμη κοινωνία (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 2019).

Στην παρούσα εργασία όπου αναλύθηκε ο στόχος εννέα της βιώσιμης ανάπτυξης τα
συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν είναι ότι ο αυτός ο στόχος:
1) Θα δημιουργήσει ποιοτικές, αξιόπιστες, βιώσιμες και ανθεκτικές υποδομές
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2) Θα προάγει τη χωρίς αποκλεισμούς, βιώσιμη βιομηχανοποίηση
3) Θα αυξήσει την πρόσβαση των μικρών βιομηχανικών σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.
4) Θα αναβαθμίσει και θα μετασκευάσει τις βιομηχανίες κάνοντάς τις βιώσιμες
5) Θα ενισχύσει την επιστημονική έρευνα, θα ενθαρρύνει την καινοτομία και θα αυξήσει τις
δαπάνες για την έρευνα και την ανάπτυξη (R&D)
6) Θα διευκολύνει την ανάπτυξη των βιώσιμων και ανθεκτικών υποδομών
7) Θα στηρίξει την εγχώρια τεχνολογική έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία
8) Θα αυξήσει σημαντικά την πρόσβαση στην τεχνολογία των επικοινωνιών και της
πληροφόρησης

Προκύπτει λοιπόν ένα ακόμη συμπέρασμα ότι για να επιτευχθεί ένα πιο βιώσιμο
μέλλον θα πρέπει οι βιομηχανίες να περιλαμβάνουν την αποφασιστική μετάβαση προς μια
κυκλική οικονομία, με κύκλους υλικών χωρίς τοξικά και ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου του
άνθρακα (σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού) η οποία θα προστατεύει τη
βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα, θα αντιμετωπίζει την κλιματική αλλαγή, θα επιδιώκει
τη βιωσιμότητα των γεωργικών και επισιτιστικών συστημάτων, καθώς και ασφαλείς και
βιώσιμους τομείς ενέργειας με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, κτιρίων και
κινητικότητας, προωθώντας παράλληλα την ευρωπαϊκή συνοχή.

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι η επίτευξη της βιωσιμότητας σε γενικότερο πλαίσιο αλλά
και ειδικότερα εδώ όσον αφορά στον στόχο εννέα της βιώσιμης ανάπτυξης δεν αποτελεί ένα
εύκολο μονοπάτι. Είναι επιτακτική ανάγκη η συνεργασία όλων των αρμοδίων φορέων,
οργανισμών και κρατικών μηχανισμών έτσι ώστε με την συμβολή της εκπαίδευσης να
φτάσουμε στην επίτευξη του στόχου αλλά και της βιωσιμότητας γενικότερα.

Όλες οι δράσεις που έχουν γίνει ανά τα έτη, αλλά και συνεχίζουν να γίνονται έχουν
θέσει ένα γερό θεμέλιο για την επίτευξη της βιωσιμότητας τόσο σε εθνικό, όσο και σε
παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά την βιομηχανία την καινοτομία και τις υποδομές. Έτσι, έως
το 2030 σύμφωνα και με την Ατζέντα 2030, ο συνδυασμός όλων των παραπάνω που
αναφέρθηκαν σε αυτή την εργασία θα συντελέσουν άρτια στην επίτευξη του στόχου, την
καλυτέρευση του βιοτικού και βιομηχανικού επιπέδου βασισμένα όμως στη βιωσιμότητα.
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Περίληψη
Η παρούσα εργασία αφορά τον Στόχο 10 της Βιώσιμης Ανάπτυξης «Λιγότερες

Ανισότητες», ο οποίος επιδιώκει την μείωση των ανισοτήτων εντός και μεταξύ των χωρών,
ανεξαρτήτως διαφοροποίησης και χαρακτηριστικού. Βασικό αντικείμενο της εργασίας είναι η
διερεύνηση των πολιτικών και των δράσεων που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
από την Ελλάδα σε εθνικό επίπεδο και από τους ΟΤΑ σε τοπικό επίπεδο. Κύριος στόχος είναι
να προταθούν οι ενέργειες που μπορούν να αναλάβουν οι πολίτες, έτσι ώστε να συμβάλουν
στην επίτευξη του Στόχου 10.

Διαπιστώνεται ότι η ανισότητα εκφράζεται έντονα και ποικιλοτρόπως στην οικουμένη, με
τα προβλήματα να αυξάνονται συνεχώς. Η ΕΕ τοποθετεί την κοινωνική προστασία και την
εξάλειψη των ανισοτήτων σε κομβικό σημείο για τις ευρωπαϊκές και εθνικές στρατηγικές. Η
Ελλάδα, μέσα από την Εθνική Έκθεση Αξιολόγησης και το Εθνικό Σχέδιο Εφαρμογής για τους
ΣΒΑ αποτυπώνει μία ολοκληρωμένη στρατηγική για την άρση των ανισοτήτων και οι ΟΤΑ
έχουν αναλάβει πολλές και σημαντικές αρμοδιότητες άσκησης κοινωνικής πολιτικής.

Εκτός από τον αδιαμφισβήτητα σημαντικό ρόλο της πολιτείας, η ενεργή δράση και η
ευαισθητοποίηση των πολιτών αποτελούν θεμέλιο λίθο για να επιτύχουμε λιγότερες ανισότητες.
Κάθε πολίτης μπορεί να συμβάλει σημαντικά μέσα από τις διάφορες ιδιότητες που κατέχει στην
καθημερινότητά του. Η κοινωνία των πολιτών διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην
προάσπιση της ισότητας, αποτελώντας ένα από τα πιο σημαντικά πολιτικά εγχειρήματα, που
στηρίζεται στις ηθικές αξίες και για αυτό απαιτείται αυξημένη συνεργασία των εμπλεκόμενων
φορέων κρατικής και τοπικής αυτοδιοίκησης, του ιδιωτικού τομέα και των πολιτών.

Λέξεις - κλειδιά: Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, Κοινωνική πολιτική, Πολίτες, Ισότητα,
Διαφορετικότητα.

Εισαγωγή

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί όραμα της σύγχρονης κοινωνίας. Ωστόσο, μία πολύ
πρώιμη αναφορά εντοπίζεται το 1713 από τον Χανς Καρλ φον Κάρλοβιτς με τη φράση
«…θα πρέπει κάθε φορά να κόβονται τόσα δένδρα στα δάση, όσα θα µπορούσαν να
αναπτυχθούν ξανά...». Παρά το γεγονός ότι η επαναστατική για την εποχή ιδέα έθεσε μία
πρώιμη έννοια της Βιώσιµης Ανάπτυξης, η κοινωνία ασχολήθηκε με την αειφόρο ανάπτυξη
τρεις αιώνες μετά (Λαµπρίδη και Μέλλιου 2015).

Μέχρι τη δεκαετία του 1970, η περιβαλλοντική υποβάθμιση δεν απασχολούσε τη
διεθνή κοινότητα. Οι προηγμένες χώρες εστίαζαν στην επάρκειά τους σε φυσικούς πόρους
και τα αναπτυσσόμενα κράτη στη διασφάλιση της κυριαρχίας τους στον εθνικό φυσικό τους
πλούτο. Πρώτη παγκόσμια δράση για την προστασία του περιβάλλοντος αποτέλεσε η
Συνδιάσκεψη της Στοκχόλμης (1972) υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, όπου οριοθετήθηκε η
συλλογική στρατηγική για την προστασία του περιβάλλοντος και τη σημασία των
ανθρώπινων δικαιωμάτων, αποτελώντας έναν προπομπό της Βιώσιμης Ανάπτυξης
(www.kathimerini.gr).
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Το 1987 αμφισβητήθηκε η μονοδιάστατη ερμηνεία της ανάπτυξης, με την έκθεση
Brundtland «Το κοινό μας μέλλον», που αναφέρει για πρώτη φορά την έννοια της Βιώσιμης
Ανάπτυξης ως «ανάπτυξη που έχει στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών του παρόντος,
αξιοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην υποθηκεύεται η
ικανοποίηση των αναγκών των μελλοντικών γενεών» (Brundtland Report 1987:15).
Θεωρείται προάγγελος της αειφορίας, δίνοντας για πρώτη φορά σημασία στην
περιβαλλοντική προστασία, στην οικονομική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή.

Το 1992 πραγματοποιείται η Συνδιάσκεψη του Ρίο Ντε Τζανέιρο, υπό την αιγίδα του
ΟΗΕ, στην οποία συμμετείχαν 178 κράτη, ΜΚΟ, επιστήμονες, αντιπρόσωποι οργανώσεων
κ.α., όπου τονίστηκε η σημασία της διασύνδεσης περιβαλλοντικών, κοινωνικοοικονομικών
και αναπτυξιακών θεμάτων. Σημαντικό επίτευγμα της Συνδιάσκεψης αποτελεί η Local
Agenda 21, ένα ιστορικής σημασίας τεχνοκρατικό κείμενο για τη σημαντικότητα
υποστήριξης δράσεων αειφορίας σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, μέχρι το τέλος του 21ο
αιώνα.

Το 2015 πραγματοποιήθηκε η 70η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με συμμετοχή σχεδόν
όλων των ηγετών, όπου εγκρίθηκε η Ατζέντα 2030, θεσπίζοντας τους 17 Στόχους για την
Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΣΒΑ) με 169 υπο-στόχους, η πρόοδος των οποίων αξιολογείται από 231
δείκτες. Οι 17 ΣΒΑ έχουν ισχύ από το 2015 με χρονοδιάγραμμα έως το 2030 και θέτουν
συγκεκριμένους στόχους για όλα τα κράτη. Σκοπός τους είναι η δημιουργία μίας κοινωνίας
με δικαιοσύνη, ειρήνη και ευημερία, χωρίς την απειλή της κλιματικής αλλαγής,
διασφαλίζοντας την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την ευημερία των νέων
(www.inactionforabetterworld.com).

Η παρούσα εργασία διερευνά τον τρόπο εφαρμογής του «ΣΒΑ10: Λιγότερες
Ανισότητες» στις πολιτικές και στις δράσεις της ΕΕ, της Ελλάδας και των ΟΤΑ και
προτείνει ποιες είναι οι σημαντικότερες ατομικές δράσεις των πολιτών που μπορούν να
συμβάλουν στην επίτευξή του.

Στο 1ο κεφάλαιο της εργασίας περιγράφεται και ερμηνεύεται αναλυτικά ο Στόχος, ο
οποίος αφορά την εξάλειψη των ανισοτήτων που προκαλούνται οπουδήποτε στον κόσμο,
εντός και μεταξύ των χωρών, λόγω εισοδήματος, φύλου, φυλής, καταγωγής, θρησκεύματος,
αναπηρίας ή άλλου χαρακτηριστικού και δεσμεύεται «να μην μείνει κανένας πίσω».

Στη συνέχεια, στο 2ο Κεφάλαιο, αποτυπώνονται οι ανισότητες που αντιμετωπίζονται
στην οικουμένη σε κάθε έκφανση διαφοροποίησης και τα προβλήματα που έχουν
δημιουργηθεί και απαντάται ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση στην οποία καλείται να
δώσει λύσεις ο ΣΒΑ10.

Το 3ο Κεφάλαιο αφορά τις ισχύουσες πολιτικές και δράσεις της ΕΕ. Περιγράφονται
πρωτοβουλίες, νομοθεσίες, οδηγίες και υποδείξεις προς τα κράτη-μέλη, καθώς και τα
επενδυτικά προγράμματα και οι χρηματοδοτήσεις που διατίθενται για τον σχεδιασμό, τον
συντονισμό και την υλοποίηση των μέτρων που αποσκοπούν στις λιγότερες ανισότητες.

Ακολούθως, στο 4ο Κεφάλαιο, αναφέρεται ο τρόπος εφαρμογής του ΣΒΑ10 στην
Ελλάδα βάσει της Εθνικής Έκθεσης Αξιολόγησης και του Εθνικού Σχεδίου Εφαρμογής και
περιγράφονται αναλυτικά οι πολιτικές, οι δράσεις, οι πρωτοβουλίες και η ισχύουσα
νομοθεσία για την εξάλειψη των ανισοτήτων.

Στο 5ο Κεφάλαιο, γίνεται αναλυτική αναφορά των πολιτικών, των δράσεων και των
πρωτοβουλιών που υιοθετούνται από τους ΟΤΑ της χώρας μας, υποδεικνύοντας τον
σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η τοπική αυτοδιοίκηση στην εφαρμογή των μέτρων για
την άρση της ανισότητας.

Έχοντας πλέον καταγράψει ποια προβλήματα αντιμετωπίζονται και τι διαδικασίες έχει
προβλέψει η πολιτεία για έναν πιο αλληλέγγυο κόσμο, στο 6ο Κεφάλαιο, περιγράφονται
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προτάσεις δράσεων που μπορούν να υιοθετηθούν από τους πολίτες μέσα από τις
διαφορετικές ιδιότητές τους και μέσα από την ενεργό τους συμμετοχή στα κοινά,
αναδεικνύοντας τη σημαντικότητα της συμμετοχής τους.

Τέλος, παραθέτονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ως άνω έρευνα.
«Όσο η φτώχεια, η αδικία και η μεγάλη ανισότητα επιμένουν στον κόσμο μας, κανείς από

εμάς δεν μπορεί πραγματικά να ξεκουραστεί». Νέλσον Μαντέλα.

Μεθοδολογία

Για τη συγκέντρωση πληροφοριακού υλικού μελετήθηκε εκτενώς ο επίσημος ιστότοπος
της ΕΕ και η «Ετήσια στρατηγική έκθεση για την υλοποίηση και την επίτευξη των ΣΒΑ»
2018 της ΕΕ, ο ιστότοπος του ΟΗΕ, ιστότοποι εξειδικευμένων οργανισμών και
πρωτοβουλιών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, ιστότοποι υπουργείων που εμπλέκονται στην
υλοποίηση του ΣΒΑ10, η Εθνική Έκθεση Αξιολόγησης της Ελλάδας 2018, ιστότοποι ΟΤΑ
κ.ά.

1. Περιγραφή του Στόχου 10 «Λιγότερες ανισότητες, μείωση των ανισοτήτων μεταξύ
και εντός των χωρών»

Παρόλη την πρόοδο ως προς την ανάσχεση της φτώχειας, καθώς παρατηρείται μείωση
της ανισότητας των εισοδημάτων μεταξύ των χωρών και της φτώχειας στα πιο ευάλωτα
έθνη, η ανισότητα εξακολουθεί να υφίσταται (www.unric.org). Τα τελευταία έτη,
εμφανίζονται μεγάλα χάσματα ανάμεσα στις πολιτικές για τις οποίες δεσμεύονται τα κράτη
και αυτές τις οποίες εντέλει υλοποιούν. Ως επακόλουθα είναι οι μεγεθυνόμενες ανισότητες
μεταξύ και εντός των χωρών, η ανισότητα των ευκαιριών και η άνιση πρόσβαση σε βασικά
αγαθά και υπηρεσίες, επηρεάζοντας όλους και ιδίως τους πιο ευάλωτους
(www.sdgwatcheurope.org). Ο ΣΒΑ10 προσπαθεί να μειώσει τις διαφορές στο εισόδημα και
στις ευκαιρίες μεταξύ και εντός των χωρών, τη φτώχεια στις πιο μειονεκτικές περιοχές και
να προάγει την κοινωνική, οικονομική και πολιτική ένταξη όλων, ανεξαρτήτως
χαρακτηριστικού. Επιπλέον, επιδιώκει να προωθήσει πολιτικές που αφορούν τη βελτίωση
της λειτουργίας και τον έλεγχο των αγορών και των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και τη
διευκόλυνση του μετριασμού και της ασφαλούς κινητικότητας μεταναστών
(www.stairwaytosdg.eu). Για την καταπολέμηση όλων των ανισοτήτων, την καθολική
ευημερία των πολιτών και την πρόοδο των κοινωνιών, η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να
είναι συμμετοχική και να ανταποκρίνεται στις τρεις διαστάσεις της Βιώσιμης Ανάπτυξης:
την οικονομική, την κοινωνική και την περιβαλλοντική. Ο ΣΒΑ10 με τους επιμέρους υπο-
στόχους του επιδιώκει:
 Έως το 2030, την προοδευτική επίτευξη και διατήρηση της αύξησης του εισοδήματος

για το κατώτερο 40% του πληθυσμού με ρυθμό υψηλότερο του μέσου εθνικού. Ο
Δείκτης 10.1.1 αναλύει τους ρυθμούς αύξησης των δαπανών ή του κατά κεφαλήν
εισοδήματος των νοικοκυριών μεταξύ του κατώτερου 40% του πληθυσμού και του
συνολικού πληθυσμού.

 Nα ενδυναμώσει και να προάγει την κοινωνική, οικονομική και πολιτική ένταξη όλων
ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, αναπηρίας, φυλής, εθνικότητας, καταγωγής, θρησκείας,
οικονομικής κατάστασης ή αλλού χαρακτηριστικού, έως το 2030. Ο Δείκτης 10.2.1.
αφορά το ποσοστό των ατόμων που ζουν κάτω από το 50% του μέσου εισοδήματος, ανά
φύλο, ηλικία και ΑμεΑ.
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 Να διασφαλίσει τις ισότιμες ευκαιρίες και τη μείωση των αποτελεσμάτων των
ανισοτήτων, καταργώντας δράσεις, νόμους και πολιτικές που ευνοούν ή επιτρέπουν τις
διακρίσεις και συστήνοντας τις κατάλληλες νομοθεσίες, πολιτικές και πρακτικές επί του
θέματος. Ο Δείκτης 10.3.1. μετρά το ποσοστό του πληθυσμού που αισθάνθηκε
προσωπική διάκριση ή παρενόχληση τους προηγούμενους 12 μήνες λόγω διάκρισης που
απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 Την υιοθέτηση φορολογικών και μισθολογικών πολιτικών και τακτικών που προάγουν
την κοινωνική προστασία και την προοδευτική επίτευξη μεγαλύτερης ισότητας. Ο
Δείκτης 10.4.1 μετρά το ποσοστό εργασίας στο ΑΕΠ που αποτελείται από τους μισθούς
και την ασφάλιση και ο Δείκτης 10.4.2 τον αναδιανεμητικό αντίκτυπο της
δημοσιονομικής πολιτικής.

 Να καλυτερεύσει τη λειτουργία και την παρακολούθηση των παγκόσμιων
χρηματοπιστωτικών αγορών και ιδρυμάτων και να ενδυναμώσει την εφαρμογή αυτών
των ρυθμίσεων. Ο Δείκτης 10.5.1 είναι ο δείκτης χρηματοοικονομικής ευρωστίας.

 Την ενισχυμένη εκπροσώπηση και φωνή των αναπτυσσόμενων χωρών στη λήψη
αποφάσεων σε παγκόσμιους οικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς θεσμούς,
προκειμένου να παρέχονται πιο αποτελεσματικοί, αξιόπιστοι, υπεύθυνοι και
νομιμοποιημένοι θεσμοί. Ο Δείκτης 10.6.1 υπολογίζει την αναλογία μελών και
δικαιωμάτων ψήφου των αναπτυσσόμενων χωρών σε διεθνείς οργανισμούς.

 Να προάγει τη μεθοδική, ασφαλή, ομαλή και υπεύθυνη μετανάστευση και κινητικότητα,
υιοθετώντας μεταναστευτικές πολιτικές με σωστό συντονισμό. Ο Δείκτης 10.7.1 δείχνει
το κόστος πρόσληψης που επιβαρύνει τον εργαζόμενο ως ποσοστό του μηνιαίου
εισοδήματος που αποκτάται στη χώρα προορισμού. Ο Δείκτης 10.7.2 υπολογίζει τον
αριθμό των χωρών που διευκολύνουν την ομαλή, ασφαλή, τακτική και υπεύθυνη
μετανάστευση και την κινητικότητα με μεταναστευτικές πολιτικές που εφαρμόζονται. Ο
Δείκτης 10.7.3 δείχνει τον αριθμό των ανθρώπων που απεβίωσαν ή εξαφανίστηκαν κατά
τη διαδικασία μετανάστευσης προς έναν διεθνή προορισμό. Ο Δείκτης 10.7.4 υπολογίζει
την αναλογία των ανθρώπων που είναι πρόσφυγες, ανά χώρα καταγωγής.

 Να υιοθετηθούν οι συμφωνίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου που αφορούν την
ειδική και διαφοροποιημένη μεταχείριση προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, με έμφαση
προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες. Ο Δείκτης 10.α.1 μετρά την αναλογία δασμολογικών
κλάσεων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές από λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη και
αναπτυσσόμενες χώρες με μηδενικό δασμό.

 Να ενισχυθεί η δημόσια αναπτυξιακή βοήθεια και οι χρηματικές ροές, ακόμη και των
άμεσων επενδύσεων, στις πιο ευάλωτες χώρες και ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες,
τις αφρικανικές χώρες καθώς και στα μικρά αναπτυσσόμενα περίκλειστα και νησιωτικά
κράτη, σύμφωνα με τα εθνικά τους σχέδια και προγράμματα. Ο Δείκτης 10.β.1
υπολογίζει τις συνολικές ροές πόρων για ανάπτυξη, ανά χώρες αποδέκτες και δωρήτριες
χώρες και είδος ροής (επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, άμεσες ξένες επενδύσεις και
άλλες ροές).

 Να επιτευχθεί μείωση των εξόδων συναλλαγής για τα εμβάσματα των μεταναστών σε
ποσοστό λιγότερο του 3%, και να εξαλειφθούν οι ροές εμβασμάτων με κόστος που
υπερβαίνει το 5%. Ο Δείκτης 10.γ.1 μετρά το κόστος εμβασμάτων ως ποσοστό του
ποσού που αποδόθηκε. (https://unstats.un.org/home/).
Μελετώντας και κατανοώντας τον ΣΒΑ10, διαπιστώνεται η άρρηκτη σύνδεσή του με

όλους του υπόλοιπους στόχους και συμπεραίνεται ότι η μείωση των ανισοτήτων, η ισότιμη
αντιμετώπιση καθολικά και η διασφάλιση ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω, είναι αναπόσπαστος
παράγοντας για την επίτευξη όλων των ΣΒΑ.
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2. Περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης – προβλήματα

Δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ζουν υπό το καθεστώς ακραίας φτώχειας,
στερούμενοι τις βασικές προϋποθέσεις για αξιοπρεπή ζωή και τα ανθρώπινα δικαιώματα
(www.hellenicaid.mfa.gr). Στην Ετήσια Στρατηγική Έκθεση της ΕΕ για τους ΣΒΑ,
εκφράζεται η λύπη για το γεγονός ότι οι διακρίσεις εντός και μεταξύ των χωρών έχουν
δυναμικό παρόν, καθώς παρατηρείται μεγάλο και αυξανόμενο χάσμα σε διεθνές επίπεδο,
αναφορικά με την επίτευξη του ΣΒΑ10 (www.europarl.europa.eu). Οι ανισότητες
οξύνθηκαν λόγω της πανδημίας και εξακολουθούν να αυξάνονται. Η ανισότητα αποτελεί
πολυδιάστατη πρόκληση και μπορεί να εξεταστεί ως προς πολλές διαστάσεις.

Εικόνα 1: Άνθρωποι που ζουν σε καθεστώς φτώχειας (www.newpost.gr)

2.1. Εισοδηματική ανισότητα
Το ποσοστό της ανισότητας των εισοδημάτων στα αναπτυσσόμενα κράτη για το

διάστημα 1990-2010 έφτασε το 11%. Μάλιστα, το 75% των νοικοκυριών των
αναπτυσσόμενων χωρών έχει εισοδήματα ακόμη πιο άνισα κατανεμημένα από ό,τι στη
δεκαετία του 1990 (https://ec.europa.eu/). Το 2017 περίπου 821 εκατομμύρια άνθρωποι
(κυρίως στην υποσαχάρια Αφρική και τη νότια Ασία) υποσιτίζονταν, αριθμός σημαντικά
αυξημένος από το 2015 (www.hellenicaid.mfa.gr). Ο COVID-19 έχει δυσχεράνει την
κατάσταση, καθώς ενώ εμφανιζόταν πτωτική πορεία του μέσου δείκτη Gini1 για τις
αναδυόμενες αγορές και τις αναπτυσσόμενες χώρες τα τελευταία έτη, αναμένεται αύξησή
του για αυτές τις χώρες κατά 6%.

Γράφημα 1: Ποσοστό του πληθυσμού που ζει κάτω από το 50% του εθνικού μέσου
εισοδήματος για το 2017 (https://unstats.un.org/home/)
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1 Ο δείκτης Gini αποτελεί ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο μέτρο για την εισοδηματική
ανισότητα. Κυμαίνεται μεταξύ 0 και 100, όπου το 0 δείχνει ότι το εισόδημα μοιράζεται εξίσου
μεταξύ όλων των ανθρώπων και το 100 δείχνει την ακραία κατάσταση όπου ένα άτομο
αντιπροσωπεύει όλο το εισόδημα https://unstats.un.org/home/

2.2. Η ανισότητα που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες
Ο αριθμός των ανθρώπων που εγκαταλείπουν την πατρίδα τους λόγω πολέμων,

βιαιοτήτων, διώξεων, παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κ.α., έχει
υπερδιπλασιαστεί από το 2010 και αγγίζει τα 24 εκατομμύρια (έως τα μέσα του 2020),
καταγράφοντας τον μεγαλύτερο απόλυτο αριθμό. Οι καταγεγραμμένοι θάνατοι και
εξαφανίσεις ανθρώπων σε μεταναστευτικές διαδρομές για το 2020 ήταν 4.186 παγκοσμίως.
Από πρόσφατες μελέτες συμπεραίνεται ότι από το 2019, μόνο το 54% των χωρών διέθεταν
ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διευκόλυνση της ομαλής, ασφαλούς, τακτικής και
υπεύθυνης μετανάστευσης και κινητικότητας (www.unstats.un.org). Οι πρόσφυγες
αντιμετωπίζουν πολυδιάστατες διακρίσεις στις χώρες που καταφεύγουν, που τους
εμποδίζουν να αγωνιστούν για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ένταξη στην κοινωνία και την
ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες. Οι ευκαιρίες εκπαίδευσης των προσφυγόπουλων που ζουν
κάτω από το επίπεδο της φτώχειας είναι ελάχιστες και η κατάσταση είναι δυσμενέστερη για
τα παιδιά με αναπηρία. Η κατάσταση διαβίωσης και εκπαίδευσης των προσφύγων δεν
βελτιώνεται σημαντικά, καθώς η διεθνής κοινότητα δεν επενδύει αρκετά σε αυτήν την
έκτακτη ανάγκη (www.biomatiko.gr).

2.3. Η ανισότητα λόγω διαφορετικών χαρακτηριστικών
Ο Συνήγορος του Πολίτη δημοσίευσε το 2017 τις διακρίσεις που υφίστανται σε

διάφορα επίπεδα του δηµόσιου βίου, από τις οποίες το 40% αφορά άνιση µεταχείριση των
γυναικών αλλά και των ανδρών, το 19% άνιση μεταχείριση λόγω αναπηρίας ή χρόνιας
πάθησης, το 12% λόγω οικογενειακής κατάστασης, το 9% λόγω ηλικίας, το 8% λόγω
εθνικής καταγωγής και το 5% λόγω φυλής ή χρώµατος (www.ethnos.gr).

Η ανισότητα των φύλων αποτελεί τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική πρόκληση. Οι γυναίκες
συνεχίζουν να βρίσκονται καθολικά σε χειρότερη θέση από τους άντρες. Η κατάσταση
δυσχεραίνεται ακόμη περισσότερο όταν ανήκουν σε μειονότητες, είναι ηλικιωμένες ή έχουν
αναπηρία. Σε κάποιες χώρες η νομική προστασία από τον βιασμό και την ενδοοικογενειακή
βία οπισθοδρομεί και σε άλλες υιοθετούνται πολιτικές που τιμωρούν τις γυναίκες. Τα
σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα της γυναίκας εξακολουθούν να απειλούνται. Οι
γυναίκες έχουν άνιση μεταχείριση στον εργασιακό τομέα (τεράστιο μισθολογικό χάσμα
μεταξύ των φύλων και άνιση συμμετοχή σε κορυφαίες θέσεις εταιρειών, υπηρεσιών και
στην πολιτική). Οι απειλές, η παρενόχληση και η κακοποίηση γυναικών που είναι ηγέτες ή
δημόσια πρόσωπα είναι συχνό φαινόμενο. Το γυναικείο φύλο βρίσκεται πολλάκις
αντιμέτωπο με τον μισογυνισμό και την ακύρωση των επιτευγμάτων (www.efsyn.gr).
Επίσης, οι άνθρωποι διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού υφίστανται πολλαπλές
διακρίσεις σε όλες τις εκφάνσεις του δημόσιου βίου καθώς και κακοποίηση.

Τα ΑμεΑ (80. εκατ. άτομα στην ΕΕ έχουν αναπηρίες) συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν
καθολικές διακρίσεις όπως:
 παρουσιάζουν ποσοστό φτώχειας 70% υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ
 δεν έχουν ισότιμη πρόσβαση σε αγαθά, υπηρεσίες και υποστηρικτικά μέσα
 δεν μπορούν να ασκήσουν όλα τα θεμελιώδη δικαιώματά τους ως ευρωπαίοι πολίτες
 η πρόσβασή τους σε υποδομές σωματικής και ψυχικής υγείας δεν είναι ισότιμη και

οικονομικά προσιτή
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 οι χώροι εργασίας πολύ συχνά δεν είναι προσβάσιμοι, δεν υπάρχουν τουαλέτες ΑμεΑ
και ο αριθμός των εργαζομένων με αναπηρία είναι άνισος

 οι μαθητές με αναπηρία δεν επωφελούνται από ένα προσβάσιμο σύστημα εκπαίδευσης
και προγράμματα δια βίου μάθησης (www.iatronet.gr).

Εικόνα 2: Αποκλεισμός μαθητή ΑμεΑ (www.alfavita.gr)

Οι θρησκευτικές διακρίσεις αυξήθηκαν σχεδόν στο 50% των κρατών μεταξύ 2009-
2010. Μετά τις πολιτικές εξεγέρσεις το 2010-2011, παρουσιάστηκε αύξηση των
θρησκευτικών διακρίσεων στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική. Το 2012
παρατηρήθηκε αύξηση των θρησκευτικών εχθροπραξιών. Εκατοντάδες χώρες δεν
προστατεύονται από την κυβέρνησή τους και παρενοχλούνται για τις πεποιθήσεις τους
(www.dosomething.org). Ανά τον κόσμο παρατηρούνται διακρίσεις λόγω θρησκεύματος,
όπως άρνηση θέσης εργασίας, παρενόχληση στον χώρο εργασίας και άρνηση παροχής
υπηρεσιών.

3. Πολιτικές και δράσεις - χρηματοδοτήσεις της ΕΕ για τον Στόχο 10

Η ΕΕ καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για κοινωνίες με λιγότερες ανισότητες και
διακρίσεις, βασισμένες στο κράτος δικαίου. Έχοντας τους ΣΒΑ ως πυξίδα, επιδιώκεται η
δημιουργία μίας μακροπρόθεσμης στρατηγικής με ισχυρές οικονομίες, σύγχρονες και
δυνατές δημοκρατίες, υψηλό επίπεδο διαβίωσης, διασφαλίζοντας ότι κανένας δε θα μείνει
πίσω.

3.1. Οι δράσεις της ΕΕ
Η Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης της ΕΕ 2021-2027 συνδέεται άμεσα με το

Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την κοινωνική ένταξη και τη μείωση της φτώχειας,
την Εθνική στρατηγική για την ένταξη των Ρομά, την αποτελεσματική εφαρμογή και
υλοποίηση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και την υλοποίηση και εφαρμογή
της Σύμβασης των Η.Ε. για τα δικαιώματα των ΑμεΑ (Υπουργείο εργασίας και κοινωνικών
υποθέσεων - Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και Μείωση της Φτώχειας
2021).

To 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα των Κοινωνικών
Δικαιωμάτων ο οποίος ορίζει:
 Ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στην αγορά εργασίας
 Δίκαιες συνθήκες εργασίας
 Κοινωνική προστασία και ένταξη (Beales, Gelber, BealesGelber Consult agency,

Gohlert, Global Call to Action Against Poverty 2019).
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3.1.1. Στέγαση
Η «Δήλωση της Λισαβόνας για την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Καταπολέμηση της

αστεγίας» που υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2021, ενεργοποιεί τον διάλογο, την αμοιβαία
ενημέρωση και τη συνεργασία, βελτιώνοντας τον συντονισμό όλων των παραγόντων που
στοχεύουν στην καταπολέμηση της αστεγίας (www.ec.europa.eu).

3.1.2. Ισότητα των φύλων και σεξουαλικός προσανατολισμός
Η στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων 2020-2025 δεσμεύεται για την

επίτευξη μιας Ένωσης Ισότητας. Βασικοί στόχοι είναι ο τερματισμός της βίας λόγω φύλου,
η αμφισβήτηση των στερεοτύπων φύλου, η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των φύλων
στην αγορά εργασίας, η ισότιμη συμμετοχή στην οικονομία και η επίτευξη ισορροπίας
μεταξύ των φύλων στη λήψη αποφάσεων και την πολιτική. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με
σχετικά ψηφίσματα και στρατηγικές διευκολύνει τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας
φύλου, καταδικάζει τις οπισθοδρομικές τακτικές και κάνει ειδική αναφορά στην προστασία
από κάθε μορφή βίας και διάκρισης για τους/τις ΛΟΑTΚI+ συμπεριλαμβάνοντας και τους
πρόσφυγες. Με ψήφισμά του το 2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί για εκστρατείες
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού για τα ΛΟΑTΚI+ άτομα και τις οικογένειές
τους (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2020).

3.1.3. ΑμεΑ
Για τη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ΑμεΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

προτείνει την καθολική υιοθέτηση της ευρωπαϊκής κάρτας αναπηρίας, τη βελτίωση των
κοινωνικών υπηρεσιών για τα ΑμεΑ και τη θέσπιση πρωτοβουλιών για την προστασία των
ΑμεΑ από κάθε μορφή διάκρισης και βίας, διασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους τους
τομείς (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2021).

3.1.4. Mεταναστευτική πολιτική
H EE στοχεύει στην αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, στη

δίκαιη μεταχείριση των νόμιμων μεταναστών και στην αποτροπή της παράνομης
μετανάστευσης και εμπορίας ανθρώπων (αρθρο 63α Συνθήκη Λισαβόνας), ενθαρρύνοντας
και υποστηρίζοντας τα κράτη-μέλη στην τακτική, χωρίς όμως να τα υποχρεώνει να
ενσωματώσουν τα εν λόγω μέτρα στην εθνική τους νομοθεσία (www.migration.gov.gr).

3.1.5. Ρατσισμός
Η δράση της Ευρώπης για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας

βασίζεται σε ένα νομικό πλαίσιο που απαρτίζεται από μία σειρά διατάξεων και τις γενικές
αρχές της ισότητας και της μη διάκρισης, που επιβεβαιώνεται από τον Χάρτη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Ο νόμος προβλέπει αποτελεσματικές και αποτρεπτικές
ποινικές κυρώσεις σε εκδηλώσεις ρατσισμού, καθολικά στην ΕΕ. Επιπλέον, απαιτείται για
όλα τα κράτη να οριστεί επίσημος φορέας για την προώθηση της ισότητας, τη βοήθεια στα
θύματα και τη διεξαγωγή εκθέσεων και συστάσεων (www.europa.eu).

3.2. Τα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ

3.2.2. Το Multiannual Financial Framework
Το Multiannual Financial Framework είναι ένα 7ετές επαναλαμβανόμενο πλαίσιο και

σχετίζεται με τον ΣΒΑ10 ως ακολούθως:
Συνοχή, Ανθεκτικότητα και Αξίες:
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 Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με προϋπολογισμό 226,05
δισ.€ στοχεύει στη μείωση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής ανισότητας
(www.europarl.europa.eu).

 Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) με προϋπολογισμό 99,26 δισ.€ ασχολείται
με την αύξηση της απασχόλησης, την κοινωνική ένταξη, την επαρκή στέγαση, την
εξάλειψη της φτώχειας, την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση (https://ec.europa.eu/).

 Το Ταμείο Συνοχής με προϋπολογισμό 48,03 δισ.€ για την οικονομική ανάπτυξη και
κοινωνική συνοχή ενισχύει τις χώρες με χαμηλότερο Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα
στην ΕΕ (www.europarl.europa.eu).

Η γειτονιά και ο κόσμος:
 Ο Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας με προϋπολογισμό 79,46

δισ.€ εμπεριέχει πολιτικές κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης εντός και εκτός Ευρώπης.
 Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (ενσωμάτωση στο ΕΚΤ+) με προϋπολογισμό

11,57 δισ.€ ασχολείται κυρίως με τα τρόφιμα, τη διατροφή, τη στέγη, το καθαρό νερό,
την αποχέτευση και την υγειονομική περίθαλψη εκτός ΕΕ (www.europarl.europa.eu).

3.2.3. Το NextGenerationEU
Το NextGenerationEU είναι ένα πρόγραμμα για τα έτη 2021-2023, με προϋπολογισμό

806,9 δισ.€, που αφορά στην ανάκαμψη από την πανδημία, με σκοπό την αναδιαμόρφωση
των κοινωνικών και οικονομικών καταστάσεων, με βασικούς άξονες τις ίσες ευκαιρίες και
τη διαφορετικότητα. Η υποκατηγορία “Make it equal” ενισχύει την καταπολέμηση του
ρατσισμού, την ισότητα των φύλων, την προστασία της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, την
προώθηση της νομοθεσίας της ΕΕ κατά των εγκλημάτων και της ρητορικής μίσους, την
εκπαίδευση όλων των παιδιών, την αξιοπρεπή στέγαση και την ίση απασχόληση των ΑμεΑ
και των κατοίκων μειονεκτικών περιοχών (www.europa.eu).

Εικόνα 3: Καμπάνια του NextGeneration EU (www.europa.eu)

4. Πολιτικές, δράσεις και έργα της Ελλάδας για τον Στόχο 10

Τα τελευταία χρόνια, το όραμα της Ελλάδας προσανατολίζεται όλο και περισσότερο
στην Βιώσιμη Ανάπτυξη. Στην παρουσίαση της Εθνικής Έκθεσης Αξιολόγησης (2018), ο
ΣΒΑ10 γίνεται ξεκάθαρα αντιληπτός: «Ένας ακρογωνιαίος λίθος της Ατζέντας 2030 είναι ο
τερματισμός της φτώχειας και της πείνας παντού, η καταπολέμηση των ανισοτήτων εντός και
μεταξύ των χωρών, η δημιουργία ειρηνικών, δίκαιων και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών, η
προώθηση της ισότητας των φύλων, η ενδυνάμωση γυναικών και κοριτσιών και η προστασία
των ανθρώπινων δικαιωμάτων» (https://sdgs.un.org/). Η εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου
Εφαρμογής (2019), αποτυπώνει τη στρατηγική για ολοκληρωμένη εφαρμογή των ΣΒΑ.
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Η νέα Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και Μείωση της Φτώχειας (2021-
2027) αξιοποιεί πόρους του τακτικού προϋπολογισμού των υπουργείων που εργάζονται σε
ζητήματα κοινωνικής πολιτικής καθώς και των ενωσιακών ταμείων και βασίζεται στο
τρίπτυχο:
 Πρόσβαση σε υπηρεσίες
 Πρόσβαση σε επαρκείς πόρους και βασικά αγαθά
 Ένταξη στην αγορά εργασίας, βελτίωση της απασχολησιμότητας, πρόσβαση στην

απασχόληση (Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και Μείωση της Φτώχειας
2021).

Εικόνα 4: Ομάδες Στόχου της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη & Μείωση της
Φτώχειας (Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και Μείωση της Φτώχειας, 2021)

4.1. Κοινωνικές υπηρεσίες

4.1.1. Ενίσχυση εισοδήματος, επιδόματα
Το 2018 ιδρύθηκε ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης. Ο προϋπολογισμός για πολιτικές πρόνοιας τριπλασιάστηκε για το 2019 (3,2
δισ.€), με τους επωφελούμενους να ανέρχονται στα 2 εκ. και περιλαμβάνει:
 χρηματοδότηση ενοικίων για 260.000 οικογένειες και τη χρηματοδότηση τέκνων
 ρύθμιση των επιδομάτων ΑμεΑ
 δημιουργία μίας νέας πλατφόρμας για ηλικιωμένους που μένουν εκτός συστήματος

πρόνοιας
 άτομα που εργάζονται στη γεωργία (https://sdgs.un.org/)
 το πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (2017) για οικογένειες που ζουν σε

συνθήκες ακραίας φτώχειας (www.keaprogram.gr).

4.1.2. Στέγαση
Για την αντιμετώπιση της ανεπαρκούς στέγασης ή έλλειψης στέγασης, έχει εισαχθεί

νομοθεσία που ορίζει τα ελάχιστα πρότυπα των δομών φιλοξενίας, τους όρους και τις
προϋποθέσεις υλοποίησης των προγραμμάτων, την παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών
κοινωνικής και υγειονομικής φροντίδας.
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4.1.3. Εκπαίδευση
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με το Υπουργείο

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έχουν αναπτύξει
προγράμματα διανομής τροφίμων στα δημοτικά σχολεία της χώρας. Επιπλέον, θεσπίζονται
τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για άτομα από 18 έως 30 ετών, αποσκοπώντας στην
ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων του γενικού πληθυσμού και των ειδικών κοινωνικών
ομάδων (https://sdgs.un.org/).

4.2. Καταπολέμηση των περιφερειακών ανισοτήτων
Το πρόβλημα της γεωγραφικής διασποράς και η έλλειψη πόρων και υποδομών,

επιβάλλουν την υιοθέτηση συγκεκριμένων πολιτικών που προάγουν την συνοχή. Η Γενική
Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, εισάγει το «Συμβούλιο νησιωτικής
πολιτικής», το «Νησιωτικό παρατηρητήριο» και τη «Νησιωτική ρήτρα», σύμφωνα με τα
οποία όλες οι νομοθετικές διατάξεις θα πρέπει να κάνουν ειδική αναφορά στα μέτρα
νησιωτικότητας. Επιπλέον, επιβάλλονται τυπικές ευθύνες και μέτρα στους τομείς υποδομών,
επάρκειας νερού, ενέργειας και προστασίας του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος
όλων των νησιών. Τέλος, προτείνονται εξειδικευμένες δράσεις για την οικονομική και
τεχνική υποστήριξη μικρών νησιωτικών κοινοτήτων (δωρεές ιατρικού εξοπλισμού,
υπηρεσίες πυρόσβεσης, βιβλία για σχολικές βιβλιοθήκες, βραβεία και υποτροφίες σε
μαθητές). Ο ρόλος των ελληνικών λιμανιών γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός,
συμβάλλοντας στην εδαφική συνοχή, στην προσβασιμότητα, στην άρση της απομόνωσης
και στη μείωση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης παρέχει οικονομική υποστήριξη σε
περιοχές με φυσικά ή άλλα ειδικά εμπόδια, όπως ορεινές και μειονεκτικές περιοχές
(https://sdgs.un.org/).

4.3. Ένταξη μεταναστών και άλλων μειονοτήτων
Οι αποτελεσματικές μεταναστευτικές πολιτικές και η ασφαλής μετανάστευση

αποτελούν βασικούς στόχους του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, το οποίο
ιδρύθηκε το 2016. Ο Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης στοχεύει στην
εύρυθμη λειτουργία των αρμόδιων υπηρεσιών, στη ρύθμιση των υποχρεώσεων και των
δικαιωμάτων των πολιτών τρίτων χωρών, στη διασφάλιση νόμιμης διαμονής, στην
προστασία των δικαιωμάτων και στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού, στην
αντιμετώπιση των αναγκών της εθνικής αγοράς εργασίας και στην ένταξη των
προσφυγόπουλων στην εκπαίδευση και εκμάθηση ελληνικών.

Επιπλέον, προγράμματα όπως το HELIOS – ESTIA ενισχύουν την ανεξάρτητη
διαβίωση των προσφύγων, συντονίζοντας τη στέγαση, την εκμάθηση ελληνικών, την
απόκτηση δεξιοτήτων, την αγορά εργασίας.

Το Σχέδιο Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που παρακολουθείται από τον
Συνήγορο του Πολίτη και η ίδρυση του Εθνικού Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και της
Μισαλλοδοξίας αναμένεται να βελτιώσουν την αντιρατσιστική νομοθεσία και να συμβάλουν
σημαντικά στην καταπολέμηση της ξενοφοβίας και των εγκλημάτων μίσους.

Για τη διασφάλιση της αρμονικής ενσωμάτωσης και του σεβασμού στην
προσωπικότητα των Ρομά, το Ίδρυμα Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά
συντονίζει την εθνική στρατηγική, ρυθμίζοντας τη στέγαση, την εκπαίδευση, την υγεία και
την απασχόληση (https://sdgs.un.org/).

4.4. Ισότητα φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού
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Η Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των
Φύλων (ΓΓΙΦ) είναι ο αρμόδιος κυβερνητικός φορέας για την εφαρμογή πολιτικών για την
ισότητα του φύλου. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων περιλαμβάνει την
κοινωνική ένταξη, την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, την ίση μεταχείριση
στην οικογένεια, στον εργασιακό χώρο, στην εκπαίδευση, στα μέσα ενημέρωσης, στον
πολιτισμό, στον αθλητισμό, στην υγεία και στις θέσεις λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, το
Υπουργείο Μετανάστευσης εργάζεται για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων,
προστατεύει τα θύματα και συντονίζει εκστρατείες ευαισθητοποίησης κατά της εμπορίας
ανθρώπων, θύματα της οποίας είναι συχνά γυναίκες και κορίτσια (Εθνική Έκθεση
Αξιολόγησης της Ελλάδας 2018), (https://sdgs.un.org/).

Σημαντικά βήματα για την ισότητα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας είναι η δυνατότητα
σύναψης Συμφώνου Συμβίωσης, η Νομική Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου, η
καταπολέμηση της Ρητορικής μίσους μέσω του νέου αντιρατσιστικού νόμου, η θέσπιση του
νόμου για την ίση μεταχείριση στον χώρο της απασχόλησης και η Αναδοχή (όχι υιοθεσία)
παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια (www,athenspride.eu/).

4.5. ΑμεΑ
Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ στοχεύει στη βελτίωση της

καθημερινότητας, στην καθολική προσβασιμότητα και συμμετοχή, στην ευαισθητοποίηση
της κοινωνίας και της δημόσιας διοίκησης και στην αποϊδρυματοποίηση των ΑμεΑ. Το
πρόγραμμα του Προσωπικού Βοηθού αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην αυτονομία
και στην ένταξη. Επιπλέον, υποστηρίζεται το δικαίωμα όλων των μαθητών στην ίση
πρόσβαση στην εκπαίδευση. Η ένταξη των μαθητών με αναπηρία στις δομές της γενικής
εκπαίδευσης και η καθολική πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό αποτελούν προτεραιότητα.

Εικόνα 5: Κύκλος παιδιών με αναπηρία και παιδιών χωρίς αναπηρία (www.tanea.gr)

Τέλος, το 2021 εκδόθηκε υπό το πρίσμα του NextGeneration EU, το νέο Εθνικό Σχέδιο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», που φιλοδοξεί να οδηγήσει τη χώρα σε μια
νέα εποχή, στοχεύοντας σε θεμελιώδεις οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις
(www.primeminister.gr).

Για την Ελλάδα, απαιτείται μεγαλύτερη πρόοδος όσον αφορά τον ΣΒΑ10. Η κοινωνική
πολιτική συχνά αφορά μόνο την ανάδειξη αποτελεσμάτων και την άμεση ανακούφιση. Στον
ιδιωτικό τομέα δεν παρουσιάζεται σημαντική πρόοδος στην υιοθέτηση πρωτοβουλιών των
εταιριών για τον ΣΒΑ10, για την συντριπτική πλειοψηφία. Αντιθέτως, ο ακαδημαϊκός χώρος
εργάζεται εντατικά για τη βιωσιμότητα, αυτοβούλως και σε συνεργασία με διεθνή ιδρύματα.
Η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να παρακολουθεί την εφαρμογή του ΣΒΑ10 για να δει
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ποιος μένει πίσω και γιατί. Η Κυβέρνηση, ο ιδιωτικός τομέας και η κοινωνία των πολιτών θα
πρέπει να συμφωνήσουν σε μια εθνική στρατηγική κοινής προσέγγισης, καθώς ο κάθε
τομέας λειτουργεί από μόνος του (https://www.sdgwatcheurope.org).

5. Πολιτικές, δράσεις και έργα των ΟΤΑ για τον Στόχο 10

Οι ΟΤΑ έχουν αναλάβει πολλές αρμοδιότητες κοινωνικής πολιτικής και στόχος είναι η
αποκεντρωμένη κρατική διοίκηση να διαδραματίζει εποπτικό και επιτελικό ρόλο. Η νέα
Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και Μείωση της Φτώχειας (2021-2027) θα
αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες δόμησης των Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Η χρηματοδότηση των Περιφερειών αξιοποιεί τους
ενωσιακούς πόρους, επικεντρωνόμενη στη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων υπέρ των ΟΤΑ
Α΄ και Β΄ βαθμού.

5.1. Τα Κέντρα Κοινότητας
Τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την

κοινωνική υπηρεσία των δήμων και εργάζονται σε θέματα υλοποίησης επιδομάτων,
λειτουργίας προγραμμάτων και συνεργασίας με υπηρεσίες σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή
επικράτειας. Εξασφαλίζουν την κατάλληλη συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, την
ενημέρωση σε θέματα νομικής μορφής, τη διασύνδεση με υπηρεσίες για την αυτονομία και
(επαν)ένταξη και αφορούν άτομα που αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα
(www.kentrakoinotitas.gr).

Κάποιοι δήμοι διαθέτουν αυτοτελές τμήμα κοινωνικής πολιτικής που συνήθως ανήκει
στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, ενώ άλλοι διαθέτουν Διεύθυνση Κοινωνικής
Υπηρεσίας. Οι Δήμοι Ηλιούπολης, Αχαρνών, Ελευσίνας, Αγ. Αναργύρων και Ασπρόπυργου
έχουν ξεχωριστά Τμήματα Σχεδιασμού Κοινωνικής Πολιτικής & Εφαρμογής Κοινωνικής
Πολιτικής και οι Δήμοι Αλίμου και Αγ. Παρασκευής έχουν ξεχωριστά τα Τμήματα
Πρόνοιας & Αλληλεγγύης (http://www.social-network.gr).

5.2. Κοινωνικές υπηρεσίες

5.2.1. Στέγαση
Ο Δήμος Αθηναίων, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Αγρινίου, Ιωαννιτών, Λαρισαίων και

Ηρακλείου παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες στέγασης σε άτομα και οικογένειες, που δεν έχουν
στέγη ή ασφαλές κατάλυμα. Οι υπηρεσίες κατηγοριοποιούνται σε:
 Ανοικτά Κέντρα Ημέρας Αστέγων για την αντιμετώπιση των βασικών αναγκών
 Υπνωτήρια για άμεση φιλοξενία κατά τη διάρκεια της νύχτας
 Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας για ορισμένο χρονικό διάστημα
 Υποστηριζόμενα Διαμερίσματα για την αυτόνομη διαβίωση για ορισμένο χρονικό

διάστημα (www.astegoi.gov.gr).

5.2.2. Σίτιση, διανομή τροφίμων και άλλων αγαθών
Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους υποστηρίζει τη διανομή

τροφίμων και βασικών υλικών και εφαρμόζεται στο σύνολο της χώρας. Σε αρκετούς δήμους,
όπως Αθηναίων, Γαλατσίου, Μοσχάτου/Ταύρου, Αγ. Δημητρίου, Δάφνης, Πειραιά,
Περιστερίου, Ν. Ιωνίας, Μεταμόρφωσης, Αγ. Αναργύρων, Φυλής, Ίλιον, Ν. Φιλαδέφλειας,
Χαϊδαρίου, Θεσσαλονίκης, Λευκάδας, Λαρισσαίων, Κοζάνης, Βοΐου, Εορδαίας, Σερβίων
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και Βελβεντού, Ωρωπού, Καλαμάτας, Χαλκιδαίων λειτουργεί το κοινωνικό συσσίτιο που
προσφέρει καθημερινά ζεστό γεύμα (www.socialattica.gr).

Εικόνα 6: Κοινωνικό συσσίτιο (www.hania.news.gr)

Το κοινωνικό παντοπωλείο έχει υιοθετηθεί σχεδόν από όλους του δήμους της χώρας
και απευθύνεται σε νοικοκυριά με οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες. Στις βασικές
αρμοδιότητές του εντάσσεται η διάθεση τροφίμων, ειδών παντοπωλείου, διαφόρων αγαθών
όπως βασικής υγιεινής, ένδυσης και υπόδησης, λευκών ειδών, παιχνιδιών, ειδών
βρεφανάπτυξης, σχολικών κ.τ.λ.

Με τους Δημοτικούς Λαχανόκηπους μοιράζονται εκτάσεις σε ευάλωτες ομάδες.
Κάποια παραδείγματα που ξεχωρίζουν είναι «Ο Πρότυπος Δημοτικός Λαχανόκηπος
Αειφόρου Καλλιέργειας στο Μαρούσι», ο Λαχανόκηπος του δήμου Λαρισαίων και οι
λαχανόκηποι του Δήμου Αγ. Δημητρίου που λειτουργούν ως παράδειγμα στην ακαδημαϊκή
κοινότητα (www.tovima.gr).

5.2.3. Υπηρεσίες υγείας
Σε αρκετούς δήμους λειτουργούν δημοτικά ιατρεία για την πρόληψη και την

διευκόλυνση των πολιτών στην α΄βάθμια Φροντίδα Υγείας. Ιατροί όλων των ειδικοτήτων
προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Επιπλέον,
στους περισσότερους δήμους της χώρας μας λειτουργεί το κοινωνικό φαρμακείο το οποίο
παρέχει δωρεάν φάρμακα, παραφάρμακα και λοιπά υγειονομικά υλικά σε άτομα που έχουν
ελάχιστη έως και μηδαμινή πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (www.maroussi.gr).

5.2.4. Αλλοδαποί και μετανάστευση
Η εθνική στρατηγική για την ένταξη πολιτών τρίτων χωρών θέτει ως πυρήνα την

ένταξη σε τοπικό επίπεδο, καθιστώντας την τοπική αυτοδιοίκηση βασικό συνδιαμορφωτή
και φορέα υλοποίησης ενταξιακών πρωτοβουλιών με συντονισμό από το Υπουργείο
Μετανάστευσης και Ασύλου (Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και Μείωση
της φτώχειας 2021). Σε πολλούς δήμους, όπως Αθηναίων, Πειραιά, Καλλιθέας,
Θεσσαλονίκης, Κορδελιού-Εύοσμου, Θήβας, Λαμίας, Κυλλήνης, Ηρακλείου, Λέσβου
λειτουργούν Κέντρα Ένταξης Μεταναστών, με σκοπό την πληροφόρηση, την υποστήριξη,
την κοινωνική ένταξη, τη διεκπεραίωση υποθέσεων, τη γλωσσική κατάρτιση, τη
διαπολιτισμική δράση, την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και την εξάλειψη
διακρίσεων (www.migration.gov.gr).

5.2.5. Ισότητα φύλων
Σε κάθε Περιφέρεια λειτουργεί Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων που

απαρτίζεται από τον Περιφερειάρχη, έναν Περιφερειακό Σύμβουλο, έναν εκπρόσωπο των
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Δήμων της Περιφέρειας και έναν εκπρόσωπο της αντιπροσωπευτικής γυναικείας
οργάνωσης της Περιφέρειας και της ΓΓΙΦ. Οι αρμοδιότητες αφορούν την ένταξη της
ισότητας των φύλων στην αναπτυξιακή πολιτική της Περιφέρειας για την προώθηση της
ουσιαστικής ισότητας σε όλους τους τομείς της ζωής, την ενημέρωση των πολιτών και τη
συνεργασία με τις δομές της ΓΓΙΦ και της κοινωνίας των πολιτών. Σε πολλούς δήμους
λειτουργούν συμβουλευτικά Κέντρα υπό το δίκτυο της ΓΓΙΦ. Οι δήμοι Αγρινίου, Αθηναίων,
Βόλου, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Ιωαννιτών, Κέρκυρας, Κοζάνης, Κομοτηνής,
Κορδελιού-Ευόσμου, Λαμιέων, Λαρισαίων, Λέσβου, Πατρέων, Πειραιώς, Ρόδου, Τρίπολης
και Χανίων έχουν δημιουργήσει Ξενώνες Φιλοξενίας των γυναικών θυμάτων βίας και των
παιδιών τους (www.isotita.gr).

5.2.6. ΑμεΑ
Σε όλους τους δήμους της Ελλάδας παρέχονται υπηρεσίες που απευθύνονται στα ΆμεΑ

και στις οικογένειές τους. Ο Δήμος Βύρωνα έχει ξεχωριστό Τμήμα για προστασία ΑμΕΑ. Τα
ειδικά γραφεία που ασχολούνται με αυτήν την κοινωνική ομάδα:
 μελετούν, προβάλλουν και επιλύουν θέματα πρόσβασης στο δημοτικό περιβάλλον
 ευαισθητοποιούν το κοινό για ζητήματα πρόσβασης, στάθμευσης και ελεύθερης

μετακίνησης
 παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες πληροφόρησης σε θέματα νομοθεσίας και

κατοχύρωσης εργασιακών δικαιωμάτων
 ενημερώνουν και συνεργάζονται με άλλα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες

Επιπλέον, οι δήμοι Κηφισιάς, Π. Φαλήρου, Χαλκίδας, Λάρισας, Κορίνθου και
Ζακύνθου έχουν δημιουργήσει παιδικές χαρές με ειδικά όργανα για παιδιά με αναπηρία
(www.ameacare.gr).

Εικόνα 7: Παιδική χαρά για ΑμεΑ (www.amea-care.gr)

Η τοπική αυτοδιοίκηση καλείται να συμβάλει στη δημιουργία των κατάλληλων
προϋποθέσεων για Βιώσιμη Ανάπτυξη σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Οι ΟΤΑ θα πρέπει να
παρουσιάζουν περισσότερη ομοιογένεια στην άσκηση των κοινωνικών πολιτικών, να
ενισχύσουν τη μεταξύ τους συνεργασία, να βελτιώσουν την οργανωτική και διαχειριστική
δομή τους και να αξιοποιήσουν το δυναμικό των τοπικών οργανώσεων που δρουν για την
καταπολέμηση των ανισοτήτων, στοχεύοντας σε μία πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση.

6. Προτάσεις για ατομικές δράσεις για την επίτευξη του Στόχου 10

Εκτός από τις πολιτικές και τα έργα της πολιτείας, εξίσου σημαντική είναι η συμβολή
των πολιτών. Παρόλο που φαινομενικά θεωρείται αδύνατο οι δράσεις του μέσου ανθρώπου
να έχουν σημαντική επίδραση στη μείωση των ανισοτήτων, θα πρέπει όλοι οι πολίτες να



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Περιβάλλον-Πολιτισμός-Οικονομία-Κοινωνία......ΤΕΥΧΟΣ 2020
ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 10 ΧΡΟΝΩΝ: ΟΙ 17 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ.............Επιμέλεια Ρόϊδω Μητούλα, Αγησίλαος Οικονόμου

203

αποκτήσουν συνείδηση των καθημερινών προβλημάτων ανισότητας και να εντάξουν στην
καθημερινότητά τους πρωτοβουλίες που θα συμβάλουν στην ευημερία. Κάθε πολίτης έχει τη
δυνατότητα ενεργού δράσης μέσα από το ευρύ φάσμα ιδιοτήτων του ως οντότητα, για να
συνεισφέρει στη συνεργασία για καλύτερη ποιότητα ζωής.

6.1. Ενεργή συμμετοχή
Ο ενεργός πολίτης θα πρέπει να συμμετέχει, να ενημερώνεται και να υποστηρίζει τις

υπάρχουσες δομές που σκοπός τους είναι η καταπολέμηση των ανισοτήτων. Οι δομές αυτές
καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο λειτουργίας: κοινωνικές υπηρεσίες της κεντρικής και τοπικής
διοίκησης, επίσημες κρατικές οργανώσεις και επιτροπές, ΜΚΟ, ιδρύματα, φόρουμ,
συλλογικότητες, κινήματα, ιδιωτικές πρωτοβουλίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
καταφύγια, αυτοδιαχειριζόμενες δράσεις και διαδικτυακές πλατφόρμες. Υπάρχει πληθώρα
δομών που υποστηρίζουν όλο το φάσμα των ευάλωτων ομάδων, όπως γυναίκες, οικογένειες
ΑμεΑ, άστεγοι, άποροι, άνεργοι, πρόσφυγες, ηλικιωμένοι, (απο)φυλακισμένοι,
(απ)εξαρτημένοι και ο κάθε πολίτης μπορεί να εντοπίσει τη δομή που συγκλίνει στη δική
του ιδιοσυγκρασία. Οι πολίτες μπορούν να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους και να
υποστηρίξουν το έργο των δομών με εθελοντική εργασία, χρηματικές δωρεές, δωρεές
αγαθών και εκστρατείες συγκέντρωσης χρημάτων ή αγαθών.

Επίσης, ο πολίτης ως ενεργό μέλος του πολιτικού γίγνεσθαι θα πρέπει να ασκεί πίεση
και κριτική τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση όσο και στην κυβέρνηση, για τη χάραξη
πολιτικών που μειώνουν τις ανισότητες. Οι πολίτες χρειάζεται να επιλέγουν πολιτικούς που
εγκολπώνουν στις προγραμματικές τους δηλώσεις και στην πολιτική τους δράση,
πρωτοβουλίες, θεσμούς και πλαίσια που δίνουν ουσιαστικές λύσεις για την πάταξη των
ανισοτήτων. Επίσης, θα πρέπει να καθιστούν τις Αρχές υπόλογες για την υλοποίηση των
στόχων που αφορούν στις ανισότητες.

Εικόνα 8: Πολίτες που διεκδικούν από την πολιτεία να εγκολπώσει την ισότητα στην πολιτική
(www.stairwaytosdg.eu)

Επιπλέον, οι πολίτες θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά σε εκστρατείες πληροφόρησης
και ευαισθητοποίησης του κοινού καθώς και σε εκστρατείες και εκδηλώσεις που
αποσκοπούν στον δημόσιο διάλογο με τη διοίκηση για την ανάδειξη και αντιμετώπιση των
προβλημάτων.

Επιπροσθέτως, οι άνθρωποι οφείλουν να ενημερώνουν τις αρχές και τις δομές, όταν
αντιλαμβάνονται περιστατικά όπως βία, κακοποίηση, παρενόχληση, ρητορική μίσους,
εκφοβισμό, αδικία, παραβιάσεις και παρεμπόδιση της πρόσβασης, αποσκοπώντας στην
προστασία του θύματος, στην παραπομπή του θύτη στη δικαιοσύνη και στην αποτροπή
επανάληψης ή υιοθέτησης παρόμοιων πράξεων.

6.2. Υπεύθυνη κατανάλωση
Οι καταναλωτές έχουν την ικανότητα να επηρεάσουν τις τάσεις της αγοράς. Θα πρέπει

να εκφράζουν την προτίμησή τους σε προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται από εταιρείες
που προωθούν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και που υιοθετούν κώδικες δεοντολογίας με
όραμα την αειφορία και την ισότητα. Τέτοιες εταιρείες ενσωματώνουν εργαζόμενους και
υψηλόβαθμα στελέχη ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, αναπηρίας,
θρησκεύματος, καταγωγής και οποιουδήποτε άλλου χαρακτηριστικού στο ανθρώπινο
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δυναμικό τους, διασφαλίζοντας ισότητα στη μεταχείριση, στον μισθό και στις ευκαιρίες
εξέλιξης. Επίσης, οι καταναλωτές είναι απαραίτητο να υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις που
προβλέπουν την ένταξη των ΑμεΑ στις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες τους, με εύκολη και
ασφαλή πρόσβαση σε όλο το κτήριο και που διαθέτουν θέσεις στάθμευσης και τουαλέτες
ΑμεΑ.

Επίσης, οι καταναλωτές μπορούν να αγοράζουν προϊόντα που έχουν δημιουργηθεί από
δίκτυα ευάλωτων ομάδων ή που έχουν διανεμηθεί από παζάρια και εκστρατείες
φιλανθρωπικών σκοπών.

Εικόνα 9: Υπεύθυνος καταναλωτής (www.stairwaytosdg.eu)

6.3. Δράσεις στο χώρο εργασίας
Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να υπερασπίζονται τα δικαιώματα ατόμων ή ομάδων που

υφίστανται διακρίσεις λόγω οποιασδήποτε διαφοροποίησης στον χώρο εργασίας. Όλοι οι
υπάλληλοι, ανεξαρτήτως θέσης, είναι απαραίτητο να αναδεικνύουν στη διοίκηση τα
προβλήματα που αντιμετωπίζονται και να επιδιώκουν την υιοθέτηση πολιτικών και
πρακτικών που προάγουν την ισότητα και την ίση μεταχείριση, εξαλείφοντας τις διακρίσεις.
Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να παροτρύνουν τη διεύθυνση να διοργανώνει ημερίδες και
σεμινάρια που στοχεύουν στην ισότιμη ένταξη όλων και στην αρμονική συνύπαρξη.
Επιπλέον, οι εργαζόμενοι απαιτείται να ενημερώνουν τη διοίκηση της εταιρείας για την
ύπαρξη δομών της τοπικής κοινωνίας που καταπολεμούν την ανισότητα, να επικοινωνούν
τις ανάγκες τους και να επιδιώκουν την χορηγία και την υποστήριξη των δομών αυτών. Οι
υψηλότεροι στη βαθμίδα εργαζόμενοι θα πρέπει να ασκούν μεγάλη επιρροή στην υιοθέτηση
κώδικα δεοντολογίας που συνάδει με τη βιωσιμότητα.

6.4. Ευθύνη γονέων
Οι γονείς φέρουν υψίστης σημασίας ευθύνη στην ανατροφή παιδιών με κοινωνικές

ευαισθησίες, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μίας βιώσιμης κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς.
Οι γονείς πρέπει να επικοινωνούν σωστά στα παιδιά τους την ύπαρξη της διαφορετικότητας
και την ανάγκη για την ενσωμάτωση όλων στο κοινωνικό σύνολο, χωρίς διακρίσεις. Για να
μεταλαμπαδεύσουν στα παιδιά τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και την ανάγκη για
εναρμόνιση με την κοινωνία, μπορούν να αναλάβουν δράσεις όπως:
 κοινωνική συναναστροφή με παιδιά από ευάλωτες ομάδες που υφίστανται διακρίσεις
 επίσκεψη τοπικών δομών με το παιδί και παρότρυνση δωρεάς παιχνιδιών του σε παιδιά

από το ευρύ φάσμα της διαφορετικότητας
 ανάγνωση βιβλίων και ενσωμάτωση εκπαιδευτικών παιχνιδιών στην καθημερινότητα

που μιλάνε για τη διαφορετικότητα και προτείνουν τρόπους ένταξης
 παρακολούθηση καλλιτεχνικών δρώμενων που αφορούν την ισότητα
 συμβουλή προς τα παιδιά να «αγκαλιάζουν» άτομα με διαφορετικά χαρακτηριστικά και

ανάδειξη τρόπων υποστήριξης
 να αποτελούν οι ίδιοι παράδειγμα προς μίμηση
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Εικόνα 10: Εκπαιδευτικό παιχνίδι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (https://blogs.sch.gr/)

6.5. Εκπαιδευτική κοινότητα
Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να ενημερωθεί σωστά για να βελτιώσει τις γνώσεις του, να

πετύχει σωστή αξιολόγηση και αναγνώριση, να κατανοήσει τα βήματα της δουλειάς του σε
αυτόν τον τομέα και να αναπτύξει έργο σχετικά με τις διαστάσεις της ανισότητας.
Σημαντική πρόκληση αποτελεί να βρει τον σωστό τρόπο επικοινωνίας προς όλους τους
μαθητές για την αποδοχή και την προστασία της διαφορετικότητας και να προωθήσει την
ομαλή αλληλεπίδραση και ανάμειξη μαθητών από ευάλωτες ομάδες με το σύνολο της
εκπαιδευτικής κοινότητας. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αποτρέπουν αποκλεισμούς
μαθητών ΑμεΑ ή άλλων ευπαθών ομάδων από ενδοσχολικές και εξωσχολικές εκπαιδευτικές
και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και αντ’ αυτού να προωθούν δράσεις και πρωτοβουλίες
που θα μπορούν να υποστηριχθούν από το σύνολο της εκάστοτε εκπαιδευτικής κοινότητας.

Με σκοπό να διαμορφωθούν οι μαθητές σε ενεργούς και ευαισθητοποιημένους πολίτες,
οι εκπαιδευτικοί πρέπει να εντάξουν στη διδακτική τους εργασίες, παιχνίδια, αναγνώσματα,
διδακτικά παραμύθια, πρότζεκτ κ.α. που προωθούν την ισότητα και την εξάλειψη των
διακρίσεων στο σχολείο και στην κοινωνία.

Επιπλέον, η εθελοντική συμμετοχή του εκπαιδευτικού στα κοινωνικά φροντιστήρια
έχει πολύ σημαντικό ρόλο για τον θεσμό, ο οποίος βοηθά ολοένα και περισσότερους
μαθητές από ευάλωτες ομάδες.

Εικόνα 11: Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και Δημοτικού σχολείου Κληματιάς γνώρισαν τον
ΟΗΕ (www.facebook.com)

6.6. Καλλιτεχνική κοινότητα
Οι καλλιτέχνες και παράγοντες της πολιτιστικής κοινότητας, κατανοώντας τη

λυτρωτική επίδραση της τέχνης, θα πρέπει να επιδιώκουν τη διοργάνωση πολιτιστικών
δρώμενων και εκδηλώσεων που αναδεικνύουν τις αντιξοότητες και τις επιπτώσεις της
ανισότητας και που ευαισθητοποιούν το κοινό ή που δρουν ευεργετικά στην ψυχαγωγία των
ευάλωτων ομάδων (π.χ. θεατρικές παραστάσεις για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού). Το
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κοινό θα πρέπει να παρακολουθεί και να υποστηρίζει τέτοιες εκδηλώσεις, για τη δημιουργία
κοινής συνείδησης και τη διασφάλιση διεξαγωγής παρόμοιων θεματικών στο μέλλον.

6.7. Σωστή χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να ενημερώνονται από τις

σελίδες των οργανισμών, των δομών, της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των
ΜΚΟ και άλλων πρωτοβουλιών που προωθούν την εξάλειψη της ανισότητας σε κάθε τομέα.
Ο πολίτης οφείλει να πληροφορείται σωστά και να ελέγχει τις πηγές του, να μένει σε επαφή
με τις εξελίξεις για τη βιωσιμότητα και την ισότητα και να μοιράζεται τις πληροφορίες,
επικοινωνώντας το έργο των εκάστοτε πολιτικών και δράσεων. Επιπλέον, θα πρέπει να
αναφέρει τον διαδικτυακό εκφοβισμό όταν πέφτει στην αντίληψή του.

Εικόνα 12: Εβδομάδα ΣΒΑ στην Ιρλανδία (www.sdgsforall.ie)

Όλοι οι πολίτες και οι ομάδες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι μίας οικουμενικής
συλλογικής συνείδησης για το θεμελιώδες δικαίωμα όλων των ανθρώπων να ζήσουν με
αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη και ισότητα. Η κοινωνία των πολιτών κατέχει πολύ σημαντικό
ρόλο στην προάσπιση της ισότητας, αποτελώντας ένα από τα πιο σημαντικά πολιτικά
εγχειρήματα που στηρίζεται στις ηθικές αξίες.

Συμπεράσματα

Οι ΣΒΑ εκφράζουν τις σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις για να ανταποκριθούν
αποτελεσματικά όλες οι χώρες στα παγκόσμια προβλήματα. Ο ΣΒΑ10 επιδιώκει τη μείωση
των ανισοτήτων εντός και μεταξύ των χωρών ανεξαρτήτως χαρακτηριστικού και αποτελεί
ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη της βιωσιμότητας, όντας άρρηκτα συνδεδεμένος με
όλους τους υπόλοιπους στόχους.

Παρόλο που η ανθρωπότητα σημειώνει πρόοδο σε πολλά κοινωνικά επίπεδα, η
ανισότητα συνεχίζει να εκφράζεται πολυδιάστατα και ποικιλοτρόπως σε όλη την οικουμένη,
με τους αναξιοπαθούντες να αντιμετωπίζουν πολλαπλά σοβαρά προβλήματα. Η ανισότητα
των εισοδημάτων στα αναπτυσσόμενα κράτη αυξάνεται και συχνά με ανομοιόμορφο τρόπο.
Πολλοί άνθρωποι υποσιτίζονται και ζουν σε κατάσταση φτώχειας. Από αρκετές χώρες δεν
φαίνεται να υιοθετούνται πολιτικές ασφαλούς μετακίνησης και δίκαιης μετανάστευσης, ο
αριθμός των προσφύγων αυξάνεται και οι ανισότητες που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες
εκφράζονται έντονα στην κοινωνική ζωή. Η ανισότητα των φύλων αποτελεί τη μεγαλύτερη
πρόκληση της κοινωνίας μας, καθώς οι γυναίκες και η κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+ συνεχίζουν να
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υφίστανται διακρίσεις καθολικά. Τα ΑμεΑ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα
στην πρόσβαση, στην προάσπιση των δικαιωμάτων τους και στην ισότιμη αντιμετώπιση. Οι
θρησκευτικές διακρίσεις αυξάνονται παγκοσμίως.

Η ΕΕ τοποθετεί την κοινωνική προστασία και την εξάλειψη των ανισοτήτων σε
κομβικό σημείο για τις ευρωπαϊκές και εθνικές στρατηγικές. Με τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα
των Κοινωνικών Δικαιωμάτων ορίζει τις βασικές αρχές ανάπτυξης. Η ΕΕ υλοποιεί διάφορα
επενδυτικά και χρηματοδοτικά προγράμματα που αποσκοπούν στη μείωση των ανισοτήτων,
όπως το Multiannual Financial Framework και το NextGenerationEU. Επιπλέον, η ΕΕ
υιοθετεί συγκεκριμένες δράσεις αναφορικά με τη στέγαση, την ισότητα των φύλων και την
άρση των διακρίσεων με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη μετανάστευση, την
καταπολέμηση του ρατσισμού και την ισότιμη διαβίωση των ΑμεΑ.

Η Ελλάδα, μέσα από την Εθνική Έκθεση Αξιολόγησης και το Εθνικό Σχέδιο
Εφαρμογής για τους ΣΒΑ αποτυπώνει τη στρατηγική για την άρση των ανισοτήτων που
περιλαμβάνει κοινωνικές και προνοϊακές πολιτικές καθώς και πλαίσια για την
καταπολέμηση των περιφερειακών ανισοτήτων. Επιπλέον, οι μεταναστευτικές πολιτικές
διασφαλίζουν την καθολική ένταξη των μεταναστών και καταπολεμάται ο ρατσισμός. Τα
ΑμεΑ υποστηρίζονται από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για ΑμεΑ. Η ισότητα του φύλου
συντονίζεται από τη ΓΓΙΦ και προβλέπεται η ίση μεταχείριση των γυναικών σε όλους τους
τομείς. Καταπολεμάται η εμπορία ανθρώπων και παρατηρούνται προοδευτικά βήματα για
την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Οι ΟΤΑ, έχοντας
ενσωματώσει τα Κέντρα Κοινότητας στις υπηρεσίες τους, έχουν αναλάβει πολλές
αρμοδιότητες κοινωνικής πολιτικής που αφορούν τη στέγαση, τη διανομή γευμάτων,
τροφίμων και άλλων αγαθών σε ευπαθείς ομάδες και την ίδρυση δημοτικών ιατρείων και
κοινωνικών φαρμακείων που παρέχουν υπηρεσίες υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τα ΑμεΑ,
οι γυναίκες και οι μετανάστες υποστηρίζονται από τις υπηρεσίες των δήμων αναφορικά με
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους ζωή.

Εκτός από τον αδιαμφισβήτητα σημαντικό ρόλο της κοινωνίας που θεσπίζει νόμους και
επιβάλλει στρατηγικές, η ενεργή δράση των απλών πολιτών αποτελεί θεμέλιο λίθο για να
πετύχουμε λιγότερες ανισότητες. Κάθε πολίτης μπορεί να συνεισφέρει μέσα από την
καθημερινότητά του. Τα άτομα θα πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένα και να δρουν ενεργά
και υποστηρικτικά στις διάφορες δομές που σκοπός τους είναι η καταπολέμηση των
ανισοτήτων. Οι πολίτες χρειάζεται να συνειδητοποιήσουν ότι είναι υπεύθυνοι για τους
πολιτικούς που εκλέγουν και για αυτό πρέπει να τους ασκούν την ανάλογη πίεση σε θέματα
ισότητας. Οι καταναλωτές απαιτείται να προσανατολίζονται σε εταιρείες που προάγουν τη
Βιώσιμη Ανάπτυξη, επηρεάζοντας τις τάσεις της αγοράς και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να
επιδιώκουν την υιοθέτηση της βιωσιμότητας και της ισότητας στους οργανισμούς που
εργάζονται. Οι γονείς πρέπει να ανατρέφουν ευαισθητοποιημένα παιδιά με αποδοχή και
ένταξη της διαφορετικότητας και οι εκπαιδευτικοί να διασφαλίζουν την ενσωμάτωση και
ίση συμμετοχή όλων των μαθητών, να προσαρμόσουν τη διδακτική τους με την ισότητα και
να διαμορφώνουν συνειδητοποιημένους μαθητές. Η πολιτιστική κοινότητα οφείλει να
υλοποιεί δρώμενα που προάγουν την ισότητα και το κοινό να δρα υποστηρικτικά σε αυτά.
Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι σημαντικό να χρησιμοποιούν το
διαδίκτυο για τη σωστή διαμόρφωση γνωμών και την ορθή ενημέρωση. Όλοι οι πολίτες
είναι αναγκαίο να συνεργάζονται με τις Αρχές στην αντιμετώπιση περιστατικών διακρίσεων
και ανισότητας.

Για την Ελλάδα, απαιτείται ακόμη μεγαλύτερη πρόοδος όσον αφορά τον ΣΒΑ10. Η
κοινωνία των πολιτών κατέχει πολύ σημαντικό ρόλο στην προάσπιση της ισότητας,
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αποτελώντας ένα από τα πιο σημαντικά πολιτικά εγχειρήματα, που στηρίζεται στις ηθικές
αξίες και για αυτό απαιτείται αυξημένη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων κρατικής
και τοπικής αυτοδιοίκησης, του ιδιωτικού τομέα και των πολιτών.
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ΣΤΟΧΟΣ 11 ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ολυμπία Φρογουδάκη
Οικονομολόγος, ΠΜΣ Βιώσιμη Ανάπτυξη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
ol.frogoudaki@gmail.com

Περίληψη
Η σύγχρονη περιβαλλοντική κατάσταση καθιστά αναγκαία την κατεύθυνση των ερευνών προς
τη μελέτη και υλοποίηση των στόχων που ορίστηκαν μέσω της LOCAL AGENDA 30, αλλά και
την ανεύρεση πρωτίστως ατομικών κι έπειτα συλλογικών δράσεων, προκειμένου να
διασφαλιστεί η συνέχεια αλλά και η εδραίωση της Βιώσιμης Ανάπτυξης στον παγκόσμιο χώρο.
Η παρούσα εργασία αφορά στη μελέτη και ανάλυση ενός από τους στόχους της LOCAL
AGENDA 30 και συγκεκριμένα του Στόχου 11: “Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες”. Το
αποτέλεσμα θα είναι η ανεύρεση ατομικών δράσεων, οι οποίες θα βοηθήσουν στη επίτευξη του
ανωτέρω στόχου, κατόπιν μελέτης της υπάρχουσας κατάστασης στην Ελλάδα αλλά και στην
Ευρώπη και των πολιτικών ή και δράσεων που εφαρμόζονται σε σχέση με το συγκεκριμένο
στόχο.

Λέξεις κλειδιά: αστικοποίηση, βιώσιμες πόλεις, αστεγία, μεταφορές, δημόσιες συγκοινωνίες,
smart cities.

Εισαγωγή

Με την υπογραφή της LOCAL AGENDA 30 του Ο.Η.Ε., η παγκόσμια κοινότητα, μαζί
και η χώρα μας, δεσμεύτηκε για την επίτευξη των 17 στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η
παρούσα εργασία μελετά τον στόχο 11 από τους 17 στόχους, που αφορά στην δημιουργία
Βιώσιμων πόλεων και κοινοτήτων. Δηλαδή, πόλεων και κοινοτήτων που αναπτύσσονται
βιώσιμα, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία, με σεβασμό στο περιβάλλον, τον
ανθρώπινο παράγοντα και την ποιότητα ζωής του. Αποτελεί μια πρόκληση για την
Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά για τη χώρα μας, καθώς, ενώ έχουν επιδειχθεί αποσπασματικά
επιτεύγματα του στόχου 11, δεν αποτελούν καθολική πρόοδο για όλες τις πόλεις και
κοινότητες.

Η εργασία ξεκινά περιγράφοντας τον στόχο 11 και παρουσιάζοντας τους επιμέρους
υπο-στόχους του, και στη συνέχεια μελετώντας την υπάρχουσα κατάσταση και τα
προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και πιο συγκεκριμένα η Ελλάδα, που
αποτελούν προκλήσεις για επίλυση. Θα παρατεθεί η υπάρχουσα κατάσταση και τα
προβλήματα για κάθε έναν από τους κύριους υπο-στόχους του στόχου 11 και με τη σειρά
που αναφέρονται στην περιγραφή του στόχου 11, ώστε να διατηρηθεί η συνέχεια στη μελέτη.
Ακολούθως, θα αναφερθούμε σε πολιτικές, δράσεις και χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για το στόχο 11, σε πολιτικές, δράσεις και έργα της Ελλάδας και σε πολιτικές,
δράσεις και έργα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τον ίδιο στόχο. Ο σκοπός της
εργασίας είναι, τελικά, να προταθούν ατομικές δράσεις, που αντιστοιχούν στην ελληνική
πραγματικότητα, με την εφαρμογή των οποίων, ατομικά, θα βρεθούμε ένα βήμα πιο κοντά
στην επίτευξη του στόχου για τις Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες. Δηλαδή, θα αποδείξουμε
ότι αν και η γενικότερη εντύπωση είναι πως η επίτευξη των στόχων της Βιώσιμης
Ανάπτυξης είναι υπόθεση κυρίως των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο καθένας
μπορεί να συμβάλλει με τον τρόπο του στη βιωσιμότητα της πόλης και της κοινότητάς του.
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Η Μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη σύνταξη της εργασίας είναι η μελέτη της
βιβλιογραφίας, η μελέτη των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του νομοθετικού πλαισίου
της Ελλάδας, η μελέτη στατιστικών δεδομένων από ευρωπαϊκές, κυρίως, βάσεις δεδομένων
για την εξαγωγή συμπερασμάτων και η μελέτη περιπτώσεων - παραδειγμάτων (case studies),
που αντιπροσωπεύουν τον στόχο 11.

1. Περιγραφή του Στόχου 11

Ο Στόχος 11 “Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες” ερμηνεύεται ως η δημιουργία προσιτών,
ασφαλών, ανθεκτικών και βιώσιμων πόλεων και κοινοτήτων. Βιώσιμες είναι οι πόλεις που η
δομή τους βασίζεται στην αειφορία, την κοινωνική ευημερία και την προστασία του
περιβάλλοντος. Η ανθεκτική ανάπτυξη τους, ερμηνεύεται ως η αντοχή τους απέναντι στις
απειλές και η δυνατότητα προσαρμογής τους σε αυτές και αντιμετώπισής τους. Προκειμένου,
όμως, ο στόχος να γίνει πιο προσιτός και κατανοητός, ώστε να επιτευχθεί, και σύμφωνα με
τη LOCAL AGENDA 30 (2015), περιγράφεται και αναλύεται σε 7 επιμέρους στόχους, οι
οποίοι είναι αναπόσπαστα και αλληλεξαρτώμενα στοιχεία του βασικού στόχου. Πρεσβεύουν
ότι μέχρι το 2030 πρέπει να έχουν επιτευχθεί τα κάτωθι:
1. διασφάλιση της πρόσβασης από όλους σε επαρκή, ασφαλή και οικονομικά προσιτή
στέγαση και σε βασικές υπηρεσίες και αναβάθμιση παραγκουπόλεων
2. παροχή πρόσβασης σε ασφαλές, οικονομικά συμφέρον, προσιτό και βιώσιμο μεταφορικό
σύστημα για όλους, βελτιώνοντας την οδηγική ασφάλεια, ιδιαιτέρως με την εξάπλωση των
δημοσίων συγκοινωνιών, με ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ευπαθών ομάδων, όπως οι
γυναίκες, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και οι ηλικιωμένοι
3. ενίσχυση ανθεκτικής βιώσιμης αστικοποίησης και χωρητικότητας για συμμετοχικό,
ολοκληρωμένο και βιώσιμο σχέδιο και διαχείριση ανθρώπινης εγκατάστασης σε όλες τις
χώρες
4. ενίσχυση προσπάθειας για προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής
κληρονομιάς
5. σημαντική μείωση του αριθμού των θανάτων και των ανθρώπων, που επηρεάζονται από
φυσικές καταστροφές, και σημαντική μείωση των άμεσων οικονομικών απωλειών, σχετικών
με το παγκόσμιο μεικτό εγχώριο προϊόν, που σχετίζονται με φυσικές καταστροφές,
συμπεριλαμβανομένων και των υδάτινων καταστροφών, με εστίαση στην προστασία των
φτωχών και ευπαθών κοινωνικών ομάδων
6. μείωση της αρνητικής κατά κεφαλήν επίπτωσης των πόλεων, συμπεριλαμβανομένης της
σημασίας της ποιότητας του αέρα και της διαχείρισης των αστικών και άλλων αποβλήτων
7. παροχή διεθνούς πρόσβασης σε ασφαλείς, ανθεκτικούς και προσβάσιμους πράσινους και
δημόσιους χώρους, και ιδιαίτερα από γυναίκες και παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με
αναπηρία.

Στο σημείο αυτό της LOCAL AGENDA 30 (2015), παρατίθενται επιπλέον 3 υπο-
στόχοι με διαχρονικό ή/και πιο βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα:
α. Υποστήριξη θετικής οικονομίας, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δεσμών μεταξύ
αστικών, περιαστικών και επαρχιακών περιοχών, μέσω της ενδυνάμωσης του εθνικού και
τοπικού αναπτυξιακού σχεδιασμού.
β. Μέχρι το 2020, σημαντική αύξηση του αριθμού των πόλεων και των ανθρώπινων
οικισμών, που υιοθετούν και υλοποιούν ολοκληρωμένες πολιτικές και πλάνα σχετικά με την
επάρκεια των πόρων, τη μείωση και προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής, τη γρήγορη
αντίδραση και αντιμετώπιση των καταστροφών και την ανάπτυξη και ενσωμάτωση, με
γνώμονα το “Πλαίσιο Σεντάι για την Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών (Sendai
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Framework for Disaster Risk Reduction) 2015-2030”, ολιστικής διαχείρισης ρίσκου σε όλα
τα επίπεδα.
γ. Στήριξη αναπτυσσόμενων χωρών, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης μέσω οικονομικής
και τεχνικής βοήθειας, στο χτίσιμο βιώσιμων και ανθεκτικών κτιρίων, χρησιμοποιώντας
τοπικές α΄ ύλες.

Παρατηρούμε ότι όλοι οι υπο-στόχοι είναι εφαρμόσιμοι παγκοσμίως, απαιτούν
συλλογική προσπάθεια, κρατική στήριξη αλλά και υποβοήθηση των αναπτυσσόμενων
χωρών από τις ανεπτυγμένες. Στοχεύει στη δημιουργία ανθεκτικών πόλεων και κοινοτήτων
απέναντι στις περιβαλλοντικές προκλήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τον ανθρώπινο παράγοντα
και την ευημερία του. Επιπλέον, ο στόχος 11 “αγγίζει” συγκεκριμένους τομείς, που αφορούν
όλες τις πόλεις και κοινότητες, όπως είναι οι μεταφορές, η στέγαση, η πολιτιστική και
φυσική κληρονομιά, οι φυσικές καταστροφές, η σταθεροποίηση της κλιματικής αλλαγής και
η προσβασιμότητα των δημοσίων και πρασίνων χώρων. Τους τομείς αυτούς θα εξετάσουμε
και στη συνέχεια, μελετώντας και τα σχετικά με αυτούς προβλήματα, που υπάρχουν στην
Ευρώπη και στην Ελλάδα.

2. Περιγραφή Υπάρχουσας Κατάστασης - Προβλήματα

Στο σημείο αυτό, θα περιγραφεί η υπάρχουσα κατάσταση και τα πιθανά προβλήματα,
σε σχέση με τον εξεταζόμενο στόχο και εξειδικεύοντας στους κύριους υπο-στόχους του.

Η στέγαση, που αφορά στον επιμέρους στόχο 11.1, συγκαταλέγεται στις βιοτικές
ανάγκες, που καλείται να καλύψει ο άνθρωπος. Παρόλα αυτά, όπως θα διαπιστώσουμε και
στη συνέχεια, δεν είναι δεδομένο αγαθό για όλους. Οι άστεγοι είναι εκείνοι, που δεν έχουν
πρόσβαση σε επαρκή, ασφαλή και οικονομικά προσιτή στέγαση, λόγω αδυναμίας εύρεσης
εργασίας, μετανάστευσης σε άλλη χώρα, γήρανσης κ.ά. 27

Σύμφωνα με δεδομένα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι άστεγοι στην Ευρώπη
ξεπερνούν τα 4 εκατομμύρια28. Παρατηρώντας το Σχήμα 1, συμπεραίνουμε ότι: η χώρα με
τους περισσότερους, αναλογικά με τον πληθυσμό της, αστέγους είναι η Σλοβακία (44
άστεγοι ανά 10.000 κατοίκους), ενώ ακολουθεί η Γερμανία (41 άστεγοι ανά 10.000
κατοίκους). Η Ελλάδα βρίσκεται στη 10η θέση με 19 αστέγους ανά 10.000 κατοίκους.

Το μεταφορικό σύστημα είναι ένας ακόμη τομέας που θίγεται στον στόχο 11 (υπο-
στόχος 11.2). Με τη ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη είναι επακόλουθη και η ανάπτυξη του
συστήματος μεταφορών. Συνεπάγεται, όμως, αυτή και την μεγαλύτερη οδηγική ασφάλεια;

Σύμφωνα με το ανωτέρω Σχήμα 229, οι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα στην Ευρώπη
έχουν μειωτική τάση και μάλιστα από το 2004 έχουν μειωθεί στο μισό. Ακόμα, οι θάνατοι
από τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα έχουν μειωθεί περισσότερο από το μισό και τα έτη
2017, 2018 και 2019 έχουν σχεδόν σταθεροποιηθεί. Οπότε σε σχέση με την οδηγική
ασφάλεια, θεωρούμε ότι υπάρχει βελτίωση.

Πέρα από τις οδικές μετακινήσεις, θα πρέπει να εξεταστεί και η χρήση της δημόσιας
συγκοινωνίας, δηλαδή των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ). Αναφορικά με τις
προτιμήσεις των ευρωπαίων πολιτών σε σχέση με τη χρήση δημοσίων συγκοινωνιών,
φαίνεται ότι η πλειονότητα (46.4%) έχει ως πρώτη επιλογή για τις μετακινήσεις της τις
δημόσιες συγκοινωνίες, το 26.5% τις χρησιμοποιούν επειδή δεν έχουν επιλογή και το 27.1%

27 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1061&langId=en, έτος τελευταίας ανάκτησης 2021
28 https://www.europarl.europa.eu/greece/el/ειδήσεις-%0A-δράσεις/ανακοινωση-τυπου-η-εξαλειψη-
τησ-αστεγιασ-εωσ-το-2030-πρεπει-να-γινει-στοχοσ-τησ-εε, έτος τελευταίας ανάκτησης 2021
29 https://www.statistics.gr/sdg11, έτος τελευταίας ανάκτησης 2021
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δεν τις χρησιμοποιούν συχνά.30 Η Αθήνα έχει ένα αρκετά ανεπτυγμένο και βιώσιμο δημόσιο
συγκοινωνιακό δίκτυο, που περιλαμβάνει μία γραμμή ηλεκτρικού σιδηροδρόμου, 2 γραμμές
μετρό, τρεις γραμμές τραμ, πέντε γραμμές προαστιακού σιδηροδρόμου, 19 γραμμές τρόλεϊ
και 300 γραμμές λεωφορείων31. Από το στόλο των λεωφορείων, περίπου το 1/3 κινείται με
φυσικό αέριο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέσα είναι ηλεκτροκίνητα.32 Κάθε ένα μέσο από τα
παραπάνω προβλέπει και τη χρήση από ευπαθείς ομάδες, όπως ηλικιωμένοι και άτομα με
αναπηρία. Επιπλέον, ορισμένοι Δήμοι, που ανήκουν στην περιφέρεια Αττικής, πλην του
Δήμου Αθηναίων, εξυπηρετούνται και από Δημοτικές Συγκοινωνίες, όπως ο Δήμος
Αμαρουσίου, ο Δήμος Νέας Ιωνίας και ο Δήμος Μεταμόρφωσης.

Όμως, ο συγκοινωνιακός χάρτης της Αθήνας δεν είναι αντιπροσωπευτικός για
ολόκληρη τη χώρα. Τα υπόλοιπα ελληνικά αστικά κέντρα εξυπηρετούνται αποκλειστικά από
τοπικές λεωφορειακές γραμμές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της
Θεσσαλονίκης, όπου η έναρξη έργων κατασκευής μετρό ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2006, αλλά
δεν έχει εισέτι ολοκληρωθεί κάποιο μέρος του33, οπότε και εξυπηρετείται αποκλειστικά με
91 λεωφορειακές γραμμές.34

Όπως αναφέρεται στον υπο-στόχο 11.3, μέχρι το 2030 πρέπει να ενισχυθεί η ανθεκτική,
βιώσιμη αστικοποίηση, δεδομένου του ότι σχεδόν η μισή ανθρωπότητα κατοικεί στο 3% του
πλανήτη, δηλαδή στις πόλεις, οι οποίες όμως είναι και οι υπεύθυνες για την 60% με 80%
κατανάλωση ενέργειας. Οπότε, η εφαρμογή καινοτομιών στις πόλεις με γνώμονα την
περιβαλλοντική προστασία, την κοινωνική ευημερία και την οικονομική ανάπτυξη είναι
ανελαστική αναγκαιότητα. Υλοποίηση αυτού του επιμέρους στόχου αποτελούν και οι
“έξυπνες πόλεις” (smart cities), στις οποίες οι παραδοσιακές υπηρεσίες και πρακτικές
γίνονται πιο αποτελεσματικές, με τη χρήση ψηφιακών λύσεων προς όφελος των κατοίκων
τους και των επιχειρήσεών τους. Επίσης, εστιάζουν στην ορθολογικότερη διαχείριση των
φυσικών πόρων και στις λιγότερες εκπομπές, μέσω “εξυπνότερων” δικτύων μεταφοράς,
αναβαθμισμένων συστημάτων παροχής ύδατος, διαχείρισης αποβλήτων, θέρμανσης και
ηλεκτροδότησης35. Τελευταία, όλο και περισσότερες πόλεις υιοθετούν τέτοιες πρακτικές και
μάλιστα η Ευρώπη έχει να μας προσφέρει αρκετά παραδείγματα από “smart cities”, όπως:
- το Λονδίνο, που έχει εφαρμόσει τεχνολογικά εξελιγμένες πρακτικές (Internet of Things -
IoT, αισθητήρες μέτρησης ατμόσφαιρας, άφθονα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων)
για διευκόλυνση των δημόσιων υπηρεσιών, των μεταφορών και της διαχείρισης αποβλήτων
κ.α.36
- η Βιέννη, που έχει επενδύσει σε μεταφορικές καινοτομίες (eco buses, διανομή δεμάτων με
cargo bikes), σε αναβάθμιση κτιρίων σε eco-friendly, “καθαρή” παραγωγή ενέργειας κ.α.37
- το Ελσίνκι, που έχει μετατρέψει το στόλο των λεωφορείων του εξ’ ολοκλήρου σε
ηλεκτρικό, αντικατέστησε το φωτισμό της πόλης με LED αυτοματοποιημένο σύστημα,
προωθεί την αγορά ρουχισμού 2nd hand ή κατασκευασμένου από ανακυκλώσιμα υλικά και
γενικά την κυκλική οικονομία κ.α.38

30 Stelios Tsafarakis, Panagiotis Gkorezis, et al, (2019)
31 https://www.athenstransport.com/info/, έτος τελευταίας ανάκτησης 2021
32 Τάσος Ταστάνης, 2018
33 https://www.ametro.gr/?page_id=152, έτος τελευταίας ανάκτησης 2021
34 http://m.oasth.gr, έτος τελευταίας ανάκτησης 2021
35 https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-
development/city-initiatives/smart-cities_el, έτος τελευταίας ανάκτησης 2021
36 Murphy Morningstar, 2021
37 https://smartcity.wien.gv.at/en/wieneu/, έτος τελευταίας ανάκτησης 2021
38 https://www.sustaineurope.com/smart-helsinki-20191025.html, έτος τελευταίας ανάκτησης 2021
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Ένα λαμπρό παράδειγμα “έξυπνης πόλης” αποτελεί και η ελληνική πόλη των Τρικάλων,
για την οποία έχουν γίνει αναφορές και από ευρωπαϊκές εφημερίδες, όπως από την αγγλική
“The Guardian”. Αποτελεί μία πρωτοπόρα πόλη για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς έχει
υιοθετήσει τεχνολογικά εξελιγμένες πρακτικές, όπως:
- σύστημα έξυπνης διαχείρισης στάθμευσης: με τη βοήθεια αισθητήρων οι πολίτες
γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τη διαθεσιμότητα σε θέσεις στάθμευσης σε κεντρικούς δρόμους
της πόλης
- σύστημα παρακολούθησης περιβαλλοντικών συνθηκών: με τη χρήση συσκευών
περιβαλλοντικών μετρήσεων μπορεί να εκτιμηθεί η ποιότητα της ατμόσφαιρας και να
αξιολογηθεί ο πιθανός αντίκτυπος στη δημόσια υγεία
- έξυπνη και διασυνδεδεμένη ψηφιακή πλατφόρμα: αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα του ΙοΤ,
συγκεντρώνονται, επεξεργάζονται και αναλύονται δεδομένα από τις ανωτέρω εφαρμογές, τα
οποία διατίθενται σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να τα αξιοποιήσει προς όφελος των
πολιτών και των επιχειρήσεων της πόλης, κ.ά.39

Η πολιτιστική και φυσική κληρονομιά των ευρωπαϊκών χωρών βρίσκεται σε κίνδυνο τα
τελευταία χρόνια. Απειλούνται από φυσικές καταστροφές, όπως σεισμοί, πλημμύρες,
πυρκαγιές αλλά και από το πέρασμα του χρόνου, τη φθορά και την περιβαλλοντική ρύπανση,
καθώς πολλά μνημεία είναι ενσωματωμένα στην καθημερινότητα των ευρωπαίων, δηλαδή
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των αστικών τους κέντρων, όπως είναι παραδείγματος χάριν
ο Παρθενώνας στην Αθήνα, το Κολοσσαίο στη Ρώμη, η Παναγία των Παρισίων στο Παρίσι,
τα Ανάκτορα Μπελβεντέρε στη Βιέννη. Μετά από έρευνα που διεξήχθη στο Μιλάνο,
προέκυψε ότι τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ξεπερνούν τα επιτρεπτά́ όρια, που
είναι απαραίτητα για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς40. Η όξινη βροχή
διεισδύει στις πέτρες και προκαλεί τη διάβρωση τους.41 Ένα παράδειγμα καταστροφής
πολιτιστικής κληρονομιάς είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε στην Παναγία των Παρισίων τον
Απρίλιο του 2019 και που ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως42.

Όσον αφορά στη φυσική κληρονομιά, μεγάλες εκτάσεις δασών καίγονται σε όλη την
Ευρώπη, κυρίως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Οι δασικές πυρκαγιές είναι από τις
σοβαρότερες αιτίες καταστροφής της φυσικής κληρονομιάς με πολλές επακόλουθες
επιπτώσεις για το περιβάλλον, την κοινωνία και την ανθρώπινη υγεία. Σύμφωνα με το
ευρωπαϊκό σύστημα πληροφόρησης για τις δασικές πυρκαγιές, το 2021 σημειώθηκαν
περισσότερες του ετήσιου μέσου όρου πυρκαγιές σε δασικές εκτάσεις της Ευρώπης, όπως
εξάγεται κι από το Σχήμα 3, και μάλιστα η Ελλάδα ήταν από τις χώρες με τις περισσότερες
δασικές πυρκαγιές. Στις 10 Αυγούστου μόνο, το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφόρησης για τις
δασικές πυρκαγιές κατέγραψε 1.877 πυρκαγιές στην Ευρώπη, ενώ κάηκαν περισσότερα από
600.000 εκτάρια, έκταση που είναι 2,5 φορές η μέση ετήσια φλεγόμενη έκταση, που
υπολογίστηκε για τα έτη 2008-202043.

Ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζει τη βιωσιμότητα των πόλεων και κοινοτήτων
είναι η δυνατότητα αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών (υπο-στόχος 11.5). Λόγω της
παλαιότητας σχεδιασμού των αστικών κέντρων, προαστιακών και επαρχιακών περιοχών της
χώρας μας, αλλά και της μη αναδιαμόρφωσης της υπάρχουσας κατάστασης, δεν είναι πάντα
εφικτή η αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών που μας πλήττουν. Για παράδειγμα, ένας
από τους λόγους που με την πυρκαγιά του 2018 στο Μάτι θρηνήσαμε τόσους νεκρούς είναι

39 https://trikalacity.gr/smart-trikala/, έτος τελευταίας ανάκτησης 2021
40 Screpanti A., De Marco A., 2009
41 Marzałek, M., 2004
42 https://en.wikipedia.org/wiki/Notre-Dame_de_Paris_fire, έτος τελευταίας ανάκτησης 2021
43 Felix Richter, 2021
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η άτακτη ρυμοτομία της περιοχής, που δε διευκόλυνε τη απρόσκοπτη διαφυγή των κατοίκων.
Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τις φυσικές καταστροφές, που σχετίζονται με τις πλημμύρες.
Η χώρα μας υστερεί σε υποδομές διαφυγής όμβριων, λόγω παλαιότητας και μη
αναδιαμόρφωσής τους, και οι δασικές πυρκαγιές των τελευταίων ετών δυσχεραίνουν την
κατάσταση. Το περιαστικό πράσινο είναι ουσιώδες για την αποφυγή πλημμυρών, καθώς
συγκρατείται και απορροφάται μεγάλη ποσότητα νερού. Έτσι, οι έντονες βροχοπτώσεις δεν
επηρεάζουν τη ζωή στην πόλη.

Το Σχήμα 4 μας παρουσιάζει τον ετήσιο αριθμό των φυσικών καταστροφών, αλλά και
το είδος τους, για τις τελευταίες δεκαετίες στον κόσμο. Όπως παρατηρούμε, γενικά οι
φυσικές καταστροφές, αλλά και συγκεκριμένα οι πλημμύρες, παρουσιάζουν αυξητική τάση.
Παρόλα αυτά, όπως συμπεραίνουμε από το Σχήμα 5, ο αριθμός των θανάτων, προερχόμενος
από φυσικές καταστροφές έχει μειωθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια, ενώ διατηρείται σε ένα
σχετικά σταθερό επίπεδο στα έτη 2014 - 2019. Ωστόσο, οι θάνατοι από πλημμύρες
εξακολουθούν να υφίστανται, αν και σε ελεγχόμενο αριθμό, το οποίο δε σημαίνει ότι δεν
υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

Ο υπο-στόχος 11.6 αναφέρεται στον όρο “κατά κεφαλήν επίπτωση των πόλεων”,
δηλαδή τι αποτύπωμα (footprint) αντιστοιχεί σε κάθε έναν κάτοικο μιας πόλης, όσον αφορά
σε εκπομπές ρυπογόνων αερίων. Κυρίως υπολογίζεται για εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
(CO2), που δείχνει πόσα κιλά άνθρακα εκπέμπει ο κάτοικος μια συγκεκριμένης πόλης σε
διάστημα π.χ. ενός έτους. Ενώ καταλαμβάνουν μόνο το 2% του πλανήτη, οι πόλεις είναι οι
βασικές υπεύθυνες για την περιβαλλοντική ρύπανση και μάλιστα οι πόλεις των
ανεπτυγμένων χωρών εκπέμπουν περισσότερους ρύπους από εκείνες των αναπτυσσόμενων44.
Σύμφωνα με το Σχήμα 6, η χώρα της Ευρώπης με το μεγαλύτερο κατά κεφαλήν αποτύπωμα
άνθρακα είναι η Γερμανία (8,88 τόνοι CO2), ενώ ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο (5,65
τόνοι CO2) και η Ιταλία (5,37 τόνοι CO2), χώρες με πολύ ανεπτυγμένο τον τομέα της
βιομηχανίας.

Όσον αφορά στα αστικά απόβλητα, η κατάσταση στην Ευρώπη διαφέρει από χώρα σε
χώρα. Οι πιο οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες, όπως είναι η Αυστρία, η Γερμανία και η
Γαλλία, χρησιμοποιούν ευρέως την τεχνική της καύσης των σύμμεικτων αποβλήτων, σε
ειδικά σχεδιασμένα εργοστάσια, από τα οποία προκύπτουν μέσω συγκεκριμένων διεργασιών
δευτερογενή καύσιμα (SRF και RDF). Έτσι αποφεύγεται η κατάληξη των απορριμμάτων σε
χώρους ταφής (ΧΥΤΑ), ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται η περαιτέρω αξιοποίηση τους και η
συμβολή τους στην κυκλική οικονομία. Παρόλα αυτά, ο μέσος Ευρωπαίος παράγει ετησίως
5 τόνους αποβλήτων, από τους οποίους μόνο το 38% ανακυκλώνεται ενώ τα υπόλοιπα
καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής45.

Η Ελλάδα δεν έχει υιοθετήσει τέτοιες πρακτικές, αφενός λόγω του αυξημένου κόστους
που απαιτούν για την εφαρμογή τους και αφετέρου επειδή υπάρχουν έντονες αντιδράσεις σε
σχέση με τις επιπτώσεις ορισμένων πρακτικών, όπως η εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου, η
υποβάθμιση των περιοχών, όπου θα εγκατασταθεί μία μονάδα καύσης κλπ. Επίσης, στα
αστικά κέντρα της χώρας μας, από όπου παράγεται το μεγαλύτερο ποσοστών αποβλήτων,
στην πλειονότητα δεν υφίσταται διαχωρισμός των απορριμμάτων σε πολλές ροές, παρά μόνο
σε 2 κάδους: τον μπλε για τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα και τον γκρι ή πράσινο για τα
υπόλοιπα μη-ανακυκλώσιμα απορρίμματα. Κάποιοι Δήμοι στην Αττική κάνουν τη διαφορά,
συμπεριλαμβάνοντας και τον καφέ κάδο για τα υπολείμματα τροφίμων και κήπου
(βιοαπόβλητα), όπως είναι ο Δήμος Βριλλησίων, ο Δήμος Αθηναίων σε ορισμένα σημεία και
ο Δήμος Αιγάλεω, και ειδικούς κάδους διαχωρισμού ανακυκλώσιμων υλικών (για γυαλί,

44 https://www.eurekalert.org/news-releases/632183, έτος τελευταίας ανάκτησης 2021
45 https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling_el, έτος τελευταίας ανάκτησης 2021
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χαρτί, ηλεκτρικές συσκευές, λαμπτήρες, μπαταρίες, τηγανέλαιο κλπ), όπως ο Δήμος
Αθηναίων, ο Δήμος Γλυφάδας, ο Δήμος Χανίων κ.ά. Δύο ακόμη προβλήματα είναι οι
ελλιπείς γνώσεις των Ελλήνων σε σχέση με την ανακύκλωση και η ελλιπής προαιρετική
εκπαίδευση και εκμάθηση των κανόνων της ανακύκλωσης, ώστε να γίνουν νοοτροπία.

Ακόμα, όπως βλέπουμε και στο ακόλουθο Σχήμα 7 να απεικονίζεται με την κόκκινη
γραμμή, το ποσοστό ανακύκλωσης στην Ευρώπη έχει αυξητική τάση και μάλιστα το 2019
έφτασε σε ποσοστό περίπου 48% των συνολικών αστικών απορριμμάτων. Αντιθέτως, το
ποσοστό εκείνο της Ελλάδας (άσπρη γραμμή) έχει παραμείνει σχεδόν στάσιμο από το 2007
και το 2019 φτάνει μόνο το 21%, ποσοστό μικρότερου του μισού της Ευρώπης.

Ο στόχος 11.7, όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, αφορά στον προσβάσιμο
πράσινο και δημόσιο χώρο από τους κατοίκους των πόλεων και των κοινοτήτων. Είναι
ιδιαίτερα σημαντικό ο καθένας μας να έχει τη δυνατότητα να έρχεται σε επαφή, όσο το
δυνατόν πιο εύκολα και ασφαλώς με το αστικό ή και περιαστικό πράσινο, ώστε να
διατηρείται η επαφή μας με τη φύση και να αποκομίζουμε τα ευεργετικά στοιχεία της, που
είναι σωματικά και ψυχικά.

Από το Σχήμα 8, εξάγουμε το συμπέρασμα ότι οι κάτοικοι πόλεων και μεγαλουπόλεων
της βόρειας, κεντρικής και νοτιοδυτικής Ευρώπης έχουν, στην πλειονότητα τους, γρήγορη
πρόσβαση σε χώρους αστικού πρασίνου, ενώ οι χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης
υστερούν σε αυτό. Ειδικότερα, βλέπουμε πως η Αθήνα ανήκει στην χαμηλότερη βαθμίδα,
που σημαίνει ότι οι κάτοικοι σε συνολική έκταση μικρότερη των 10 εκταρίων έχουν
πρόσβαση σε χώρους αστικού πράσινου εντός 10 λεπτών.

Συνοψίζοντας την περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης σε σχέση με τον στόχο
Βιώσιμης Ανάπτυξης Νο 11, ο στόχος και οι επιμέρους υπο-στόχοι έχουν περιθώρια
βελτίωσης και αναβάθμισης στην Ευρώπη γενικά, αλλά κυρίως στην χώρα μας. Στα τρία
επόμενα κεφάλαια θα εξετάσουμε τις πολιτικές και δράσεις που εφαρμόζονται ή έχουν
εφαρμοστεί πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και τους Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ελλάδας, με γνώμονα την επίτευξη του στόχου 11.

3. Πολιτικές και Δράσεις - Χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Στόχο 11

Μετά την έκδοση και την υπογραφή της LOCAL AGENDA 30, η Ευρωπαϊκή Ένωση
έσπευσε να θεμελιώσει πολιτικές και δράσεις αλλά και χρηματοδοτήσεις, προκειμένου να
καταστεί εφικτή η πραγματοποίηση των επιμέρους στόχων της. Συγκεκριμένα, η επίτευξη
του στόχου 11 αποτελεί μέρος των ακόλουθων πολιτικών, δράσεων και χρηματοδοτήσεων:

- European Green Capital Award (από το 2006)46. Πρόκειται για ένα βραβείο που
δίνεται ετήσια σε μία πόλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ξεχωρίζει για την
ισορροπημένη και βιώσιμη οικονομική και κοινωνική της ανάπτυξη. Οι πόλεις αποτελούν το
θεμέλιο λίθο της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, οπότε τα αποτελέσματα που σημειώνονται
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους πρέπει να αναγνωρίζονται και να
επιβραβεύονται. Το βραβείο που αποδίδεται είναι αυτό της “Ευρωπαϊκής Πράσινης
Μητρόπολης” και η πόλη που κερδίζει το βραβείο αποτελεί πρότυπο προς μίμηση για τις
υπόλοιπες ευρωπαϊκές πόλεις. Δράσεις των πόλεων, που συμβάλλουν στην απόκτηση του
βραβείου μπορεί να είναι οι ακόλουθες: η υιοθέτηση συνεπούς περιβαλλοντικής πολιτικής, η
ένταξη βιώσιμων μεταφορικών λύσεων, όπως η αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος

46 https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/about-the-
award/index.html#Background%20to%20the%20European%20Green%20Capital%20Award, έτος
τελευταίας ανάκτησης 2021
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μεταφοράς, η επέκταση των πράσινων χώρων εντός της πόλης, επιτυχής ένταξη σύγχρονης
και αποδοτικής βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων κ.ά.

- URBACT III (2014 - 2020)47. Αποτελεί ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα με αποδέκτες
διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις και ως σκοπό έχει την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης,
κινητοποιώντας τις πόλεις να συνεργάζονται και να αναπτύσσουν λύσεις για την
αντιμετώπιση συλλογικά των κοινών αστικών προκλήσεων. Ο προϋπολογισμός
χρηματοδότησής του ορίζεται στα 96,3 εκατομμύρια ευρώ. Απαρτίζεται από 4 επιμέρους
αντικειμενικούς στόχους:
1. Ικανότητα δημιουργίας καλών πρακτικών των πόλεων, ώστε να μπορούν να διαχειριστούν
βιώσιμες αστικές στρατηγικές.
2. Σχεδιασμός πολιτικών για τη βελτίωση του σχεδιασμού βιώσιμων αστικών στρατηγικών.
3. Υλοποίηση πολιτικών για τη βελτίωση εφαρμογής βιώσιμων αστικών στρατηγικών και
δράσεων.
4. Δημιουργία και διαμοιρασμός γνώσης, ώστε να εξασφαλιστεί ότι αυτοί που υλοποιούν τις
βιώσιμες αστικές στρατηγικές και λαμβάνουν αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα έχουν πρόσβαση
στη γνώση και διαμοιράζονται την τεχνογνωσία σχετικά με όλες τις πλευρές της αστικής
βιώσιμης ανάπτυξης, ώστε να βελτιώσουν τις πολιτικές της στις πόλεις.

- Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας (European Mobility week) (από το 2002)48. Η
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας είναι μία καμπάνια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που
έχει ως σκοπό την προώθηση των βιώσιμων τρόπων μεταφοράς στις πόλεις, την αλλαγή της
νοοτροπίας γύρω από τις αστικές μεταφορές, των δημοσίων αστικών συγκοινωνιών και
άλλων “καθαρών” και “έξυπνων” μεταφορικών λύσεων. Η κύρια εκδήλωση λαμβάνει χώρα
από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, με αποκορύφωμα τη “Μέρα χωρίς
αυτοκίνητο”. Οι τοπικές αρχές ενθαρρύνονται κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής εβδομάδας
κινητικότητας να υιοθετούν πρωτοπόρες μεταφορικές λύσεις, να προωθούν νέες υποδομές
και τεχνολογίες, να κάνουν ατμοσφαιρικές μετρήσεις, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη και
τη γνώμη των πολιτών σχετικά με τις προηγούμενες δράσεις. Κάθε πόλη, που επιθυμεί να
συμμετάσχει, πρέπει να δηλώσει συμμετοχή σε τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα επιμέρους
προγράμματα δράσης:
- οργάνωση δράσεων σχετικών με τις βιώσιμες μεταφορές
- εγκαθίδρυση ενός ή περισσοτέρων μέτρων για την κινητικότητα
- υιοθέτηση “Μέρας χωρίς αυτοκίνητο”.
Όποιες πόλεις καταφέρουν να πραγματοποιήσουν και τις 3 δράσεις αναφέρονται ως “Χρυσοί
Συμμετέχοντες”.

- Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (2019)49. Πρόκειται για μια μεθοδολογία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να καταστεί η οικονομία και η κοινωνία της Ευρώπης βιώσιμη,
μετατρέποντας τις περιβαλλοντικές απειλές σε ευκαιρίες προς εκμετάλλευση. Ο στόχος της
είναι μέχρι το 2050 η Ευρώπη να γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος. Επίσης,
συμπορεύεται με τη LOCAL AGENDA 30, αλλά προσανατολίζεται στην επίτευξη των
στόχων με τις δυναμικές των ευρωπαϊκών χωρών. Με αυτήν την πράσινη συμφωνία η
Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται ότι θα χρηματοδοτήσει τη μετάβαση στη νέα βιώσιμη
οικονομία και κοινωνία, αλλά και ότι δε θα αφήσει κανέναν εκτός.

Ορισμένες από τις πιο βασικές επιμέρους δράσεις, που προτείνονται, με
προσανατολισμό την επίτευξη του Στόχου 11, είναι οι ακόλουθες:

47 https://urbact.eu, έτος τελευταίας ανάκτησης 2021
48 https://mobilityweek.eu/registration/, έτος τελευταίας ανάκτησης 2021
49 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2019)
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- η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δημιουργήσει συστήματα χρηματοδότησης των νοικοκυριών για
την ανακαίνιση κατοικιών, έτσι ώστε να μειωθούν οι λογαριασμοί ενέργειας και να
βοηθηθεί το περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ο κίνδυνος
ενεργειακής φτώχειας, αυτό δηλαδή που συμβαίνει στα νοικοκυριά, που δεν έχουν την
οικονομική δυνατότητα για βασικές ενεργειακές υπηρεσίες βιοτικού επιπέδου.
- η επένδυση στις έξυπνες υποδομές. Μέσω καινοτόμων τεχνολογιών και υποδομών,
στοχεύει στην αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών και περιουσιακών στοιχείων.
Συνεπώς, η έξυπνη πόλη με τα ευφυή δίκτυα θα γίνει πραγματικότητα για τις ευρωπαϊκές
πόλεις.
- σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, που θα περιλαμβάνει μια πολιτική «βιώσιμων
προϊόντων» με δυνατότητες για σημαντική μείωση αποβλήτων. Στόχος είναι να μειωθεί η
υπερσυσκευσασία, η δημιουργία αποβλήτων και να καταστεί απλούστερη για τους πολίτες η
διαχείριση απορριμμάτων.
- κατεύθυνση προς την εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών. Οι ψηφιακές τεχνολογίες
(τεχνητή νοημοσύνη, τα δίκτυα 5ης γενιάς, η υπολογιστική νέφους, η υπολογιστική αιχμής
και το διαδίκτυο των πραγμάτων - ΙοΤ) έχουν πρακτικές, που θα βοηθήσουν αρκετά στην
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και που είναι κατάλληλες για εφαρμογή σε μεγάλα
αστικά κέντρα.
- οικοδόμηση και ανακαίνιση κτιρίων με αποδοτικό τρόπο ως προς την κατανάλωση
ενέργειας και πόρων. Ο ρυθμός αύξησης της αστικοποίησης είναι άμεσα συνδεδεμένος μ’
αυτήν την δράση. Οι πόλεις δεν μικραίνουν - μόνο μεγαλώνουν, οπότε αν καταφέρουμε
αυτή η επέκταση να γίνει πιο αποδοτικά και φιλικά προς το περιβάλλον θα είναι μεγάλη
επιτυχία. Επίσης, προτείνεται η ανακαίνιση των ήδη υπαρχόντων κτιρίων. Η παλαιότητα των
μεγάλων ευρωπαϊκών αστικών κέντρων, τις καθιστά ενεργοβόρες. Υπάρχουν μέσα σε αυτές
πολλά κτίρια δημόσια και ιδιωτικά, με μεγάλη παλαιότητα, που τα καθιστά ασύμφορα
οικονομικά και επιβαρυντικά για το περιβάλλον. Μία τέτοια δράση ανακαίνισης θα μειώσει
τους λογαριασμούς ενέργειας και θα ελαττώσει την ενεργειακή φτώχεια, ενώ θα αυξήσει την
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.
- επιτάχυνση της μετάβασης στη βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα. Οι οδικές μεταφορές
είναι αναγκαίο να αντικατασταθούν με σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές μεταφορές,
με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις μεταφορές κατά 90%
έως το 2050.
- αυτοματοποιημένη και συνδεδεμένη πολυτροπική κινητικότητα, σε συνδυασμό με έξυπνα
συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας, θα αποσυμφορήσουν τις αστικές περιοχές και θα
μειώσουν τη ρύπανση
- οι μεταφορές ιδίως στις πόλεις να καταστούν δραστικά λιγότερο ρυπογόνες. Πρέπει να
θεσπιστεί ένας συνδυασμός μέτρων για τις εκπομπές, την κυκλοφοριακή συμφόρηση και τις
δημόσιες συγκοινωνίες. Τέτοια μέτρα θα εξυγιάνουν την ατμόσφαιρα στις πόλεις και η
ποιότητα ζωής θα καλυτερεύσει.

Παρατηρούμε ότι έχουν συμπεριληφθεί σχεδόν όλοι οι τομείς που καλύπτει ο Στόχος
11, δηλαδή η Ευρώπη έχει προσαρμόσει τους στόχους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
στα ευρωπαϊκά δεδομένα, με σκοπό την επίτευξη τους από την ευρωπαϊκή κοινότητα.

4. Πολιτικές και Δράσεις/Έργα της Ελλάδας για την Επίτευξη του Στόχου 11

Η χώρα μας με τη σειρά της, μετά την έκδοση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας
του 2019, ανέλαβε τα δικά της μέτρα, προκειμένου να επιτύχει το Στόχο 11. Η βασική πηγή
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χρηματοδότησης των δράσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη προέρχεται από το ΕΣΠΑ
(Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020.

Αποτελεί το βασικότερο πρόγραμμα χρηματοδότησης στην Ελλάδα, που στοχεύει στην
ανάπτυξη της χώρας, αντιμετωπίζοντας τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της κρίσης. Με
το ΕΣΠΑ δόθηκαν κάποιες χρηματοδοτικές προτεραιότητες, οι τομείς όμως εκείνοι που
άπτονται στον Στόχου 11 είναι οι εξής:
- “Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον”,
καθώς στοχεύει στην μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.
- “Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – ολοκλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική
ανάπτυξη”, καθώς δίνει έμφαση στην ολοκλήρωση των Διευρωπαϊκών Μεταφορών και τη
λειτουργική διασύνδεση των μεταφορικών μέσων.

Πιο συγκεκριμένα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα που αφορούν τον Στόχο 11
είναι:
- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη”
(ΥΜΕΠΕΡΑΑ) (ποσό χρηματοδότησης: 5.186.665.146,00 ευρώ), μέρος του οποίου είναι και
η ανάπτυξη βιώσιμων και οικολογικών αστικών μεταφορών, ενισχύοντας τα αστικά μέσα
σταθερής τροχιάς, ώστε να επιτευχθεί η βιώσιμη αστική κινητικότητα
- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα” (ποσό χρηματοδότησης:
486.913.888,00 ευρώ), δηλαδή μεταρρυθμίσεων των μέσων και των τεχνολογιών του
Δημοσίου Τομέα, που αποτελούν χαρακτηριστικό της έξυπνης βιώσιμης πόλης (smart city).

Στο σημείο αυτό θα αναφέρουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της χρηματοδότησης
μέσω ΕΣΠΑ προέρχεται από ευρωπαϊκά κεφάλαια, ενώ το υπολειπόμενο από εθνική
συμμετοχή.

Μία επιπλέον δράση του ΕΣΠΑ, με το όνομα “Εξοικονομώ κατ’ οίκον”50, παρέχει τη
δυνατότητα στους πολίτες να αναβαθμίσουν ενεργειακά την οικία τους με επιδότηση έως και
75% της συνολικής δαπάνης. Έτσι, μπορούν να επιδοτηθούν νέα κουφώματα, θερμομόνωση,
εγκατάσταση φωτισμού led, θέρμανση/ψύξη φιλική προς το περιβάλλον και εφαρμογές
smart home.

Ένα ακόμη νομοθετικό πλαίσιο που θεσπίστηκε στη χώρα μας είναι ο Ν.4472/2017
(ΦΕΚ Α' 74/19-5-2017), ο οποίος περιλαμβάνει συν τοις άλλοις, μέτρα κοινωνικής στήριξης
και, πιο συγκεκριμένα, νομοθετεί το Επίδομα Στέγασης για έως και 600.000 νοικοκυριά, που
διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία ή έχουν επιβαρυνθεί με στεγαστικό δάνειο πρώτης
κατοικίας. Θα παρασχεθεί σε εκείνα τα νοικοκυριά με ετήσιο εισόδημα μικρότερο από 9.600
ευρώ. Αποτελεί μία προσπάθεια του κράτους για υποβοήθηση των άπορων νοικοκυριών και
καταπολέμηση της αστεγίας.

Το ελληνικό κράτος τον Σεπτέμβριο του 2020 ενέκρινε το “Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης
Αποβλήτων 2020 - 2030”, με το οποίο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση των ΑΣΑ
(Αστικών Στερεών Αποβλήτων) και συγκεκριμένα στη μείωση υγειονομικής ταφής τους
(μόνο ένα ποσοστό 10% να καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής έως το 2030). Αυτό θα
επιτευχθεί αν ακολουθηθούν μια σειρά από μέτρα, τα οποία περιληπτικά είναι τα εξής:
- μέτρα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων
- δημιουργία και ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων ρευμάτων αποβλήτων
- προώθηση επαναχρησιμοποίησης
- ενίσχυση ανακύκλωσης
- προώθηση αγοράς δευτερογενών υλικών
- ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών

50https://exikonomo.espabcla.gr/?gclid=Cj0KCQiAy4eNBhCaARIsAFDVtI3wLdMDxXwaXpSeiiR8
dZK8Nf7eqb-tnZPj438hpWe-4Gi4y5AkCP4aAgqKEALw_wcB, έτος τελευταίας ανάκτησης 2021
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- δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων και βιοαποβλήτων (ΜΕΑ,
ΜΕΒΑ), κ.ά.

Επίσης, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ως εργαλείο για την ενίσχυση των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”51, μερικοί από τους βασικούς
στόχους του οποίου είναι:
- η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, που έχουν
σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των πολιτών και
- η εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας των πολιτών με τις υπηρεσίες
των ΟΤΑ.

Τέλος, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει αναπτύξει ένα
πρόγραμμα εκπαίδευσης των πολιτών, ονόματι “Meducation”, για τη διαχείριση και
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και κρίσεων52. Όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα είναι μια
ιδιαίτερα σεισμογενής χώρα, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει πληγεί κι από άλλες φυσικές
καταστροφές (πλημμύρες, πυρκαγιές) και η εκπαίδευση σε αυτόν τον τομέα είναι καθόλα
χρήσιμη. Έχει ξεχωριστά προγράμματα εκπαίδευσης για:
- τους πολίτες και τα παιδιά
- τα Σώματα Ασφαλείας
- τις Ένοπλες Δυνάμεις
- την Πολιτική Προστασία
- Οργανισμούς και Εταιρείες
- τους Επαγγελματίες Υγείας.

5. Πολιτικές και Δράσεις/Έργα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) για
την Επίτευξη του Στόχου 11

Οι πιο σημαντικοί φορείς εφαρμογής νέων μέτρων ή βελτίωσης της υπάρχουσας
κατάστασης σε σχέση με τη βιωσιμότητα των πόλεων και των κοινοτήτων είναι οι
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με το ελληνικό Σύνταγμα, η διοίκηση των
τοπικών υποθέσεων ανήκει στους ΟΤΑ και με νόμο μπορεί να ανατίθεται σε αυτούς η
άσκηση αρμοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του Κράτους (Φ.Ε.Κ. 187/Α’/28.11.2019).
Επίσης, σύμφωνα με το Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/11-3-2020), Τα εκτελεστικά μέλη του
διοικητικού συμβουλίου των ΟΤΑ, κατέχουν υποχρεωτικά αποδεδειγμένη εργασιακή
εμπειρία στο σχεδιασμό, την εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων και την επιχειρηματική,
οικονομική και γενικότερα βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Οπότε, έχοντας την
κατάλληλη γνώση και την πλέον αρμόδια διοικητική θέση, μπορούν να προβαίνουν στη
λήψη αποφάσεων σε επίπεδο Δήμων ή Περιφερειών, αναλόγως του βαθμού (α’ ή β’ βαθμός
ΟΤΑ).

Ωστόσο, τα επιτεύγματα των ΟΤΑ στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των πόλεων και
κοινοτήτων τους δεν είναι ομοιογενή και, μάλιστα, ορισμένοι ΟΤΑ δεν έχουν να επιδείξουν
κάποια πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Αντιθέτως, κάποιοι άλλοι, κυρίως Δήμοι, δίνουν το
παράδειγμα, με εφαρμογή πρωτοπόρων και βιώσιμων λύσεων:
- Δήμος Τρικκαίων, όπως προαναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 2
- Δήμος Αγίου Δημητρίου53, ο οποίος είχε ενεργό συμμετοχή στην “Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Κινητικότητας” το 2021 για 5η συνεχή χρονιά, έλαβε χάλκινο βραβείο στο θεσμό Best City

51 ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 22766/2020 (ΦΕΚ B ’1386/14.04.2020)
52 https://meducation.gr/civilprotectioncourses/, έτος τελευταίας ανάκτησης 2021
53 https://dad.gr/eyropaiki-evdomada-kinitikotitas-2021/, έτος τελευταίας ανάκτησης 2021
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Awards για την εκπόνηση Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης για το έτος 2017, ενώ έκανε
εφικτή τη συμμετοχή των κατοίκων του Δήμου στη δημιουργία της στρατηγικής για τη
Βιώσιμη Ανάπτυξη
- Δήμος Βριλλησίων54, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη αντιπλημμυρικά έργα όμβριων και
βρίσκεται σε διαβούλευση με τους κατοίκους ώστε να διαμορφωθεί νέο δίκτυο
μετακινήσεων στην πόλη, με στόχο η κινητικότητα να γίνει βιώσιμη
- Δήμος Χάλκης55, ο οποίος έχει εισάγει τη μέθοδο διαλογής απορριμμάτων “πόρτα - πόρτα”
και αναπτύσσει Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας με τη βοήθεια των κατοίκων της,
προκειμένου να αναπτυχθεί ένα δίκτυο μεταφορών, και κατά την τουριστική περίοδο, με
μηδενικές εκπομπές και χωρίς τη χρήση ιδιωτικών αυτοκινήτων.
- Δήμος Χανίων56, ο οποίος έχει προκηρύξει διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια
ηλεκτρικών λεωφορείων, καθώς και σταθμών φόρτισης, εκμεταλλευόμενος το αναπτυξιακό
πρόγραμμα των ΟΤΑ “Αντώνης Τρίτσης”.

6. Προτάσεις για Ατομικές Δράσεις για την Επίτευξη του Στοχου 11

Έχοντας αντιληφθεί λίγο καλύτερα την υπάρχουσα κατάσταση, αλλά και τα σύγχρονα
προβλήματα, που καθιστούν επιτακτική την επίτευξη του Στόχου 11, θα επιχειρήσω να
προτείνω συγκεκριμένες ατομικές δράσεις, ώστε ο καθένας να συμβάλει στην επίτευξη της
βιωσιμότητας στις πόλεις και τις κοινότητες. Αν και η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με
τις κατευθύνσεις που δίνει, αλλά και των ΟΤΑ, με την επιμέρους εφαρμογή των
κατευθύνσεων, στην πραγμάτωση του συγκεκριμένου στόχου είναι πιο δραστική, η
συλλογική νοοτροπία και υιοθέτηση ατομικών δράσεων θα βοηθήσει σημαντικά την
κατάσταση.

Δενδροφύτευση σε καμένες περιοχές - Αναδάσωση - Ενίσχυση αστικού πρασίνου.
Όπως προαναφέρθηκε, η σημασία της εύκολης πρόσβασης σε χώρους πρασίνου είναι
ανεκτίμητη. Στον αντίποδα, όμως, οι φυσικές καταστροφές τείνουν να καταστρέφουν τους
πράσινους πνεύμονες των πόλεων. Ο τρόπος, με τον οποίο ο καθένας μας μπορεί να
συμβάλλει στην ενίσχυση του περιαστικού πράσινου, αλλά και του αστικού, είναι η
δενδροφύτευση των πρόσφατα καμένων περιοχών, όταν καταστεί εφικτό, αλλά και περιοχών
εντός των Δήμων, συμμετέχοντας σε οργανωμένες δράσεις των Δήμων, όπως παραδείγματος
χάριν έκανε ο Δήμος Φυλής με τη δενδροφύτευση στο Ποικίλο Όρος ή Όρος Αιγάλεω57

αλλά και ο Δήμος Πειραιώς, δενδροφυτεύοντας τους κήπους της Τερψιθέας58.
Δημιουργία πράσινων στεγών - Κάθετων κήπων - Υιοθέτηση κομποστοποίησης στο

σπίτι. Μία ακόμα πιο ατομική δράση, που μπορεί να αναλάβει ο καθένας μας, είναι η
δημιουργία πράσινων στεγών στις οικίες μας, μια δράση που λαμβάνει όλο και μεγαλύτερο
έδαφος στη σύγχρονη εποχή. Η ρυμοτομία των παλαιών και ιστορικών κέντρων, όπως είναι
του Δήμου Αθηναίων, πολύ συχνά δεν επιτρέπει τη δημιουργία νέων χώρων πρασίνου με
αποτέλεσμα μεγάλο μέρος των κατοίκων να μην έχει εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε
πράσινες περιοχές. Το πρόβλημα αυτό ήρθαν να λύσουν οι “ταρατσόκηποι”, με τους οποίους

54 https://www.vrilissia.gr, έτος τελευταίας ανάκτησης 2021
55 http://svakchalkis.imet.gr, έτος τελευταίας ανάκτησης 2021
56 https://www.chania.gr, έτος τελευταίας ανάκτησης 2021
57 https://www.aftodioikisi.gr/peribalon/dentrofyteysi-sto-poikilo-oros-apo-to-dimo-fylis/, έτος
τελευταίας ανάκτησης 2021
58 https://piraeus.gov.gr/2021/11/04/dentrofytefsh-apo-ethelontries-stous-khpous-ths-terpsitheas/,
έτος τελευταίας ανάκτησης 2021
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κάθε στέγη μετατρέπεται σε κήπο, αλλά ταυτόχρονα είναι και παράγοντας μόνωσης του
σπιτιού.

Επιπλέον, μία εργονομική λύση είναι η δημιουργία κάθετων κήπων, η οποία
αντιπροσωπεύει τις οικίες, που δε διαθέτουν αρκετό χώρο για οριζόντιους κήπους. Με
συγκεκριμένο συνδυασμό φυτών, μπορεί ο καθένας, εσωτερικά ή εξωτερικά, να
δημιουργήσει έναν πράσινο χώρο, χωρίς να δεσμεύει πολλά τετραγωνικά μέτρα της οικίας
του. Στην εικόνα 10 βλέπουμε έναν τέτοιο κήπο και μάλιστα στην Τούμπα της
Θεσσαλονίκης.

Εφόσον, λοιπόν, λάβουμε την απόφαση για δημιουργία πράσινων στεγών ή κάθετων
κήπων, η μέθοδος της κομποστοποίησης θα είναι η επόμενη αναγκαιότητα. Αφορά τα
απόβλητα τροφίμων αλλά και τα απόβλητα κήπου, τα οποία μετατρέπονται με ειδικούς
κάδους κομποστοποίησης σε πλούσιο λίπασμα, το οποίο μετά θα χρησιμοποιηθεί στους
κήπους του νοικοκυριού. Έτσι, θα ελαττώσουμε και θα αξιοποιήσουμε τα αστικά απόβλητα
του νοικοκυριού μας, συμβάλλοντας στην εφαρμογή του “Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης
Αποβλήτων” και θα έχει ο καθένας την δική του πηγή λιπάσματος για τον κήπο του.

Αξιοποίηση προγράμματος “Εξοικονομώ κατ’ οίκον” και δημιουργία οικολογικών
νοικοκυριών. Η απόφαση για ανακαίνιση στην οικία μας δεν πρέπει να λαμβάνεται “ελαφρά
τη καρδία”. Απαιτεί πολύ χρόνο, χρήματα και κόπο. Παρόλα αυτά, η εκμετάλλευση και
αξιοποίηση κρατικών προγραμμάτων, που οδηγούν στην ενεργειακή αναβάθμιση των
κατοικιών είναι πλέον αναγκαιότητα. Αποτελεί μια επένδυση, που, αν και έχει μεγάλο
κόστος, μελλοντικά αποφέρει εξαιρετική οικονομία στο νοικοκυριό και το καθιστά λιγότερο
ενεργοβόρο και περισσότερο βιώσιμο. Επίσης, η ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στα νοικοκυριά, με εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, ηλιακών θερμοσίφωνων κ.ά.
είναι μια επένδυση με πολύ μικρό ρίσκο και μεγάλη απόδοση στη χώρα μας.

Μία επιπλέον δράση, που θα καταστήσει το νοικοκυριό μας περισσότερο βιώσιμο και
φιλικό προς το περιβάλλον είναι η ανακύκλωση των ενεργοβόρων συσκευών μας και η
αντικατάστασή τους με άλλες ανώτερης ενεργειακής κλάσης. Επίσης, μία ακριβή κίνηση με
την οποία μελλοντικά το νοικοκυριό θα κάνει απόσβεση και θα επενδύσει στο μέλλον.

Διάθεση ακινήτων σε αχρησία για φιλοξενία ατόμων χωρίς πρόσβαση σε ασφαλή στέγη.
Με τον αριθμό των μεταναστών να αυξάνει, όλο και περισσότερα άτομα δεν έχουν
πρόσβαση σε ασφαλή, επαρκή και προσιτή στέγη. Ίσως δεν είναι τόσο συνηθισμένο κάποιος
πολίτης να έχει στην κατοχή του κάποιο ακίνητο έτοιμο για κατοίκηση αλλά σε αχρησία.
Όμως, πολλά σπίτια και ιδιαίτερα στην επαρχία ερημώνουν, λόγω του έντονα αυξανόμενου
ρυθμού αστικοποίησης. Η διάθεσή τους με μηδενικό ή πολύ μικρό αντίτιμο θα έλυνε δύο
προβλήματα: το πρώτο της αποσυμφόρησης των αστικών κέντρων από τα μεταναστευτικά
κύματα και το δεύτερο της εύρεσης στέγης σε άτομα, που έχουν ανάγκη και δεν έχουν τη
δυνατότητα διαμονής σε αξιοπρεπή στέγη.

Παρακολούθηση σεμιναρίου Πολιτικής Προστασίας “Meducation” για πρώτες βοήθειες.
Μετά από την πάροδο τόσων φυσικών καταστροφών τα τελευταία χρόνια, θα πρέπει όλοι
μας να έχουμε τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να είμαστε σε θέση να ανταπεξέλθουμε στα
ακραία καιρικά φαινόμενα. Το ελληνικό κράτος παρέχει δωρεάν αυτήν τη δυνατότητα και
μία τέτοια ευκαιρία δε θα έπρεπε να την αφήσουμε ανεκμετάλλευτη. Έτσι, θα είμαστε ένα
βήμα πιο κοντά στην αντιμετώπιση του κινδύνου αλλά και στην άμεση παροχή βοήθειας σε
άτομα πλησίον μας, που βρίσκονται σε ανάγκη.
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Συμπεράσματα

Ο στόχος 11 αποτελεί έναν πολυδιάστατο στόχο της LOCAL AGENDA 30, καθώς
“αγγίζει” πολλούς τομείς, με τους οποίους ο κάθε άνθρωπος έχει καθημερινή τριβή. Οι
περισσότεροι κατοικούν σε πόλεις και κοινότητες, οι οποίες έχουν μεγάλο ή μικρό ποσοστό
αστέγων, έχουν ολοκληρωμένο ή ελλιπές δημόσιο συγκοινωνιακό σύστημα, βάλλονται από
φυσικές ή πολιτιστικές καταστροφές, διαθέτουν προσβάσιμους ή περισσότερο δυσπρόσιτους
πράσινους χώρους, έχουν περιορίσει ή προσπαθούν να περιορίσουν την εκπομπή ρύπων και
βελτιώνουν συνεχώς το σύστημα διαχείρισης αποβλήτων τους. Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι
όλες οι πόλεις και κοινότητες έχουν να ασχοληθούν με τη βελτιστοποίησή τους στους ίδιους
τομείς, παρόλα αυτά κάποιες το καταφέρνουν λίγο καλύτερα από τις άλλες και άλλες δεν
επιτυγχάνουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως ο σημαντικότερος συντονιστής των διαδικασιών της
βιώσιμης ανάπτυξης, προσπαθεί συνεχώς να δώσει κατευθύνσεις, ώστε όλες οι πόλεις και
κοινότητες να πορεύονται παράλληλα στην επίτευξη του στόχου 11. Είδαμε στο κεφάλαιο 3
αρκετά από τα σημαντικότερα προγράμματα, τα οποία προσφέρονται προς “εκμετάλλευση”
από τα κράτη της Ε.Ε. αλλά και απευθείας από τις πόλεις και κοινότητες. Επίσης, στο
κεφάλαιο 4 μελετήσαμε και τη συμμετοχή του ελληνικού κράτους στην προσπάθεια για
ολιστική βιωσιμότητα και άρα επίτευξη του στόχου 11, το οποίο με τη σειρά του,
βασιζόμενο στις κατευθύνσεις της Ε.Ε., στηρίζει τον βιώσιμο σχεδιασμό και επιβάλλει
συγκεκριμένα περιβαλλοντικά μέτρα, ώστε να εξυγιανθούν οι διαδικασίες διαχείρισης
αποβλήτων, οι διαδικασίες των δημόσιων υπηρεσιών και οι πολίτες να αναβαθμίσουν
οικολογικά την οικία τους και να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή.

Ωστόσο, η σημαντικότερη αρμόδια αρχή για την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων προς
την επίτευξη της αειφορίας είναι οι Ο.Τ.Α. Έτσι, στο κεφάλαιο 5 παρουσιάστηκαν
παραδείγματα ορισμένων Ο.Τ.Α., οι οποίοι προσανατολίζουν τις δράσεις τους στην επίτευξη
της βιωσιμότητας με μεγάλη επιτυχία και θα πρέπει να αποτελέσουν παράδειγμα προς
μίμηση από τους υπόλοιπους.

Παρόλα αυτά, οι αυξημένες αρμοδιότητες κι ευθύνες που έχουν η Ευρωπαϊκή Ένωση,
το ελληνικό κράτος και οι Ο.Τ.Α. δεν απαλλάσσουν τον κάθε πολίτη από την ατομική
ευθύνη του προς το περιβάλλον και την αειφορία του. Ο καθένας μας είναι υπεύθυνος για το
αποτύπωμά του στο περιβάλλον και είναι αναγκαίο να λάβει όσα περισσότερα ατομικά
μέτρα μπορεί, προκειμένου να εξομαλυνθούν οι αρνητικές επιπτώσεις τόσων χρόνων του
ανθρώπινου παράγοντα στο περιβάλλον. Η μελέτη λοιπόν κλείνει με την παρουσίαση
προτάσεων για ατομικές και εφικτές δράσεις, οι οποίες όμως μπορούν να κάνουν τη διαφορά.
Δεν είναι υποχρεωτικό να εφαρμοστούν όλες και δεν είναι όλες εφαρμόσιμες για το σύνολο
του πληθυσμού. Είναι όμως απαραίτητες, όχι μόνο για τα οφέλη που θα αποκομίσουν οι
πόλεις και οι κοινότητες από την εφαρμογή τους, αλλά και γιατί η υιοθέτησή τους ή η
ατομική μελέτη και εξέτασή τους θα ενεργοποιήσουν την εύρεση εναλλακτικών λύσεων και
την ενσωμάτωση της νοοτροπίας για βιωσιμότητα στη σκέψη κάθε πολίτη.

Βιβλιογραφικές Αναφορές
 “Homelessness”,https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1061&langId=en,

ημερομηνία τελευταίας επίσκεψης 17-12-21
 “Ανακοίνωση Τύπου - Η Εξάλειψη της Αστεγίας έως το 2030 πρέπει να γίνει στόχος

της ΕΕ” https://www.europarl.europa.eu/greece/el/ειδήσεις-%0A-δράσεις/ανακοινωση-
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Ανάπτυξη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
graziella_siskou@hotmail.com

Περίληψη
Η παρούσα εργασία έχει ως κεντρικό της θέμα τη διαχείριση των αποβλήτων και των

απορριμμάτων, έναν εκ των 17 στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ, αγγλικά: SDGs) που
υιοθετήθηκαν στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 κατά τη 70η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων
Εθνών και θεσπίστηκαν από τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τον μακροχρόνιο στρατηγικό
σχεδιασμό διαχείρισης των απορριμμάτων μέσω νομοθετικών, διοικητικών μέτρων,
χρηματοδοτήσεων έργων και υποδομών από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να
εξετάσει στο μέγιστο δυνατό, τον τρόπο εφαρμογής των προτάσεων για υποδομές και έργα του
Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) για τη διαχείριση των Αστικών Στερεών
Αποβλήτων (ΑΣΑ) από τις κατά τόπους Περιφέρειες.

Συνεπώς, οι βασικές θεματικές της παρούσας εργασίας αφορούν την διεξοδική
περιγραφή του εν λόγω στόχου, την περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, τις πολιτικές και
δράσεις - χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), τις πολιτικές και δράσεις / έργα της
Ελλάδας και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) για την αποτελεσματική
διαχείριση των αποβλήτων. Τέλος, θα γίνει μια προσπάθεια να παρουσιαστούν συνοπτικά
προτάσεις για ατομικές δράσεις για την επίτευξη του στόχου.

Λέξεις – κλειδιά: Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), Διαχείριση απορριμμάτων –
Νομικό πλαίσιο, Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), Περιφερειακό Σχέδιο
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ), Στρατηγικός Σχεδιασμός
Διαχείρισης Απορριμμάτων

Εισαγωγή

Τα απόβλητα είναι κάθε ουσία ή αντικείμενο, το οποίο ο κάτοχος του απορρίπτει ή
προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει. Μπορούν να ταξινομηθούν με βάση τη φυσική τους
κατάσταση, την προέλευση τους, τον κίνδυνο που ενέχουν για την ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον και με βάση τη δυνατότητα μετασχηματισμού τους στο περιβάλλον. Υπάρχουν
τρεις κατηγορίες αποβλήτων, τα οποία ανάλογα με τη φυσική τους κατάσταση διακρίνονται
σε στερεά, υγρά και αέρια.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών έχουμε δει μια ιδιαίτερη προσπάθεια για
την ανάπτυξη αποτελεσματικών προσεγγίσεων για τη διαχείριση τόσο των στερεών όσο και
των επικίνδυνων αποβλήτων. Συγκεκριμένα, τα απόβλητα που παράγονται από τον άνθρωπο
αποτελούν σημαντική περιβαλλοντική ανησυχία, με τις κοινότητες να εξετάζουν διάφορες
πρακτικές διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων, όπως τη διαλογή απορριμμάτων, μέσω
της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης, τη λιπασματοποίηση των απορριμμάτων,
την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων, την καύση των απορριμμάτων και την ενεργειακή
αξιοποίηση των απορριμμάτων.

Η βελτιωμένη διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί αναγνωρισμένα σημαντικότατη
πρόκληση σε διεθνές επίπεδο. Με τη σημαντική βοήθεια του ΟΗΕ έχουν θεσπιστεί οι 17
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στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης και παράλληλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει
οδηγίες πλαίσια, τις οποίες τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν, με
σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας με ταυτόχρονη θετική
συνεισφορά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη από την διαχείριση των αποβλήτων.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το εκτελεστικό σχέδιο που εγκρίθηκε στην
παγκόσμια συνάντηση κορυφής για την αειφόρο ανάπτυξη (Γιοχάνεσμπουργκ, Σεπτέμβριος
του 2002) βασίζεται στην Ατζέντα 21 και επιδιώκει την ανάληψη περαιτέρω δράσης με
στόχο: «την πρόληψη και την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και τη μεγιστοποίηση της
επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και της χρήσης φιλικών για το περιβάλλον
εναλλακτικών υλικών, με τη συμμετοχή των κυβερνητικών αρχών και όλων των
ενδιαφερόμενων, ώστε να περιοριστούν στο ελάχιστο οι αρνητικές επιπτώσεις για το
περιβάλλον και να βελτιωθεί η αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων» (ΕΕ C 76 της
25.3.2004, σ. 6).

Σχετικά με το θέμα της παρούσας εργασίας, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι
υπάρχουν περισσότερα από 7 δισεκατομμύρια από εμάς που παράγουμε απόβλητα κάθε
μέρα. Ένα εκπληκτικό ήμισυ αυτών των αποβλήτων δεν συλλέγεται, επεξεργάζεται ή
απορρίπτεται με ασφάλεια και προκαλεί μια παγκόσμια κρίση αποβλήτων. Η παραγωγή
τεράστιων ποσοτήτων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) και η μη ορθή διαχείριση τους,
δημιουργεί σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα, με κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές
επιπτώσεις. Η δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων καθίσταται
απαραίτητη, προκειμένου να μειωθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία
και την οικονομία.

Ειδικότερα, η διαχείριση των αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί βασικό
τομέα για την πορεία προς μία κυκλική οικονομία και τη συγκέντρωση των γενικών στόχων
της ασφαλούς πρόσβασης στους πόρους, της κοινωνικής ευημερίας, της οικονομικής
ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Επίσης, η ταχέως αναπτυσσόμενη
βιομηχανία διαχείρισης αποβλήτων επιτρέπει τη χρήση των αποβλήτων ως πόρων καθώς και
την ικανότητα ανάκτησης πρώτων υλών από τα απόβλητα. Ταυτόχρονα, όμως, πρέπει να
ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον από τη διαχείριση των
αποβλήτων (European Commission, 2015).

Ας γίνει μία σύντομη αναφορά όμως πρώτα στους βασικούς προβληματισμούς που
δημιουργούνται σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων, για να κατανοηθεί πλήρως για ποιο
λόγο αποτελεί μείζον θέμα της εποχής μας.

Καταρχάς, παγκοσμίως παράγουμε μεγάλες ποσότητες αποβλήτων: απόβλητα
τροφίμων και κήπων, απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων, απόβλητα εξόρυξης,
βιομηχανικά απόβλητα, υγρά, παλιές τηλεοράσεις, παλιά αυτοκίνητα, μπαταρίες, πλαστικές
σακούλες, χαρτί, απορρίμματα υγιεινής, παλιά ρούχα και παλιά έπιπλα .... και ο κατάλογος
συνεχίζεται. Η ποσότητα των αποβλήτων που παράγουμε συνδέεται στενά με τα πρότυπα
κατανάλωσης και παραγωγής μας. Ο τεράστιος αριθμός προϊόντων που εισέρχονται στην
αγορά αποτελεί μία ακόμη πρόκληση. Οι δημογραφικές αλλαγές, όπως η αύξηση του
αριθμού των νοικοκυριών ενός ατόμου, επηρεάζουν επίσης την ποσότητα των αποβλήτων
που παράγουμε (π.χ. συσκευασία αγαθών σε μικρότερες μονάδες).

Ταυτόχρονα, όπως είναι ευρέως γνωστό, η κακή διαχείριση των αποβλήτων συμβάλλει
στην αλλαγή του κλίματος και στην ατμοσφαιρική ρύπανση και επηρεάζει άμεσα πολλά
οικοσυστήματα και είδη. Ορισμένα οικοσυστήματα, όπως τα θαλάσσια και παράκτια,
μπορούν να επηρεαστούν σοβαρά από την κακή διαχείριση των αποβλήτων και από την
παράνομη και «ανεύθυνη» ατομική ρίψη σκουπιδιών. Τα θαλάσσια απορρίμματα αποτελούν
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αυξανόμενη ανησυχία, και όχι μόνο για αισθητικούς λόγους: η εμπλοκή και η κατάποση
αποτελούν σοβαρές απειλές για πολλά θαλάσσια είδη.

Επίσης, τα απόβλητα επηρεάζουν έμμεσα και το περιβάλλον, καθώς ό,τι δεν
ανακυκλώνεται ή ανακτάται από απόβλητα αντιπροσωπεύει απώλεια πρώτης ύλης και
άλλων εισροών που χρησιμοποιούνται στην αλυσίδα, δηλαδή στις φάσεις παραγωγής,
μεταφοράς και κατανάλωσης του προϊόντος. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην αλυσίδα
του κύκλου ζωής είναι σημαντικά μεγαλύτερες από εκείνες στις φάσεις διαχείρισης των
αποβλήτων (EEA Signals 2014 – Well-being and the environment. Waste: a problem or a
resource?, 2021).

Επιπλέον, οι παράνομες δραστηριότητες όπως η παράνομη ρίψη, η καύση, οι εξαγωγές
παίζουν επίσης ρόλο, αλλά είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η πλήρης έκταση αυτών των
δραστηριοτήτων ή των επιπτώσεων τους. Εν γένει, άμεσα ή έμμεσα, τα απόβλητα
επηρεάζουν την υγεία και την ευημερία μας με πολλούς τρόπους.

Ως εκ τούτου, όπως καθίσταται ευλόγως κατανοητό, οι Στόχοι της Βιώσιμης
Ανάπτυξης (SDGs) δεν μπορούν να επιτευχθούν εκτός εάν η διαχείριση των αποβλήτων δεν
αντιμετωπιστεί ως προτεραιότητα. Τα αποτυχημένα οικονομικά μοντέλα αντιμετωπίζουν
τους πόρους σαν να ήταν άπειροι και τα πρότυπα κατανάλωσης ευνοούν την αντίληψη της
«αέναης διαθεσιμότητας» αυτών. Αντιλαμβανόμαστε πως δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με
έναν αυξανόμενο και όλο και πιο αστικοποιημένο παγκόσμιο πληθυσμό χωρίς να
ταξινομούμε τα απόβλητα.

1. Περιγραφή του Στόχου 12

Οι Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), γνωστοί και ως Παγκόσμιοι Στόχοι,
υιοθετήθηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη το 2015 ως παγκόσμια έκκληση για δράση για τον
τερματισμό της φτώχειας, την προστασία του πλανήτη και τη διασφάλιση ότι μέχρι το 2030
όλοι οι άνθρωποι θα απολαμβάνουν ειρήνη και ευημερία. Στην παρούσα εργασία θα
ασχοληθούμε με τον Στόχο 12 που αφορά την «εξασφάλιση βιώσιμων προτύπων
κατανάλωσης και παραγωγής (Sustainable Consumption and Production - SCP)» και
συγκεκριμένα με τον στόχο που αφορά την επίτευξη της περιβαλλοντικά ορθής Διαχείρισης
των Απορριμμάτων και των Αποβλήτων.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ (UNRIC)
ανάμεσα στους υπο- στόχους του εν λόγω στόχου επιδιώκονται:
1. Έως το 2030, μείωση, κατά το ήμισυ, των κατά κεφαλήν παραγόμενων αποβλήτων

τροφίμων παγκοσμίως, σε επίπεδο λιανικού εμπορίου και καταναλωτών, καθώς και
μείωση των απωλειών τροφίμων σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και εφοδιασμού,
συμπεριλαμβανομένων των απωλειών έπειτα από τη συγκομιδή.

2. Έως το 2020, επίτευξη της περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης των χημικών και όλων
των αποβλήτων σε όλη τη διάρκεια ζωής τους, σύμφωνα με τα διεθνώς συμφωνηθέντα
πλαίσια, και σημαντική μείωση των εκπομπών τους στον αέρα, το νερό και το έδαφος,
προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία
και το περιβάλλον.

3. Έως το 2030, ουσιαστική μείωση της παραγωγής αποβλήτων μέσω της πρόληψης, της
μείωσης, της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης (ΣΤΟΧΟΣ 12 –
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, https://unric.org/el/στοχοσ-12-
υπευθυνη-καταναλωση-και-παρα/).
Ας κάνουμε όμως πρώτα έναν σύντομο εννοιολογικό προσδιορισμό των αποβλήτων και

των ειδών - ταξινομήσεων τους.
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Βασικό νομοθετικό έγγραφο για τον ορισμό των αποβλήτων αποτελεί η οδηγία
2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην οποία αναγράφεται πως ως «Απόβλητα
ονομάζονται οι ουσίες ή τα αντικείμενα τα οποία ο κάτοχος τους απορρίπτει ή προτίθεται ή
υποχρεούται να απορρίψει».

Όσον αφορά την ταξινόμηση των αποβλήτων, πληθώρα συγγραφέων χωρίζουν τα
απόβλητα σε διάφορες ομάδες και με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Με βάση τη φυσική τους
κατάσταση, τα απόβλητα μπορούν να χωριστούν στους εξής τρεις κύριους τύπους : 1. Υγρά,
2. Στερεά, 3. Αέρια (Amasoumo & Baird, 2016).

Ως υγρά απόβλητα θεωρούνται τα στερεά υπολείμματα, τα οποία είναι διαλυμένα σε
ένα υγρό μέσο (νερό ή κάποιο οργανικό διαλυτή) και αποτελούν σήμερα μια από τις
κυριότερες πηγές ρύπανσης του περιβάλλοντος. Κύριες πηγές προέλευσης των υγρών
αποβλήτων είναι τα οικιακά, τα αστικά και τα βιομηχανικά απόβλητα (modernanalytics.gr,
ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ›ΑΠΟΒΛΗΤΑ).

Τα απόβλητα που βρίσκονται σε στερεή κατάσταση αποτελούν τα στερεά απόβλητα και
στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα αστικά απορρίμματα, τα βιομηχανικά απορρίμματα (π.χ.
τα κενά συσκευασίας, τα άδεια βαρέλια, χαρτοκιβώτια, πλαστικά περιτυλίγματα), τα
απόβλητα οικοδομικών κατεδαφίσεων, τα πετρελαιοειδή, τα απόβλητα κτηνοτροφικών και
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τα απόβλητα των ορυχείων και των μεταλλείων, τα απόβλητα
εκσκαφών (από ξηρά και θάλασσα), η ιλύς από την επεξεργασία αστικών λυμάτων και τη
βιομηχανία, τα νοσοκομειακά απορρίμματα, τα ελαστικά και τα σκραπ κ.α.
(modernanalytics.gr, ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ›ΑΠΟΒΛΗΤΑ).

Τα αέρια απόβλητα (ή αερολύματα) περιλαμβάνουν κυρίως τα αστικά αερολύματα και
τα αέρια απόβλητα από την μεταποίηση, συνήθως είναι στερεά πολύ μικρής κοκκομετρίας
και χαμηλού βάρους, που μπορούν να μεταφερθούν μέσω του αέρα, αλλά και εκνεφώματα
υγρών (οργανικών διαλυτών, οξέων και άλλων ουσιών), τα οποία παρουσιάζουν υψηλή
τάση εξάτμισης (modernanalytics.gr, ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ›ΑΠΟΒΛΗΤΑ).

Επίσης, ως παραγωγός των αποβλήτων θεωρείται κάθε πρόσωπο, του οποίου οι
δραστηριότητες παράγουν απόβλητα (αρχικός παραγωγός αποβλήτων) ή κάθε πρόσωπο που
πραγματοποιεί εργασίες προεπεξεργασίας, ανάμειξης ή άλλες οι οποίες οδηγούν σε
μεταβολή της φύσης ή της σύνθεσης των αποβλήτων αυτών. Παράλληλα, ως κάτοχος των
αποβλήτων θεωρείται ο παραγωγός αποβλήτων ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στην
κατοχή του οποίου ευρίσκονται τα απόβλητα.

Όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων, οι ορισμοί επίσης ποικίλουν. Η διαχείριση
των στερεών αποβλήτων είναι ο χειρισμός των αποβλήτων με τρόπο που να είναι ασφαλής
για το περιβάλλον και το κοινό και αποτελεί ένα διεπιστημονικό όρο, επειδή χρησιμοποιεί
θεωρία και πρακτική από άλλους τομείς, όπως τα οικονομικά και η διοίκηση
(Tchobanoglous et al, 1993). Επιπλέον, θεωρείται ότι οι κύριοι στόχοι της διαχείρισης των
αποβλήτων είναι η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, καθώς και η
διατήρηση των πόρων (Brunner & Fellner, 2007).

Σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο ορισμός που
δόθηκε ήταν ο παρακάτω: «Διαχείριση αποβλήτων είναι η συλλογή, μεταφορά, ανάκτηση
και διάθεση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των εργασιών αυτών, καθώς
και της επίβλεψης των χώρων απόρριψης».

Επιπροσθέτως, πρέπει να αναφέρουμε ότι για την παροχή βοήθειας σε φορείς του τομέα
της διαχείρισης αποβλήτων όσον αφορά το περίπλοκο ζήτημα του ορισμού και της
ταξινόμησης των αποβλήτων, δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένας κατάλογος
καθοδήγησης. Ο Ευρωπαϊκός αυτός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ) διαιρεί τα απόβλητα
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σύμφωνα με την προέλευση τους και τον κίνδυνο που εγκυμονούν για την ανθρώπινη υγεία
και το περιβάλλον (Wild et al., 2013).

Ο ΕΚΑ είναι χωρισμένος σε 20 κεφάλαια, τα οποία αντιστοιχούν σε 20 μεγάλες ομάδες
/ κατηγορίες δραστηριοτήτων. Κάθε ομάδα είναι χωρισμένη σε υποομάδες, στις οποίες
γίνεται περαιτέρω εξειδίκευση συγκεκριμένων παραγωγικών δραστηριοτήτων. Στις
υποομάδες αυτές κατονομάζονται συγκεκριμένα απόβλητα.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι εκτός των άλλων ο Κατάλογος κατηγοριοποίησε
τα απόβλητα ανάλογα με τον κίνδυνο που ενέχουν για την ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον σε:
i. Αδρανή απόβλητα - αυτό σημαίνει απόβλητα που δεν υπόκεινται σε φυσικές, χημικές ή
βιολογικές μεταβολές, δεν αραιώνονται, δεν καίγονται ή αντιδρούν με άλλους τρόπους
σωματικά ή χημικά.

ii. Επικίνδυνα απόβλητα - πρόκειται για απόβλητα που περιέχουν εκρηκτικές,
μολυσματικές, εύφλεκτες, διαβρωτικές, τοξικές ουσίες, καθώς και ουσίες που
προκαλούν μεταλλάξεις, καρκινογενέσεις, τερατογενέσεις, ερεθισμούς και ουσίες που
αντιδρούν. Τα επικίνδυνα απόβλητα στον κωδικό ΕΚΑ έχουν *.

iii. Μη επικίνδυνα απόβλητα - απόβλητα που δεν περιέχουν καμία από τις επικίνδυνες
ουσίες που χαρακτηρίζουν τα επικίνδυνα απόβλητα και είναι μη επιβλαβή απόβλητα.
Εν συνεχεία αποτελεί θεμελιώδες να αναφερθούν οι κύριες αρχές των αποβλήτων, σε

Ευρωπαϊκό επίπεδο και οι οποίες είναι:
- Αρχή της διαφύλαξης της υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος.
- Αρχή της ιεράρχησης των αποβλήτων
- Αρχή της διάθεσης των αποβλήτων κοντά στον τόπο παραγωγής τους.
- Αρχή της ευθύνης των παραγωγών στον τόπο διάθεσης των αποβλήτων.
- Αρχή της εκτιμώμενης διάρκειας ζωής των παραγόμενων προϊόντων.
- Αρχή της πρόληψης και της αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς (Amasoumo &
Baird, 2016).

Οι θεμελιώδεις στόχοι της διαχείρισης των αποβλήτων επίσης είναι: 1. πρόληψη
παραγωγής αποβλήτων, 2. ανάκτηση (ανακύκλωση - παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών
ή και ενεργειακή), 3. ασφαλής διάθεση για όσα δεν μπορούν να αξιοποιηθούν.

Τέλος, καταλυτικό ρόλο έχει παίξει η δημιουργία της ιεραρχίας των αποβλήτων, που
αποτελεί ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση διαδικασιών που
προστατεύουν παράλληλα με την κατανάλωση πόρων και ενέργειας από τις πλέον ευνοϊκές
έως τις λιγότερο ευνοϊκές ενέργειες. Ο στόχος της ιεραρχίας των αποβλήτων είναι να
εξαχθούν τα μέγιστα πρακτικά οφέλη από τα προϊόντα και να δημιουργηθεί η ελάχιστη
ποσότητα αποβλήτων. Η σωστή εφαρμογή της ιεραρχίας των αποβλήτων μπορεί να έχει
πολλά οφέλη. Μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, να
μειώσει τους ρύπους, να εξοικονομήσει ενέργεια, να διατηρήσει πόρους, να δημιουργήσει
θέσεις εργασίας και να τονώσει την ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών (The Free
Encyclopedia Wikipedia, Waste hierarchy).

2. Περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης - προβλήματα

Με γνώμονα την ταχεία αστικοποίηση και τους αυξανόμενους πληθυσμούς, η
παγκόσμια ετήσια παραγωγή αποβλήτων αναμένεται να μεταβεί σε 3,4 δισεκατομμύρια
τόνους τα επόμενα 30 χρόνια, από 2,01 δισεκατομμύρια τόνους που ήταν το 2016.

Συνοπτικά, αναφορικά με τον παγκόσμιο χάρτη παραγωγής αποβλήτων, οι χώρες
υψηλού εισοδήματος σε συνδυασμό, αν και αντιπροσωπεύουν μόνο το 16% του παγκόσμιου
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πληθυσμού, παράγουν περισσότερο από το ένα τρίτο (34%) των παγκόσμιων αποβλήτων.
Επιπρόσθετα, η περιοχή της Ανατολικής Ασίας και του Ειρηνικού είναι υπεύθυνη για τη
δημιουργία σχεδόν του ενός τετάρτου (23%) όλων των αποβλήτων. Ταυτόχρονα,
προβλέπεται ότι μέχρι το 2050, η παραγωγή αποβλήτων στην υποσαχάρια Αφρική
αναμένεται να υπερτριπλασιαστεί από τα σημερινά επίπεδα, ενώ η Νότια Ασία θα
υπερδιπλασιάσει το ρεύμα αποβλήτων της (THE WORLD BANK Website, 2018).

Παράλληλα, η διαχείριση και η διάθεση των αποβλήτων μπορεί να έχει σοβαρές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Παραδείγματος χάριν, ο χώρος υγειονομικής ταφής
καταλαμβάνει χερσαίο χώρο και μπορεί να προκαλέσει ρύπανση του αέρα, του νερού και
του εδάφους (ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής τους), ενώ η αποτέφρωση μπορεί να
οδηγήσει σε εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων. Συγκεκριμένα, οι χώροι υγειονομικής ταφής,
που θεωρούνται η τελευταία λύση στην ιεραρχία των αποβλήτων, απελευθερώνουν μεθάνιο,
ένα πολύ ισχυρό αέριο θερμοκηπίου που συνδέεται με την αλλαγή του κλίματος. Το μεθάνιο
σχηματίζεται από μικροοργανισμούς που υπάρχουν σε χώρους υγειονομικής ταφής από
βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα, όπως τρόφιμα, χαρτί και απορρίμματα κήπων. Αφού
συλλεχθούν τα απόβλητα, μεταφέρονται και υφίστανται επεξεργασία. Η διαδικασία
μεταφοράς απελευθερώνει διοξείδιο του άνθρακα - το πιο διαδεδομένο αέριο του
θερμοκηπίου - και ατμοσφαιρικούς ρύπους, συμπεριλαμβανομένων των σωματιδίων, στην
ατμόσφαιρα. Με βάση τον όγκο των παραγόμενων αποβλήτων, τη σύνθεση τους και τον
τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων, εκτιμάται ότι 1,6 δισεκατομμύρια τόνοι ισοδύναμου
διοξειδίου του άνθρακα δημιουργήθηκαν από την επεξεργασία και τη διάθεση των
αποβλήτων το 2016 - αντιπροσωπεύοντας περίπου το 5% των παγκόσμιων εκπομπών.

Σύμφωνα με την Laura Tuck (πρώην αντιπρόεδρο για την αειφόρο ανάπτυξη της
Παγκόσμιας Τράπεζας):

«Η κακοδιαχείριση των αποβλήτων βλάπτει την ανθρώπινη υγεία και τα τοπικά
περιβάλλοντα, ενώ προσθέτει στην κλιματική πρόκληση. ... Δυστυχώς, είναι συχνά οι

φτωχότεροι στην κοινωνία που
επηρεάζονται αρνητικά από την
ανεπαρκή διαχείριση των αποβλήτων.
Δεν χρειάζεται να γίνει έτσι. οι πόροι
μας πρέπει να χρησιμοποιούνται και
στη συνέχεια να
επαναχρησιμοποιούνται συνεχώς,
ώστε να μην καταλήξουν σε χώρους
υγειονομικής ταφής».

Γνωρίζουμε ότι η διαχείριση
στερεών αποβλήτων είναι κρίσιμη
για βιώσιμες, υγιείς και χωρίς
αποκλεισμούς πόλεις και κοινότητες,
αλλά δυστυχώς παραβλέπεται,
ιδιαίτερα σε χώρες χαμηλού
εισοδήματος. Ενώ περισσότερο από
το ένα τρίτο των αποβλήτων

ανακτώνται μέσω της; ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης σε χώρες υψηλού
εισοδήματος, σε χώρες χαμηλού εισοδήματος ανακυκλώνεται μόνο το 4% των αποβλήτων
τους.

Material-Efficient Utilization of Waste Oils Biodegradability
and Other Chemical Properties of Vegetable Recycling
Oils,2012
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Η υποστήριξη των χωρών για τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων χρηματοδότησης,
πολιτικής και σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων είναι καθοριστικής σημασίας.
Οι λύσεις περιλαμβάνουν:
 Παροχή χρηματοδότησης σε χώρες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, ιδιαίτερα στις

ταχύτερα αναπτυσσόμενες χώρες, για την ανάπτυξη υπερσύγχρονων συστημάτων
διαχείρισης αποβλήτων.

 Υποστήριξη μεγάλων χώρων παραγωγής αποβλήτων για τη μείωση της κατανάλωσης
πλαστικών και θαλάσσιων απορριμμάτων μέσω ολοκληρωμένων προγραμμάτων
μείωσης και ανακύκλωσης αποβλήτων.

 Μείωση των αποβλήτων τροφίμων μέσω της εκπαίδευσης των καταναλωτών, της
διαχείρισης οργανικών ουσιών και των συντονισμένων προγραμμάτων διαχείρισης
αποβλήτων τροφίμων.
Από το 2000, η Παγκόσμια Τράπεζα έχει δεσμεύσει πάνω από 4,7 δισεκατομμύρια

δολάρια σε περισσότερα από 340 προγράμματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε χώρες
σε όλο τον κόσμο(THE WORLD BANK Website, 2018).

Ως εκ τούτου, οι πολιτικές διαχείρισης αποβλήτων (και συγκεκριμένα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που θα ασχοληθούμε περισσότερο στην παρούσα εργασία) στοχεύουν στη μείωση
των περιβαλλοντικών και υγειονομικών επιπτώσεων των αποβλήτων και στη βελτίωση της
αποδοτικότητας των πόρων. Ο μακροπρόθεσμος στόχος αυτών των πολιτικών είναι η
μείωση της ποσότητας των παραγόμενων αποβλήτων και όταν η παραγωγή αποβλήτων είναι
αναπόφευκτη, η προώθηση τους ως πηγή και η επίτευξη υψηλότερων επιπέδων
ανακύκλωσης και η ασφαλής διάθεση των αποβλήτων.

3. Πολιτικές και δράσις - χρηματοδοτήσεις της ΕΕ για τη διαχείριση αποβλήτων και
απορριμμάτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία το 2015,
το οποίο καθιέρωσε μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση για την προώθηση της πρόληψης των
αποβλήτων, την αύξηση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης και τη μείωση της
υγειονομικής ταφής και της αποτέφρωσης. Καθορίζει επίσης μέτρα για να βοηθήσει τις
επιχειρήσεις, τους πολίτες και τις δημόσιες αρχές να επωφεληθούν από τη μετάβαση σε μια
ισχυρότερη και πιο πράσινη οικονομία.

Η κυκλική οικονομία στοχεύει να "κλείσει τον βρόχο" των κύκλων ζωής των
προϊόντων διατηρώντας τους πόρους μέσα στην οικονομία, γεγονός που οδηγεί στην
καλύτερη χρήση των πρώτων υλών, των προϊόντων και των αποβλήτων. Συμβάλλει στην
επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και
ενθαρρύνει την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Η πρόληψη των αποβλήτων, ο
οικολογικός σχεδιασμός και παρόμοια μέτρα δημιουργούν εξοικονόμηση, αυξάνουν τον
κύκλο εργασιών και δημιουργούν τοπικές θέσεις εργασίας, για παράδειγμα στους τομείς της
επαναχρησιμοποίησης, της ανακατασκευής, της επισκευής και της καινοτομίας των
προϊόντων. Η κυκλική οικονομία είναι επίσης, ένα από τα 12 θέματα της αστικής ατζέντας
για την ΕΕ. Οι πόλεις θα συνεργαστούν με την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και άλλους
εταίρους για τα απόβλητα, την αποδοτικότητα των πόρων και την οικονομία κοινής χρήσης.

Το κλειδί για την πραγματοποίηση της κυκλικής οικονομίας είναι η πολιτική συνοχής
της ΕΕ. Στο επενδυτικό πλαίσιο για την περίοδο 2014 - 2020, υπάρχει σημαντική
χρηματοδότηση για τη διαχείριση των αποβλήτων, την αποδοτικότητα των πόρων και τις
επενδύσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Οι προγραμματισμένες επενδύσεις μπορούν να
διερευνηθούν στην Πλατφόρμα Ανοικτών Δεδομένων (Open Data Platform) της
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Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι χρηματοδοτήσεις πραγματοποιούνται με παράλληλη πρόσθετη
ιδιωτική χρηματοδότηση και ταυτόχρονα συμπληρώνονται από άλλες πηγές
χρηματοδότησης της ΕΕ, όπως το Horizon 2020, το Life και το Cosme (European Union
Website, Cohesion policy support for the circular economy).

Οι επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσανατολίζονται στις τοπικές ανάγκες και
ευκαιρίες και συμβάλλουν σε: (i) περισσότερη ανακύκλωση, (ii) βελτιωμένη διαχείριση
αποβλήτων, (iii) πόροι και ενεργειακή απόδοση, (iv) ενίσχυση της βιο -οικονομίας, (v) νέες
λύσεις στο σχεδιασμό προϊόντων, (vi) νέα επιχειρηματικά μοντέλα και (vii) τη δημιουργία
πράσινων θέσεων εργασίας.

Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2014 - 2020, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει 4,3€
δισεκατομμύρια με επίκεντρο την πρόληψη των αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση και
την ανακύκλωση. Στις λιγότερες ανεπτυγμένες περιοχές επένδυσε σε βασικές υποδομές
επεξεργασίας αποβλήτων. Αυτή τους η κίνηση συνεπάγεται σε 4,5 εκατομμύρια τόνους /
έτος πρόσθετης ικανότητας ανακύκλωσης αποβλήτων στην Ευρώπη. Επίσης, για τις Μικρές
και Μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)59 επένδυσε 1,5€ δισεκατομμύρια σε φιλικές προς το
περιβάλλον διαδικασίες παραγωγής και αποδοτικότητας πόρων. Επιπλέον, το πακέτο
κυκλικής οικονομίας προωθεί την επαναχρησιμοποίηση νερού. Αρκετές περιφέρειες της ΕΕ
ανακυκλώνουν ήδη τα επεξεργασμένα λύματα τους για άρδευση πάρκων, καθαρισμό
δρόμων ή για την ανασύσταση αποθεμάτων υπόγειων υδάτων (European Union Website,
Cohesion policy support for the circular economy).

Συνεχίζοντας, τον Μάιο του 2018, αποφασίσθηκαν νέοι στόχοι για την ανακύκλωση
και την υγειονομική ταφή. Συγκεκριμένα, με την Οδηγία 2018/851 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου (ΕΚ, 2018α), αυξάνονται οι στόχοι για την επαναχρησιμοποίηση και την
ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων τουλάχιστον σε ποσοστό 55% κατά βάρος έως το
2025 και σε ποσοστό 65% κατά βάρος έως το 2035. Περαιτέρω, αποφασίσθηκε περιορισμός
του μεριδίου των αστικών αποβλήτων που οδηγούνται σε χώρους υγειονομικής ταφής σε
10% μέχρι το 2035 (ΕΚ, 2018β).

Τον Μάρτιο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα σχέδιο δράσης για την
κυκλική οικονομία που συνάδει με τον στόχο της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα έως το
2050 στα πλαίσια της Πράσινης Συμφωνίας. Το νέο σχέδιο δράσης εστιάζει στην πρόληψη
και τη διαχείριση των απορριμμάτων και στοχεύει στην ενίσχυση της ανάπτυξης, της
ανταγωνιστικότητας και της ηγετικής θέσης της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο (Επικαιρότητα
Ευρωπαϊκό ΚοινοβούλιοWebsite, Το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη μετάβαση σε μια κυκλική
οικονομία έως το 2050).

Στις 9 Φεβρουαρίου του 2021, το Κοινοβούλιο ζήτησε τη θέσπιση αυστηρότερων
κανόνων ανακύκλωσης και νομικά δεσμευτικών στόχων σχετικά με τη χρήση και
κατανάλωση υλικών, καθώς οι πεπερασμένοι πόροι και τα κλιματικά ζητήματα έχουν
καταστήσει αναγκαία τη μετάβαση από μια κοινωνία που βασίζεται στο μοντέλο
"κατασκευή - κατανάλωση - απόρριψη" προς μια κλιματική ουδέτερη, περιβαλλοντικά
βιώσιμη και πλήρως κυκλική οικονομία, απαλλαγμένη από τοξικούς ρύπους, έως το 2050
(Επικαιρότητα Ευρωπαϊκό ΚοινοβούλιοWebsite, Το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη μετάβαση
σε μια κυκλική οικονομία έως το 2050).

Η πολιτική συνοχής δεν αφορά όμως μόνο τις χρηματοδοτήσεις. Προσφέρει ένα
πλαίσιο πολιτικής για ολοκληρωμένη περιφερειακή ανάπτυξη με επίκεντρο τα ιδιαίτερα

59 Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ ή Small and medium-sized enterprises (SMEs) είναι μη
θυγατρικές, ανεξάρτητες επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από έναν δεδομένο αριθμό
εργαζομένων. Αυτός ο αριθμός διαφέρει από χώρα σε χώρα.
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πλεονεκτήματα κάθε Περιφέρειας για την υλοποίηση της κυκλικής οικονομίας. Λειτουργεί
σε συνεργασία με επιτόπιους φορείς και βοηθά τις περιφερειακές αρχές στην ανάπτυξη
ικανοτήτων.

Παράδειγμα έργου

Με τη βοήθεια κονδυλίων της ΕΕ, η Σλοβενία επιτυγχάνει τους στόχους ανακύκλωσης
και οι πολίτες της Λιουμπλιάνα έχουν καλύτερη, πιο βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων. Από
την ένταξη της στην ΕΕ, η πρωτεύουσα της Σλοβενίας ενίσχυσε τη χωριστή συλλογή και
ανακύκλωση και μείωσε την ποσότητα των αποβλήτων που αποστέλλονται σε χώρους
υγειονομικής ταφής κατά 59%. Επένδυσε επίσης, στην πρόληψη και την
επαναχρησιμοποίηση. Η Λουμπλιάνα παράγει τώρα 41% λιγότερα απόβλητα ανά κάτοικο
από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και αποφάσισε να μην κατασκευάσει δύο νέους
αποτεφρωτήρες όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί. Ένα από τα βασικά στοιχεία του
ολοκληρωμένου συστήματος αποβλήτων είναι το Περιφερειακό Κέντρο διαχείρισης
αποβλήτων της Λουμπλιάνα. Αυτό το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο ξεκίνησε ως
διευκόλυνση για 17 δήμους. Αργότερα εντάχθηκαν 20 ακόμη Δήμοι, αποκηρύσσοντας την
ανάγκη για πρόσθετη μονάδα επεξεργασίας (European Union Website, Cohesion policy
support for the circular economy).

Ποσοστά ανακύκλωσης αστικών αποβλήτων στην Ευρώπη ανά χώρα (2004 και 2019)
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)

4. Πολιτικές και δράσεις / έργα της Ελλάδας για την επίτευξη του Στόχου της
διαχείρισης αποβλήτων και απορριμμάτων

Ο νεοσύστατος περιβαλλοντικός τομέας στην Ελλάδα βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο
επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των εμποδίων σε διάφορους θεματικούς τομείς, δηλαδή
απόβλητα, λύματα, περιβαλλοντική αδειοδότηση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κλπ. Η χώρα
έχει σχεδιάσει πρόσφατα βασικές στρατηγικές στην κυκλική οικονομία, την προσαρμογή
στην αλλαγή του κλίματος και τη βιοποικιλότητα. Αυτά υποστηρίζονται, μεταξύ άλλων, από
το πρόγραμμα LIFE της ΕΕ, μέσω τριών ολοκληρωμένων έργων συνολικού
προϋπολογισμού άνω των 47 εκατ. € με αναμενόμενη κινητοποίηση επιπλέον 1,5 δισ. € τα
επόμενα χρόνια σε συμπληρωματική χρηματοδότηση.
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Ωστόσο, η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μακροπρόθεσμες προκλήσεις σε
διάφορους περιβαλλοντικούς τομείς. Ο προσδιορισμός των επενδυτικών αναγκών για
πράσινες τεχνολογίες και βιώσιμες λύσεις και η εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης θα
είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων για το κλίμα, την ενέργεια και τη
διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης. Η χρηματοδότηση της ΕΕ έχει ήδη συμβάλει
στην οικοδόμηση μιας πιο πράσινης οικονομίας στην Ελλάδα, αλλά απαιτούνται επενδύσεις
για βιώσιμη ανάπτυξη, ιδίως στον τομέα της ενέργειας και των μεταφορών. Το 2019
ξεκίνησαν επίσης νέες πρωτοβουλίες για την περαιτέρω αντιμετώπιση ενεργειακών και
περιβαλλοντικών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένων επενδυτικών σχεδίων για την
αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων και την καθαρή ενέργεια για την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η πρώτη απόπειρα σύνταξης ενός εθνικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των
αποβλήτων τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο έγινε το 1997 με την ΚΥΑ
(Κοινή Υπουργική Απόφαση) 113944/97 (ΦΕΚ 1016/Β, 1997), η οποία συμπληρώθηκε από
την Υ.Α. οικ. 14312/1302/00 (ΦΕΚ 723/Β,2000) και αντικαταστάθηκε από την ΚΥΑ
50910/727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β,2003) με σκοπό την πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις της
Οδηγίας 1991/156/ΕΟΚ (ΕΟΚ, 1991). Με την ΚΥΑ 50910/2727/2003, καθορίζονται οι
κατευθύνσεις, τα μέτρα και οι διαδικασίες, ώστε να προλαμβάνονται μέσω της διαχείρισης
αποβλήτων οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Επιπλέον, ο Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) καθορίζει την εθνική
πολιτική που ακολουθείται για τη διαχείριση των αποβλήτων και αποτελεί οδηγό για την
κατάρτιση των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), τα οποία
συνολικά καλύπτουν ολόκληρη τη γεωγραφική επικράτεια της χώρας.

Συγκεκριμένα, το ΕΣΔΑ καθορίζει την πολιτική, τις στρατηγικές, τους άξονες καθώς
και τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους διαχείρισης αποβλήτων και των επιμέρους
ρευμάτων τους, θέτοντας παράλληλα τους άξονες δράσεων και μέτρων για την επίτευξη των
στόχων που θέτει τόσο η εθνική, όσο και η νομοθεσία της ΕΕ για τη διαχείριση των
αποβλήτων. Εκπονείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εγκρίνεται από
το Υπουργικό Συμβούλιο, προκειμένου να υπάρχει πολιτική δέσμευση του συνόλου των
Υπουργείων για την εφαρμογή του και ενιαία προσέγγιση αναφορικά με τη διαχείριση των
αποβλήτων της χώρας (Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Website, Διαχείριση
Αποβλήτων / Στερεά Απόβλητα).

Εν γένει, ο βασικός στόχος του ΕΣΔΑ είναι η ανάπτυξη και ο καθορισμός των
στρατηγικών δράσεων και πολιτικών που επιδιώκουν την προστασία του περιβάλλοντος και
της ανθρώπινης υγείας. Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος και ταυτόχρονα για να
καταλήξουμε στον τελικό σκοπό των εθνικών νομικών ρυθμίσεων, δηλαδή τη μετάβαση σε
μία κυκλική και αειφόρο οικονομία, είναι απαραίτητες δύο βασικές κινήσεις: (i) πρόληψη
και μείωση παραγωγής απορριμμάτων και (ii) περιορισμό της χρήσης των φυσικών πόρων
βελτιώνοντας την αποδοτικότητα τους. Για τα απόβλητα τίθεται εμπροσθοβαρής στόχος
μείωσης της υγειονομικής ταφής των Αστικών Στερεών Αποβλήτων, σε ποσοστό μικρότερο
του % έως το 2030 (Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Website, Διαχείριση
Αποβλήτων / Στερεά Απόβλητα).

Για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας, την προώθηση της
βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας το σχέδιο αυτό
συνδυάζεται με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) στο πλαίσιο της
μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη μέχρι το 2050 [Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.),Τεύχος Α' 185] .
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Ακολούθως, το νέο και τελευταίο εν νομοθεσία ΕΣΔΑ (2020 - 2030) έχει θέσει
φιλόδοξους στόχους συμβατούς με τους στόχους της ΕΕ για τη διαλογή στην πηγή, που είναι
και στόχοι οδηγιών της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία, και ιδίως την επίτευξη
της αύξησης της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και της ανακύκλωσης των
Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) τουλάχιστον σε ποσοστό 55% κατά βάρος μέχρι το
2025 και 60% κατά βάρος μέχρι το 2030. Επίσης, τίθεται ως στόχος η ελαχιστοποίηση της
υγειονομικής ταφής στο 10% των παραγόμενων ΑΣΑ έως το 2030. Για την επίτευξη των
παραπάνω στόχων το ΕΣΔΑ προβλέπει τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων καθώς και τους
αρμόδιους φορείς για την υλοποίηση τους, στοχεύοντας ιδίως στην ανάπτυξη της χωριστής
συλλογής, όπου μεταξύ των άλλων προβλέπει:
 στη χωριστή συλλογή νέων ρευμάτων αποβλήτων,
 στη διαλογή στην πηγή,
 στην αρχή «Πληρώνω Όσο Πετάω»,
 στην ενίσχυση και αναβάθμιση των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών

(ΚΔΑΥ)
(Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Website, Διαχείριση Αποβλήτων / Στερεά
Απόβλητα).

Παράλληλα, προβλέπονται προγράμματα ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης των πολιτών,
τα οποία αποτελούν απαραίτητα και κομβικά στην επίτευξη των νέων στόχων, καθώς επίσης
εισάγεται και μία ακολουθία από νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες έχουν ως κύριο στόχο την
προώθηση της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων, την ενίσχυση της ανακύκλωσης και
την επιπλέον βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων με βάση και τις κατευθύνσεις που
τίθενται στο νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ).

Ποσότητες ΑΣΑ που επεξεργάζονται με μεθόδους επεξεργασίας ΑΣΑ στην ΕΕ28 και στην
Ελλάδα και η διαχρονική εξέλιξή τους τα έτη 2014 – 2016 (χιλιάδες τόνοι)
(Eurostat, Municipal waste by waste operations, 2018).
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Παραγωγή αστικών αποβλήτων ανά άτομο σε 35 ευρωπαϊκές χώρες (2004 και 2014).
[Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), 2017]

5. Πολιτικές και δράσεις / έργα των ΟΤΑ για την επίτευξη του Στόχου 12

Ως Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ονομάζονται τα νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου καθένα από τα οποία έχει συσταθεί σε συγκεκριμένη εδαφική περιφέρεια
και έχει ως σκοπό τη διοίκηση των τοπικών ζητημάτων, τα δε όργανα του εκλέγονται με
καθολική ψηφοφορία από τους δημότες της περιφέρειας. Εμμέσως ο όρος εμπεριέχει και
γεωγραφική και δημογραφική σημασία, υπό την έννοια ότι κάθε Ο.Τ.Α. έχει καθορισμένη
έκταση, έδρα και συγκεκριμένο πληθυσμό. Βάσει της τρέχουσας διοικητικής διαίρεσης,
οποιοδήποτε σημείο της ελληνικής επικράτειας (εξαιρούμενου του Αγίου Όρους) υπάγεται
ταυτόχρονα στη δικαιοδοσία Ο.Τ.Α.: ενός πρωτοβάθμιου, που ονομάζεται δήμος, κι ενός
δευτεροβάθμιου, που ονομάζεται περιφέρεια (Ελεύθερη Εγκυκλοπαίδεια Βικιπαιδεία,
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης).

Συγκεκριμένα, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1327/Β/17.4.2019 η ισχύουσα διοικητική
διαίρεση της χώρας με τίτλο: «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, όπως ισχύει» και με την
Υπουργική Απόφαση 28549/2019 παρατέθηκαν αναλυτικά όλοι οι Πρωτοβάθμιοι (Δήμοι)
και Δευτεροβάθμιοι (Περιφέρειες) Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, όπως
αυτοί συγκροτήθηκαν με τα άρθρα 1 και 3 του Ν.3852/2010.

Σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3643/2006 και αναφορικά με τις αρμοδιότητες των
Δήμων και την υποχρέωση τους για τη συλλογή των αστικών αποβλήτων έχουμε ότι: «Η
καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, η αποκομιδή και
Διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και Διαχείριση συστημάτων
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αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού και η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων
για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης
απορριμμάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία».

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 228 του Ν. 4555/2018, ενδεικτικά οι Ο.Τ.Α. α' βαθμού
έχουν τις εξής αρμοδιότητες επί των Αστικών Στερεών Αποβλήτων:
1. τη δημιουργία και εκτέλεση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ)60,

καθώς και προγραμμάτων πρόληψης μείωσης παραγωγής απορριμμάτων και
προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση,

2. τη δημιουργία και ανάπτυξη χωριστής συλλογής των τεσσάρων (4) τουλάχιστον
διακριτών ρευμάτων ανακυκλώσιμων αποβλήτων υλικών (γυαλί, χαρτί, πλαστικά και
μέταλλα),

3. την οργάνωση και εφαρμογή χωριστής συλλογής βιοαπόβλητων που προέρχονται ιδίως
από χώρους εστίασης, νοικοκυριά, μεγάλους παραγωγούς και πράσινα απόβλητα
πάρκων και κήπων,

4. τη συλλογή και μεταφορά των υπολειπόμενων σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και
των προδιαλεγμένων ύστερα από διαλογή στην Πηγή σε κατάλληλες υποδομές
ανακύκλωσης, ανάκτησης ή διάθεσης και με την επιφύλαξη των προβλέψεων του
οικείου ΠΕΣΔΑ,

5. την εξάλειψη της ανεξέλεγκτης διάθεσης των ΑΣΑ και η αποκατάσταση των
υφιστάμενων Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ),

6. την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών και των επιχειρήσεων που
λειτουργούν στα διοικητικά όρια του κάθε δήμου, καθώς και την προώθηση δράσεων
για την υλοποίηση έργων που συμβάλουν στην κυκλική οικονομία,

7. την καταχώρηση σε πληροφοριακό σύστημα με την ονομασία «Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων» που αναπτύσσεται στη Γενική
Γραμματεία Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών,
πάσης φύσεως στοιχείων που απαιτούνται για την παρακολούθηση της πορείας
υλοποίησης των έργων διαχείρισης αποβλήτων και των ποιοτικών και ποσοτικών
στόχων των ΠΕΣΔΑ (άρθρο 228, Ν. 4555/2018).

Θεοφιλόπουλος Γ., Ανοιχτός Δήμος - Ενεργοί πολίτες, Ανακύκλωση & Διαλογή στην πηγή.
Οι προτάσεις μας

60 Το ΤΣΔΑ πρέπει να είναι σύμφωνο με το οικείο ΠΕΣΔΑ.
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Παράλληλα, το ΠΕΣΔΑ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης του συνόλου
των αποβλήτων, τα οποία παράγονται σε μία Περιφέρεια, προσδιορίζει τις γενικές
κατευθύνσεις για τη διαχείρισή τους, σε συμφωνία με τις κατευθύνσεις του Εθνικού
Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων και των άρθρων 22 (Σχέδια Διαχείρισης) και 23
(Προγράμματα για την Πρόληψη δημιουργίας Αποβλήτων) και υποδεικνύει τα κατάλληλα
μέτρα που προωθούν ιεραρχικά και συνδυασμένα: α) την πρόληψη, β) την
επαναχρησιμοποίηση, γ) την ανακύκλωση, δ) άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση
ενέργειας, και ε) την ασφαλή τελική διάθεση σε επίπεδο Περιφέρειας (Δημόσια
Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο για τη Διαχείριση Αποβλήτων,
Άρθρο 55).

Οι άξονες της πολιτικής που καλείται να υλοποιήσει το ΠΕΣΔΑ είναι:
1. Κατοχύρωση του δημόσιου χαρακτήρα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων με στόχο

την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο μιας πολιτικής
βιώσιμης ανάπτυξης προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, με όρους αειφορίας.

2. Ολοκληρωμένος σχεδιασμός για το σύνολο των ρευμάτων αποβλήτων της Αττικής σε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη και τα μέτρα και τις δράσεις του
εθνικού στρατηγικού σχεδίου πρόληψης αποβλήτων.

3. Διασφάλιση της υψηλής προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, με
επίτευξη αυτάρκειας σε κατάλληλα και επαρκή δίκτυα και υποδομές συλλογής,
ανάκτησης και διάθεσης των αποβλήτων.

4. Προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων προς όφελος της κοινωνίας και με
κοινωνικά δίκαιο τρόπο.

5. Ενίσχυση της εφαρμογής της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού στη διαχείριση
αποβλήτων.

6. Αναβάθμιση των δημόσιων / δημοτικών υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων προς
πολίτες και παραγωγούς.

7. Ευαισθητοποίηση και ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών.
8. Εξορθολογισμός του κόστους υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων και προώθηση

οικονομικά βιώσιμων και περιβαλλοντικά αποδεκτών επενδύσεων (Ειδικός
Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής, 2021).

6. Προτάσεις για ατομικές δράσεις για την επίτευξη του Στόχου 12

Κομποστοποίηση: Η κομποστοποίηση φαίνεται σαν μια προηγμένη περιβαλλοντική
δραστηριότητα, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ απλή σαν δραστηριότητα και
παράλληλα γίνεται τεράστια εξοικονόμηση των απορριμμάτων των τροφίμων μας, έτσι ώστε
να μην καταλήξουν αργότερα στον χώρο της υγειονομικής ταφής. Γενικά, σχεδόν το 25%
των αντικειμένων των απορριμμάτων της κάθε οικείας θα μπορούσε ενδεχομένως να
αφαιρεθεί από το ρεύμα αποβλήτων αυτής και να λιπασμοτοποιηθεί. Ενώ η κομποστοποίηση
απαιτεί περισσότερη προσπάθεια από τις προαναφερθείσες αλλαγές στον τρόπο ζωής,
προσφέρει ταυτόχρονα μια ευεργετική απόδοση της επένδυσης χρόνου και προσπάθειας και
ανάλογα με τις συνθήκες έπειτα απο 3 έως 12 μήνες μετά δημιουργείται λίπασμα για χρήση.
Υπεύθυνη Ανακύκλωση: Τα πρότυπα ανακύκλωσης ποικίλλουν σε κάθε περιοχή, αλλά
συνήθως εάν κοιτάξουμε τους τοπικούς κανόνες θα δούμε ότι γίνεται απλά μια «τυπική» και
απλά λάθος ανακύκλωση. Ορισμένα αντικείμενα, όπως π.χ. τα λιπαρά κουτιά πίτσας,
μολύνουν πραγματικά τον κάδο ανακύκλωσης και μπορούν να προκαλέσουν την αποστολή
ολόκληρου του φορτίου στον χώρο υγειονομικής ταφής. Είναι φρόνιμο να ελέγχονται πρώτα
οι τοπικοί κανόνες για τη λίστα με τα πράγματα που μπορούν να ανακυκλωθούν.
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Καταγραφή των προσωπικών μας απορριμμάτων: Η δράση ξεκινά πάντα με την αρχική
ευαισθητοποίηση. Όταν ξέρουμε τι πετάμε στο δοχείο απορριμμάτων, είμαστε σε θέση να
προσαρμόσουμε τη συμπεριφορά μας. Καταγράφοντας μία μέρα τα προσωπικά μας
απόβλητα, είμαστε σε θέση αξιολογώντας τη λίστα αυτών να αντικαταστήσουμε κάποια
στοιχεία με ένα επαναχρησιμοποιούμενο στοιχείο. Έτσι σιγά σιγά μπορεί να γίνει
προσωπικός στόχος για τον καθένα η ανταλλαγή αντικειμένων μίας χρήσης με πράγματα
που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.
Αγορές με "Βιώσιμη Σύνεση": Η ποσότητα των αποβλήτων του εκάστοτε νοικοκυριού
μπορεί να μειωθεί, αγοράζοντας προϊόντα με λιγότερη συσκευασία ή σε συσκευασίες που
μπορούν να ανακυκλωθούν. Δεν είναι όλα τα πλαστικά ίδια, ούτε ανακυκλώσιμα. Η
πληροφορία που μας δίνει ο αριθμός61 μέσα στο τρίγωνο της συσκευασίας, αφορά το πόσο
εφικτή είναι η ανακύκλωση ανάμεσα στις συσκευασίες. Γενικά, τα δοχεία που φέρουν
ετικέτα με 1 ή 2 είναι τα αντικείμενα που μπορούμε να πετάμε άνετα στους κάδους
ανακύκλωσης που βρίσκονται στους δρόμους. Η αρίθμηση γενικά πάει ως εξής:
- PETE , τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (Recyclable),
- HDPE, πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (Very Recyclable),
- PVC, πολυβινυλοχλωρίδιο (Not Recyclable),
- LDPE, πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (Not always Recyclable),
- PP, Πολυπροπυλένιο (Not always Recyclable),
- PS, Πολυστυρένιο (Not Recyclable),
- Άλλα (Generally not Recyclable).
Ελαχιστοποίηση ή ακόμα και μη χρήση αναλώσιμων στην κουζίνα: Σίγουρα το πλαστικό
περιτύλιγμα, το αλουμινόχαρτο, οι χαρτοπετσέτες και οι πλαστικές σακούλες με κλείσιμο
zip μπορεί να είναι βολικές, αλλά δημιουργούν πολλά απόβλητα. Έναντι του
αλουμινόχαρτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κουζίνα η λαδόκολλα ή φύλλα ψησίματος
σιλικόνης και αντί της χαρτοπετσέτας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν υφασμάτινες πετσέτες
που πλένονται και επαναχρησιμοποιούνται. Με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιείται η
ποσότητα των απορριμμάτων που προέρχεται από το κάθε νοικοκυριό σε καθημερινή βάση.
Αγοράζουμε μεταχειρισμένα αντικείμενα και δίνουμε μεταχειρισμένα αγαθά: Ένα πολύ
καλό παράδειγμα που ανήκει σε αυτήν την κατηγορία είναι τα αντικείμενα ρουχισμού που
αποκτούν δεύτερη ζωή. Δεν είναι λίγα τα second hand καταστήματα, στα οποία πολλοί
πηγαίνουν τα ρούχα που δε χρειάζονται πια ή αγοράζουν αντίστοιχα μεταχειρισμένα ρούχα.
Φυσικά πάντα υπάρχει και η εναλλακτική επιλογή της ανακύκλωσης ενός ρούχου, που
πρέπει όμως να γίνει με τον σωστό τρόπο. Η Fabric Republic είναι μία πρωτοβουλία, για
παράδειγμα, που δημιουργήθηκε με σκοπό να επιτείνει τη ζωή σε κάθε ρούχο, μέσα από το
καινοτόμο και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης πλεονάζοντος ρουχισμού, το οποίο
βασίζεται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα, ώστε να δημιουργηθεί μια Ευρωπαϊκή Κοινωνία
Ανακύκλωσης. Με την αγορά μεταχειρισμένων αντικειμένων υποστηρίζουμε τοπικές
φιλανθρωπικές οργανώσεις, αποκτούμε οικολογική συνείδηση και ταυτόχρονα κάνουμε και
εξοικονόμηση χρημάτων.
Υποστήριξη τοπικών αγορών αγροτών και χύμα αγορές, προκειμένου να μειώσουμε τις
συσκευασίες: Με αυτόν τον τρόπο υποστηρίζουμε τους τοπικούς αγρότες της περιοχής μας,
παίρνουμε πιο φρέσκα προϊόντα, ενώ παράλληλα βοηθούμε στην μείωση αποβλήτων, καθώς

61 Το 1988 η Κοινότητα της Βιομηχανίας Πλαστικών (SPI) έθεσε σε εφαρμογή αυτό το σύστημα
πληροφόρησης, ώστε τα άτομα που ανακυκλώνουν να είναι σε θέση να βλέπουν εύκολα την
διαφορά ανάμεσα στα διάφορα είδη πλαστικών κατά την ταξινόμηση τους. Η βασική πληροφορία
στο τρίγωνο είναι σαν ένας κωδικός βαθμού ρητίνης.
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τα τρόφιμα που παράγονται τοπικά δεν χρειάζεται να αποστέλλονται ή να ψύχονται κατά τη
μεταφορά.
Αποτροπή της χρήσης και της συγκέντρωσης πλαστικών τσαντών: Κάθε ώρα, 200.000
πλαστικές σακούλες φτάνουν σε χώρο υγειονομικής ταφής. Επενδύοντας σε υφασμάτινες
και επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες προϊόντων βοηθούμε εύκολα και με απλό τρόπο στη
μείωση των αποβλήτων.
Μείωση της χρήσης πλαστικών μπουκαλιών: Κάθε μέρα 60.000.000 μπουκάλια νερού
εισέρχονται σε χώρους υγειονομικής ταφής και αποτεφρωτήρες. Η χρήση
επαναχρησιμοποιούμενων μπουκαλιών νερού αποτελεί μία εύκολη και οικολογική λύση.
Περιορισμός της χρήσης χαρτιού: Στον σημερινό ψηφιακό κόσμο, οι περισσότερες
εταιρείες προσφέρουν λογαριασμούς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ορισμένοι
προσφέρουν ακόμη και κίνητρα για να το κάνουν. Περισσότερα καταστήματα προσφέρουν
και ηλεκτρονικές αποδείξεις, τις οποίες είναι πιο δύσκολο να τις χάσουμε, στην περίπτωση
που τις χρειαστούμε για μια επιστροφή. Επίσης, σε πολλά περιοδικά μπορείς να κάνεις
ψηφιακή συνδρομή και να διαβάζεις το αγαπημένο σου περιοδικό στο tablet ή στον
υπολογιστή. Ταυτόχρονα οι ψηφιακές συνδρομές είναι συχνά λίγο φθηνότερες από την
έντυπη έκδοση.
Αποφυγή χρήσης δοχείων και σκεύη μίας χρήσης για τρόφιμα και ροφήματα: Όποτε είναι
δυνατόν, προσπαθήστε να αποφύγετε τα φλιτζάνια καφέ μίας χρήσης, σκεύη μίας χρήσης,
καλαμάκια και χαρτοπετσέτες. Μπορούμε επίσης να έχουμε κάποια σκεύη στην εργασία μας,
προκειμένου να μπορούμε να τα πλύνουμε και να τα επαναχρησιμοποιήσουμε. Πολλά από
τα αντικείμενα μίας χρήσης είναι κατασκευασμένα από πλαστικό και θα καταλήξουν σε
χώρο υγειονομικής ταφής μόλις τα χρησιμοποιήσουμε μία φορά.
Βρείτε ένα νέο σπίτι για παλιά έπιπλα ή ανακυκλώστε τα σωστά: Κάθε νοικοκυριό μπορεί
να δίνει τα παλιά του έπιπλα, τα έπιπλα που δεν χρειάζεται σε τοπικές φιλανθρωπικές
οργανώσεις ή να δημοσιεύει σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες προς πώληση ή αν θέλει να κάνει
σωστή ανακύκλωση αυτού να καλεί το Δήμο έτσι ώστε να έρθει να τα παραλάβει, αντί να τα
αφήνει στους κάδους ανακύκλωσης. Επίσης, ορισμένα κέντρα δωρεάς προσφέρουν ακόμη
και υπηρεσίες παραλαβής για μεταχειρισμένα έπιπλα.
Υπεύθυνη απόρριψη ηλεκτρονικών αποβλήτων (παλιοί υπολογιστές, τηλεοράσεις και άλλες
συσκευές): Αυτές οι συσκευές διαθέτουν εξαρτήματα που μπορούν να περιέχουν δυνητικά
επιβλαβείς χημικές ουσίες, οπότε προτού τοποθετήσουμε τα ηλεκτρονικά μας απόβλητα
στους κάδους απορριμμάτων όπως συνηθίζεται, μπορούμε να ενημερωνόμαστε αν καταρχάς
ο κατασκευαστής διαθέτει προγράμματα απόρριψης, ή να βρούμε προγράμματα
ανακύκλωσης που υπάρχουν στην περιοχή μας ή στο δήμο μας. Πολλές φορές υπάρχουν
καταστήματα με ηλεκτρονικές και οικιακές συσκευές που δέχονται τις παλιές ηλεκτρονικές
συσκευές νοικοκυριών έναντι κιόλας κάποιου οικονομικού αντιτίμου.

Εν κατακλείδι, θα πρέπει να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι όλα τα παραπάνω δεν θα
έχουν τα αναμενόμενα επιθυμητά αποτελέσματα εάν δεν υπάρξει και η ανάλογη ενίσχυση
της κρατικής στήριξης στον εν λόγω τομέα. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρξει σύζευξη
δυνάμεων μεταξύ των νοικοκυριών ως μεμονωμένες μονάδες και της πολιτείας, προκειμένου
να οδηγηθούμε στη βελτίωση της διαδικασίας διαχείρισης των αποβλήτων. Παραδειγματικά
θα μπορούσε να αυξηθεί ο αριθμός των υπαλλήλων και των αυτοκινήτων καθαριότητας από
τον κάθε δήμο, ή να εφαρμοστεί καθολικά με απόφαση της πολιτείας η υποχρέωση του κάθε
δήμου και του κάθε νοικοκυριού μεμονωμένα να ανακυκλώνει ορθά τα απόβλητά του (όπως
για παράδειγμα κάνουν στην γειτονική μας Ιταλία). Επιπροσθέτως, είναι αρκετά σημαντικό
να εισαχθεί στο πρόγραμμα σπουδών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
της χώρας η εκμάθηση του σωστού τρόπου ανακύκλωσης και διαχείρισης των αποβλήτων
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(με εισαγωγή μαθήματος ενιαία και όχι μέσω κάποιων τυπικών επιμορφωτικών σεμιναρίων),
ώστε οι επόμενες γενεές ήδη από την πρώιμη ηλικία να ευαισθητοποιηθούν και να
εφαρμόζουν ορθά τους κανόνες ανακύκλωσης ως μέρος της καθημερινής του ρουτίνας.

Συμπεράσματα

Παρόλο που η διαχείριση των αποβλήτων στην ΕΕ έχει βελτιωθεί σημαντικά τις
τελευταίες δεκαετίες, πάνω από το ένα τέταρτο των αστικών αποβλήτων εξακολουθούν να
υφίστανται υγειονομική ταφή και λιγότερα από τα μισά ανακυκλώνονται ή
λιπασματοποιούνται, με μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ των κρατών μελών. Η βελτίωση της
διαχείρισης των αποβλήτων θα μπορούσε να έχει θετικές επιπτώσεις για το περιβάλλον, το
κλίμα, την ανθρώπινη υγεία και την οικονομία.

Καθώς οι εθνικές και τοπικές κυβερνήσεις αγκαλιάζουν την κυκλική οικονομία, οι
έξυπνοι και βιώσιμοι τρόποι διαχείρισης των αποβλήτων θα συμβάλουν στην προώθηση της
αποτελεσματικής οικονομικής ανάπτυξης, ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Σύμφωνα με την Silpa Kaza, ειδικό της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Αστική
Ανάπτυξη: «Η σωστή διαχείριση των αποβλήτων έχει οικονομικό νόημα. Τα ανείσπρακτα
απόβλητα και τα κακώς απορριφθέντα απόβλητα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία και
το περιβάλλον. Το κόστος αντιμετώπισης αυτών των επιπτώσεων είναι πολλές φορές
υψηλότερο από το κόστος ανάπτυξης και λειτουργίας απλών, επαρκών συστημάτων
διαχείρισης αποβλήτων. Υπάρχουν λύσεις και μπορούμε να βοηθήσουμε τις χώρες να φτάσουν
εκεί» (THE WORLD BANK Website, 2018).
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ΣΤΟΧΟΣ 12: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Βασιλική Μπιτσοπούλου
Κοινωνιολόγος Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, ΠΜΣ
Βιώσιμη Ανάπτυξη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
vickimpitsopoulou@yahoo.gr

Περίληψη
Ο Στόχος 12 της Βιώσιμης Ανάπτυξης αναφέρεται σε μια εφαρμογή αναπτυξιακής

πολιτικής, η οποία αποβλέπει μία Βιώσιμη Παραγωγή και Κατανάλωση που θα μειώσει
μελλοντικά το οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος, συνδράμοντας στη συνολική
επίτευξη των σχεδίων ανάπτυξης. Αντικείμενο διερεύνησης της μελέτης αυτής αποτελούν οι
δράσεις του «ΣΒΑ 12» σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο οι οποίες αποσκοπούν στην
ορθή χρήση των φυσικών πόρων, στην παραγωγή βιώσιμων προϊόντων και στην εδραίωση
μιας βιώσιμης κατανάλωσης των πολιτών, μέσω της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησής τους.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγμάτωση όλων αυτών, αναδεικνύεται η ενεργής
συμμετοχή και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε συνδυασμό με την ανάπτυξη
νέων τεχνολογιών και μεθόδων παραγωγής για την αξιοποίησή των αποβλήτων ως έναν νέο
βιώσιμο παραγωγικό πόρο, που θα μειώσει μελλοντικά το οικονομικό, περιβαλλοντικό και
κοινωνικό κόστος. Ταυτόχρονα, γίνεται αντιληπτό πως η εναρμόνιση του ανθρώπου και των
δραστηριοτήτων του με το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει προϋποθέτει την ανάληψη ατομικής
δράσης στη διαχείριση των αποβλήτων.

Λέξεις κλειδιά: κυκλική οικονομία, ελαχιστοποίηση Φυσικών Πόρων, κύκλος ζωής
προϊόντων Ιεράρχηση Διαχείρισης αποβλήτων, Σπατάλη τροφίμων, φέρουσα ικανότητα γης,
Ατομική δράση.

Εισαγωγή

Στην παρούσα εργασία υπογραμμίζεται η συμβολή του «ΣΒΑ 12» στη βιώσιμη
ανάπτυξη του πεπερασμένου οικοσυστήματος της γης. Λαμβάνοντας υπόψη, την
αυξανόμενη ανησυχία για την εξάντληση των φυσικών πόρων, την αύξηση των εκπομπών
ρύπανσης και αποβλήτων και τη μη ορθή διαχείριση αυτών, η θέσπιση των 17 στόχων από
τον ΟΗΕ έρχεται ως απάντηση στη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία και αποτελεί τον
κύριο πυλώνα και φορέα για επιτακτικές αλλαγές.

Η επίτευξη όσων επιτάσσει η ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη παραγωγή
και κατανάλωση αποτελεί ένα μακροπρόθεσμο έργο, που προϋποθέτει την υιοθέτηση μιας
σειράς πολιτικών και πρωτοβουλιών, οι οποίες οφείλουν να αναγνωρίζουν τις πολύ-επίπεδες
διαστάσεις της οικονομικής και κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, με βάση τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε χώρας. Οι κύριες προτεραιότητες των πολιτικών αυτών,
αφορούν την μακροχρόνια ανθεκτικότητα των προϊόντων, τη λελογισμένη χρήση των
αποβλήτων μέσω της επαναχρησιμοποίησης-ανακύκλωσής τους, την αξιοποίηση πολύτιμων
υλικών τους και την ανάκτηση ενέργειας από αυτά.

Μέσα από την παρουσίαση της αναπτυξιακής στρατηγικής σε ευρωπαϊκό, εθνικό και
τοπικό επίπεδο, αναφορικά με τον «ΣΒΑ 12», διερευνήθηκαν τα πεδία δράσεων και έργων,
το επίπεδο ανάπτυξής τους και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, έως το έτος 2030. Η
μελέτη της περίπτωσης της υφιστάμενης κατάστασης της χώρας μας, τόσο σε εθνικό όσο και
σε τοπικό επίπεδο, σχετικά με τη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση, αποτυπώνει την
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πρόοδο που έχει επιτευχθεί, αλλά και τις αδυναμίες που εμποδίζουν την ολοκλήρωση αυτής
της προόδου.

Επίσης, μέσα από την παρουσίαση της λήψης δράσεων σε ατομικό επίπεδο, στην οποία
δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα κυρίως στην έννοια της πρόληψης στη διαχείριση των
αποβλήτων και στην μετέπειτα αξιοποίησή τους, ως βιώσιμα υλικά, αντιλαμβανόμαστε ότι
το καινούριο πλαίσιο αλλαγών που φέρουν οι προοπτικές των εναλλακτικών λύσεων, θα
διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη μεταλαμπάδευση της νέας γενιάς μόνο μέσα από την
εκπαιδευτική διαδικασία.

1. Περιγραφή Στόχου 12 “Βιώσιμη Παραγωγή και Κατανάλωση”

Σύμφωνα με την Agenda 2030, ο «Στόχος 12», στον οποίο επικεντρώθηκε η HLPF
2018 «Μετασχηματισμός προς βιώσιμες και ανθεκτικές κοινωνίες», περιγράφει την ανάληψη
συγκεκριμένων δράσεων μέσα από τις οποίες θα διασφαλιστούν οι μεθόδοι βιώσιμης
παραγωγής και κατανάλωσης, οι οποίες θα συμβάλλουν στην ορθή χρήση των φυσικών
πόρων, στην παραγωγή βιώσιμων προϊόντων με βιώσιμες πρακτικές, και επιδιώκει να
εδραιωθεί μια βιώσιμη κατανάλωση των πολιτών, μέσω της ευαισθητοποίησής τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση στην επίτευξη του στόχου αυτού, αποτελεί η συντονισμένη
σύμπραξη και η διαρκής συνεργασία όλων των χωρών και των κοινωνικών, οικονομικών και
πολιτικών παραγόντων, έχοντας ως αξίωμα ότι: «περιβάλλον και ανάπτυξη βρίσκονται σε μία
διαλεκτική σχέση» (Μητούλα κ.ά., 2008), για την προώθηση βιώσιμων πρακτικών σε τοπικό,
εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να επιλυθούν διασυνοριακές προκλήσεις, να
προστατευθεί ο κύκλος ζωής διαμέσου της ελαχιστοποίησης των ποσοστών
υπερκατανάλωσης και υπερ-σπατάλης κάθε είδους προς κατανάλωση, όπως είναι το νερό, η
τροφή και η ενέργεια. Κεντρομόλος δύναμη σε όλο αυτό, θα αποτελέσει η ανάπτυξη νέων
τεχνολογιών και μεθόδων παραγωγής από ερευνητές και επιστήμονες και η στροφή προς μία
βιώσιμη κατανάλωση (https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/overview).

Σχήμα 1: Κυκλική οικονομία
(https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20151201STO05603/circular-
economy-definition-importance-and-benefits)

Η ενθάρρυνση ανάληψης δράσης και παρακολούθησης αυτής από μέρους των χωρών
περιλαμβάνει την τήρηση και πιστή εφαρμογή των σχετικών στρατηγικών και των
αντίστοιχων προγραμμάτων για τα Πρότυπα Βιώσιμης Κατανάλωσης και Παραγωγής από
τις ανεπτυγμένες χώρες, με παράλληλη υποστήριξη και ενίσχυση στον εκσυγχρονισμό των
αναπτυσσόμενων χωρών, με νέες επιστημονικές και τεχνολογικές καινοτομίες, ώστε να
οδηγηθούν και να προσαρμοσθούν σε ένα βιώσιμο μοντέλο ζωής. Ο καθορισμός της χρήσης
δεικτών για την παρακολούθηση συγκεκριμένων μέτρων σχετικών με τη μείωση των
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απωλειών και τη σπατάλη τροφίμων, κατά το ήμισυ έως το 2030, και την ενθάρρυνση της
αναδιανομής τροφίμων στους πολίτες, κρίθηκε απαραίτητος σε όλα τα στάδια του κύκλου
ζωής. Αδήριτη ανάγκη αποτελεί η διαμόρφωση Ενεργών Πολιτών που θα προάγουν το
σεβασμό στη φέρουσα ικανότητα της γης και πιο συγκεκριμένα της τοπικής κοινότητας και
τη φιλοσοφία των μηδενικών απορριμμάτων μέσα από την ιεράρχηση διαχείρισης
αποβλήτων. Όλα αυτά θα πραγματωθούν μόνο μέσα από την ενημέρωση και ενθάρρυνση
των Ευρωπαίων πολιτών, στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης σε τοπικό, περιφερειακό ή
εθνικό επίπεδο.

Τέλος, η λελογισμένη χρήση των χημικών και όλων των αποβλήτων, σε όλα τα στάδια
της ζωής τους προϋποθέτει σημαντικά μέτρα όπως την ύπαρξη νέων, καθαρών
βιομηχανικών διεργασιών και τεχνολογιών, έως το 2020 και την επαρκή πληροφόρηση των
καταναλωτών, των φορέων αλυσίδων αξίας και διαχείρισης αποβλήτων, σχετικά με τις
δευτερογενείς πρώτες ύλες, ώστε να προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επιλογές (https://eur-
lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f815479a-0f01-11eb-bc07-
01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF). Παράλληλα, η δημοσιοποίηση των τρόπων
και των μεθόδων διαχείρισης των αποβλήτων που εφαρμόζει μία μεγάλη επιχείρηση,
στοχεύουν τόσο στην εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας, όσο και στη μείωση της
περιβαλλοντικής ρύπανσης (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017XC0705(01). Η σύναψη Πράσινων Συμβάσεων
και η εξυγίανση των μη αποτελεσματικών επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα
αναδεικνύονται απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση αποτελεσματικότερης και
αποδοτικότερης χρήσης των πόρων
(https://m.naftemporiki.gr/story/1639804&https://www.statistics.gr/sdg12).

2. Περιγραφή υπάρχουσας κατάστασης - Προβλήματα

Η μελέτη του (ΟΟΣΑ)62 για τη δεκαετία 2009-2019 «Μέτρηση Απόστασης προς τους
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης/ΣΒΑ», δείχνει ότι η Ελλάδα κινητοποιείται αργά αλλά
σταθερά τα τελευταία χρόνια, όσον αφορά στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης θέτοντας
την ως μία από τις 8 εθνικές προτεραιότητες της: (Προτεραιότητα 6) «Ενίσχυση της
προστασίας και της βιώσιμης διαχείρισης του φυσικού κεφαλαίου ως βάσης για την
κοινωνική ευημερία και τη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα». Ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου της, η σύσταση και λειτουργία του
Εθνικού Συμβουλίου Κυκλικής Οικονομίας, ως επίσημου φορέα του ΥΠΕΝ σε εθνικό
επίπεδο, καθώς και του εθνικού φόρουμ για τη κυκλική οικονομία με τη συμμετοχή
παραγωγικών και κοινωνικών φορέων, αποτέλεσαν ορθές πρακτικές από μέρους της
(https://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/53583/2021-01-
28_SEV_SRGreenDeal_final.pdf).

Η χώρα μας συμβαδίζοντας και δρώντας με τα πρότυπα της βιωσιμότητας, θέσπισε την
(ΔΕΠ)63, βελτιώνοντας τα ήδη υπάρχουσα (ΣΕΔ)64, στα οποία ο παραγωγός πληρώνει ένα
αντίστοιχο τέλος, το οποίο καλύπτεται τελικά έμμεσα από τους καταναλωτές (Κομίλης,
2020). Επίσης, έδωσε έμφαση στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προωθώντας την
επέκταση των ανεμογεννητριών σε παραμεθόριες περιοχές και νησιά, στον έλεγχο των
επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα, ώστε να υποστηριχθούν τα νοικοκυριά

62Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
63Διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού, Βλ. οδηγία ΕΕ/2018/851, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A32018L0851
64Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, εποπτευόμενα από το δημόσιο μέσω του ΕΟΑν
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https://ec.europa.eu/, και στην ανάδειξη του νέου ρόλου του αγρότη και του παραγωγού, στο
πλαίσιο της βιωσιμότητας του αγροτικού τομέα
(https://www.elgo.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2217:teyxos-28-
oktovrios-noemvrios-dekemvrios-2019&catid=106&Itemid=1221).

Παρόλα αυτά, η υλοποίηση του σχεδίου δράσης της Ελλάδας για τις (ΠΔΣ)65, σύμφωνα
με μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν ανεπαρκής, κι αυτό οφείλεται κυρίως στην
έλλειψη κατάλληλων κοινωνικο-οικονομικών δομών, που θα συνέβαλαν στην ενσωμάτωση
μιας σωστά διαμορφωμένης στρατηγικής για την βιώσιμη ανάπτυξη.

Όσον αφορά στη διαχείριση αποβλήτων έχουν γίνει συντονισμένες προσπάθειες όπως: η
δημιουργία 4 (ΜΕΑ)66 στην Ηλεία μέσω (ΣΔΙΤ)67, στη Θήβα, στο Αμάρι (Ρέθυμνο), στην
Αλεξανδρούπολη, η αδειοδότηση προσωρινά (25) Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων
στην Αττική, η δημοπράτηση 8 μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων, η πιλοτική εφαρμογή
του «Πληρώνω όσο Πετάω – Κερδίζω όσο Διαχωρίζω» σε Δήμους, μέσα από αντίστοιχα
προγράμματα, καθώς και η άμεση κατασκευή 3 Μονάδων στην Πελοπόννησο μέσω (ΣΔΙΤ).
Η καθυστέρηση των έργων οφείλεται στην απουσία ενός ολοκληρωμένου αναπτυξιακού
σχεδιασμού των ελληνικών οικοσυστημάτων (αστικών ή φυσικών), στο υπάρχον
γραφειοκρατικό σύστημα των τελευταίων δεκαετιών. Οι όποιες ενέργειες από πλευράς
κυρίως των ΟΤΑ, σχετικά με την υλοποίηση προγραμμάτων ανακύκλωσης δεν έχουν φέρει
τα επιθυμητά αποτελέσματα, ενώ οι αυξομειώσεις που παρουσιάζει η εφαρμογή της
κομποστοποίησης στην Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία της EUROSTAT, υποδηλώνει ότι δεν
έχει βρεθεί ακόμα η βέλτιστη πρακτική, η οποία θα αποφέρει σταθερά αποτελέσματα.
(Κούγκολος κ.ά., 2020)

Πίνακας 1. Παραγόμενα αστικά απόβλητα, ποσοστό ανακύκλωσης και χρήση δευτερογενών υλικών
(https://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/53583/2021-01-28_SEV_SRGreenDeal_final.pdf)

Η Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα σταθερότητας της Ελλάδας
(5.06.2019), επικεντρώνεται στο γεγονός ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να στηρίζεται σε

65Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις
66Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων
67Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
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μεγάλο βαθμό στην υγειονομική ταφή(65 χώροι ΧΥΤΑ68), (32 υπό κατασκευή) και (41 υπό
μελέτη), με υψηλό κόστος μεταφοράς για νόμιμη διαχείριση ή σε ανεξέλεγκτη διάθεση
(1.110 χωματερές ΧΑΔΑ69), εμποδίζοντας έτσι την ανάκτηση πολύτιμων υλικών που
χάνονται στους χώρους αυτούς. Μάλιστα, η έλλειψη σε πολλές περιοχές σύννομων χώρων
τελικής διάθεσης, επέφερε την επιβολή από την ΕΕ σημαντικών χρηματικών κυρώσεων στη
χώρα μας, με τελευταία την προειδοποιητική επιστολή το 2020, καθώς συνεχίζει να
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε δεξαμενές που δεν πληρούν τα πρότυπα της σχετικής
ευρωπαϊκής Οδηγίας (91/271/ΕΟΚ) (https://water-waste.gr/). Επίσης, η αδυναμία της χώρας
μας εκδηλώνεται στη μη υλοποίηση ΠΣ70, στους τομείς της επαναχρησιμοποίησης και της
ανακύκλωσης, κατατάσσοντάς την στις τέσσερις (4) χειρότερες χώρες μαζί με την Μάλτα,
τη Ρουμανία και την Κύπρο, με ποσοστό αστικών αποβλήτων που ανακυκλώνονται, να
αντιστοιχεί μόλις στο 1/3 του μέσου όρου της Ε.Ε.), της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων.

Eικόνα 2. Ουραγός στην ανακύκλωση η Ελλάδα των χωματερών, 10.12.2018,
(https://www.kathimerini.gr/society/999148/oyragos-stin-anakyklosi-i-ellada-ton-chomater)

3. Πολιτικές και δράσεις/χρηματοδοτήσεις της ΕΕ για το Στόχο 12 «Βιώσιμη
Παραγωγή και Κατανάλωση

Η μετάβαση προς ένα κυκλικό μοντέλο οικονομίας δηλ. αυτοτροφοδοτούμενης
ανάπτυξης από το προηγούμενο γραμμικό μοντέλο, σηματοδοτήθηκε την 25η Σεπτεμβρίου
2015, όπου στην 70η Γενική Συνέλευση των Η.Ε., οι παγκόσμιοι ηγέτες ενέκριναν, το
«θεματολόγιο 2030»71. Η νέα αντζέντα της Πράσινης Συμφωνίας για τη ΒΑ, η οποία
αποτελεί τον χάρτη πορείας της ΕΕ, καθόρισε το νέο σχέδιο δράσης της (11.03.2020), όπου
η πρόληψη αναδεικνύεται όχι μόνο ως μία δράση ύψιστης σημασίας, αλλά και ως μία
επιτακτική ανάγκη για το βιώσιμο μέλλον του πλανήτη μας
(https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=40302). Με τη δημιουργία ενός
νομοθετικού πλαισίου, ενσωμάτωσε τις βασικές αρχές της στρατηγικής της σε τομείς που
σχετίζονται με την ενίσχυση της έννοιας της ανάλυσης του κύκλου ζωής, την αποδοτική
χρήση των πόρων και υλικών, την παραγωγή και διάθεση βιώσιμων προϊόντων, την
ανάπτυξη καινοτομιών στις επιχειρήσεις της ΕΕ, την ενδυνάμωση των καταναλωτών για την
πράσινη μετάβαση και την προώθηση των (GPP)72 σε συγκεκριμένους τομείς προϊόντων και
υπηρεσιών.

68 Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων
69 Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων
70 Πράσινων Σημείων
71Ψήφισμα A/RES/70/1 των Ηνωμένων Εθνών, https://eur-lex.europa.eu
72Πράσινες δημόσιες συμβάσεις



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Περιβάλλον-Πολιτισμός-Οικονομία-Κοινωνία......ΤΕΥΧΟΣ 2020
ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 10 ΧΡΟΝΩΝ: ΟΙ 17 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ.............Επιμέλεια Ρόϊδω Μητούλα, Αγησίλαος Οικονόμου

252

Η Ε.Ε. με την εισαγωγή Σχεδίων Δράσης για την κυκλική οικονομία (7ο Πρόγραμμα
Δράσης για το Περιβάλλον «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας»), την Ευρωπαϊκή
Πράσινη Συμφωνία, την Στρατηγική για τις πλαστικές ύλες, αλλά και μέσω νομοθετικών
παρεμβάσεων, είτε άμεσα (Κανονισμοί), είτε έμμεσα, (Οδηγίες), φιλοδοξεί να γίνει η πρώτη
κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται από μέρους της, στην
παρακολούθηση των επιδόσεων των έργων που αφορούν τον «ΣΒΑ 12», τα οποία είναι
συνυφασμένα με την αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης με την άνοδο του ποσοστού
των αποβλήτων (https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/monitoring-project-
performance-21-2018/el/).

Σχήμα 2: Χρονολόγιο των ενεργειών πριν και μετά την Πράσινη Συμφωνία, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δεκ. 2020) (https://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/53583/2021-01-
28_SEV_SRGreenDeal_final.pdf)

Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις της εστιάζονται στον οικολογικό σχεδιασμό των
προϊόντων που δεν καταναλώνουν ενέργεια, αλλά επηρεάζουν έμμεσα την κατανάλωση (π.χ.
νερό, τα παράθυρα και τα μονωτικά υλικά), στην αναθεώρηση του κανονισμού για το
οικολογικό σήμα (προαιρετικό σύστημα που καθιερώθηκε το 1992), καθώς και στη σήμανση
της κατανάλωσης ενέργειας για μεμονωμένες ομάδες προϊόντων, βάσει του κανονισμού (ΕΕ)
2017/1369. Συγκεκριμένα, από το 2021 και μετά, 5 ομάδες προϊόντων (ψυγεία, πλυντήρια
πιάτων, πλυντήρια ρούχων, τηλεοράσεις και λαμπτήρες) θα «αναπροσαρμοσθούν», ώστε οι
καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα να διακρίνουν τα πλέον ενεργειακά αποδοτικά
προϊόντα. Επίσης, η δραστηριοποίηση επεκτείνεται στην προώθηση της οικολογικής
καινοτομίας (EcoAP) και της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της στις πράσινες
τεχνολογίες και στην επίτευξη της βιομηχανικής συμβίωσης, όπως και στην αξιολόγηση των
περιβαλλοντικών επιδόσεων των επιχειρήσεων και οργανισμών μέσω του συστήματος
EMAS (https://europa.eu/youreurope/business/running-business/developing-business/emas-
registration/index_el.htm).
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Σχήμα 3: Πυραμίδα Ιεραρχίας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(http://www.rethink.com.cy/el/rrr/ti-einai-to-rrr)

Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», πραγματοποιείται το επενδυτικό της
σχέδιο για τους ΣΒΑ (πολιτικές, νομοθεσία και χρηματοπιστωτικά και συντονιστικά μέσα),
παρέχοντας ως αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ), το 0,7% του ΑΕΕ εντός του χρονικού πλαισίου
του θεματολογίου 2030 (https://eur-lex.europa.eu/homepage.html). Αυτές οι
χρηματοδοτήσεις της αντλούνται από τα ταμεία της πολιτικής για τη συνοχή, δηλ. τα
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία: (ΕΤΠΑ)73, (ΕΚΤ+)74, (ΤΔΜ)75, Ταμείο
Συνοχής (https://www.europarl.europa.eu/portal/en), ενώ καθοριστικής σημασίας είναι και ο
ρόλος του ΕΚ76, στη νομοθετική παραγωγή και στην κατάρτιση και έγκριση του κοινοτικού
προϋπολογισμού (https://www.eesc.europa.eu/el/sections-other-bodies/other/europe-2020-
steering-committee)

Σχήμα 4: Επενδυτικό σχέδιο Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας
(https://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/53583/2021-01-28_SEV_SRGreenDeal_final.pdf)

Τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά μέσα και προγράμματα που προσφέρουν δυνατότητες για
έργα περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης σχετικά με τον «ΣΒΑ 12», είναι τα εξής:
 Το πρόγραμμα LIFE 2014-2020 στηρίζει την εφαρμογή του 7ου Προγράμματος

Δράσης για το Περιβάλλον και συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και επίτευξη των

73 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
74 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+
75 Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης
76Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο
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σκοπών και στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».Την περίοδο χρηματοδότησης
2014-2020, το ένα από τα δύο υποπρογράμματα ήταν σχετικό με το περιβάλλον, με
κύρια προτεραιότητα του την αποδοτικότητα των πόρων και την πληροφόρηση.
(προϋπολογισμός ύψους 2,59 δισ. ευρώ).

 Το πρόγραμμα για τους Καταναλωτές αφορά στην επικέντρωση της ενιαίας αγοράς
στους καταναλωτές και στη διαμόρφωση δυνατοτήτων ενεργητικής συμμετοχής τους
στην αγορά. (προϋπολογισμός ύψους 197 εκ. ευρώ) .

 Το πρόγραμμα HORIZON 2020, υποστηρίζει τη στρατηγική "Ευρώπη 2020"και
αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία για τη βιώσιμη προστασία και διαχείριση
των φυσικών πόρων και οικοσυστημάτων, μέσω της βιώσιμης προμήθειας και χρήσης
των πρώτων υλών, με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών του αυξανόμενου
παγκόσμιου πληθυσμού(προϋπολογισμός ύψους 197 εκ. ευρώ) .

 Το πρόγραμμα COSME, συμβάλλει στην ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας μεταξύ
περιοχών και κρατών με τη μεταφορά γνώσης και στη διατύπωση προτάσεων πολιτικής
σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης (τοπικές αρχές, περιφερειακές διοικήσεις, εθνικό
επίπεδο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή). (προϋπολογισμός ύψους 48.678.851 ευρώ,
συμμετοχή της ΕΕ:41.377.019 ευρώ)
https://www.eetaa.gr/index.php?tag=eu_programs.

4. Πολιτικές και δράσεις/έργα της Ελλάδας για την επίτευξη του Στόχου 12«Βιώσιμη
Παραγωγή και Κατανάλωση»

Σχήμα 5: Βασικοί τομείς δράσης σχετικά με το Στόχο 12/ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π/ΚΥΚΛΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας/ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018)

Η ολιστική προσέγγιση του θέματος της κυκλικής οικονομίας με την ενσωμάτωση των
ΣΒΑ σε εθνικό επίπεδο (άρθρο 43 του ν. 4440/2016), οδήγησε την Ελλάδα σε
επιβεβλημένες πολιτικές και δράσεις, με τη συμπόρευση και τον συντονισμό πολλών
διαφορετικών Φορέων και τομέων, με συγκεκριμένους στόχους και ενέργειες, ώστε να
μπορέσει να ανταποκριθεί και στις τρεις φάσεις (οργάνωσης, υλοποίησης και
προγραμματισμού) του ΣΒΑ 12.

Αρμόδια κεντρική κυβερνητική δομή είναι το Γραφείο Συντονισμού, Θεσμικών,
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης (ΓΓΚ)
(https://gslegal.gov.gr/?page_id=5506).Υπό την επίβλεψη του ΥΠΑΠΕΝ, η κατάρτιση του
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Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ-2015)77, αποτέλεσε το κύριο εργαλείο
εφαρμογής της εθνικής μας πολιτικής σχετικά με τη διαχείριση και επίτευξη του Στόχου 12
της Β.Α, το οποίο προσδιόριζε τις κατευθύνσεις και υποδείκνυε τα απαραίτητα μέτρα και
δράσεις σχετικά με την εφαρμογή των αρχών του Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α΄/13.02.2012).

Η παρακολούθηση της εφαρμογής του έγινε με τη χρήση του συστήματος συλλογής
δεδομένων (ΗΜΔΑ) (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων), επικαιροποιημένων δεικτών
παρακολούθησης78, εκθέσεων προόδου και αναφοράς και προγραμμάτων αξιολόγησης της
λειτουργίας εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων.

Σχήμα 6 (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας)

Σχήμα 7 (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας)

Επιπροσθέτως, στην προώθηση ενός βιώσιμου μοντέλου διαχείρισης των αποβλήτων
που προέρχονται από την παραγωγή και την κατανάλωση στοχεύει το Εθνικό Πρόγραμμα
πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων (2021-2030), που περιλαμβάνει κίνητρα και
αντικίνητρα για παραγωγούς αποβλήτων, πολίτες, επιχειρήσεις και ΟΤΑ, και το νέο
ΕΣΔΑ,79(ΦΕΚ Β΄185 /29.09.2020), που εισάγει την αρχή «Πληρώνω Όσο Πετάω», τον καφέ
κάδο για τη χωριστή συλλογή των οργανικών αποβλήτων (απόβλητα κουζίνας και κήπου)

77Π.Υ.Σ. 49/2015 (ΦΕΚ 174/Α` 15.12.2015)«Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου
Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας
Αποβλήτων που κυρώθηκαν με την 51373/4684/25−11−2015 κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το
άρθρο 31 του Ν. 4342/2015».https://www.pde.gov.gr/smpe-pesda/content/files/esda/ESDA.pdf
78 Το έτος 2019, προχώρησε στην υιοθέτηση μιας δέσμης εθνικών δεικτών, επιλεγμένων από το
σύνολο των 232 του ΟΗΕ σχετικών δεικτών, όσο και από το αντίστοιχο πλαίσιο των 100 δεικτών της
Eurostat.https://gslegal.gov.gr/?page_id=5506.
79Πράξη 39 της 31.8.2020, Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων
(Ε.Σ.Δ.Α.)https://www.pde.gov.gr
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και τη δημιουργία νέων και τέλος την αναβάθμιση των ήδη υπαρχουσών υποδομών στη
χώρα: (ΚΔΑΥ)80, (ΜΕΑ)81, (ΜΕΒΑ)82, (ΧΥΤΕΑ)83, μέχρι το 2030.

Επιπλέον, για πρώτη φορά καθορίζεται το πλαίσιο της ενεργειακής αξιοποίησης των
απορριμμάτων84, προωθείται η παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων από τα υπόλοιπα των
μονάδων επεξεργασίας και των (ΚΔΑΥ) για την παραγωγή δευτερογενούς εναλλακτικού
καυσίμου (SRF/RDF) και δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ευαισθητοποίηση των πολιτών
σχετικά με την υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας
(https://ypen.gov.gr/diacheirisi-apovliton/sterea-apovlita/).

Οι δράσεις των εθνικών σχεδίων δράσης, διαχωρίζονται σε οριζόντιες και σε γενικές-
ειδικές, ανάλογα με τα θέματα που τίθενται κατά προτεραιότητα, με βάση ένα συγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα και μία ιεράρχηση, αναφορικά με την σπουδαιότητα εφαρμογής τους, σε
δράσεις Α, Β και Γ. Οι βραχυπρόθεσμες δράσεις έχουν άμεση εφαρμογή από τη
θεσμοθέτηση του κάθε ισχύοντος ΕΣΔΑ, ενώ οι μεσοπρόθεσμες δράσεις προβλέπεται να
υλοποιηθούν εντός μίας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου και περιλαμβάνουν:
Α. Νομοθετικές και Κανονιστικές ρυθμίσεις: εναρμονισμένες με τις Οδηγίες του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη βιώσιμη αξιοποίηση των φυσικών
πόρων, τη βιώσιμη κατανάλωση και τη διαχείριση των αποβλήτων.
Β. Οργανωτικά – Διοικητικά μέτρα: που αφορούν την υλοποίηση γενικών και ειδικών
δράσεων σε συγκεκριμένα ρεύματα αποβλήτων, την επικαιροποίηση ΠΕΣΔΑ, τη σύνδεση
ΠΠΧΣΑ85 με ΠΕΣΔΑ, τη θέσπιση ΖΕΔΑ86 στα νησιά, συμπεριλαμβανομένων της Κρήτης
και της Εύβοιας, στις ανεπτυγμένες τουριστικά περιοχές, σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό, τη δημιουργία ΗΑΑ,
την έκδοση ενιαίου κώδικα καθαριότητας για τους Δήμους.
Γ. Υποδομές – Έργα που σχετίζονται με την ανάπτυξη δικτύου Πράσινων Σημείων και
διερεύνησης δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, έντυπου χαρτιού, ανάπτυξη
δημοτικών συστημάτων, κατασκευή ΧΥΤ87, κ.λπ..Το επιχειρησιακό πρόγραμμα “Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη”, αποτελεί το κύριο μέσο για την
επίτευξη των εθνικών στόχων του ΕΣΠΑ 2014-2020, όσον αφορά στον τομέα του
Περιβάλλοντος για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.

Ενδεικτικές είναι οι δράσεις του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
(https://ymeperaa.gr/epixeirisiako-programma/programma-anatheoriseis), που εστιάζονται
σε έργα υποδομής για τη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, για την προστασία και
αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και για την προώθηση των υπηρεσιών
οικοσυστήματος. Στο πρόγραμμα αυτό, η χρηματοδότηση από μέρους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης είναι ύψους (4.333.917.411€), ενώ η Εθνική συμμετοχή είναι ύψους (852.747.730€)
(https://pde.gov.gr). Το έργο LIFE 18 –IPCEI-GR/000013 (1.11.2019–1.11.2027),
συντονίζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με τη σύμπραξη και άλλων
εμπλεκόμενων φορέων, έχοντας ως κύριες δράσεις του έως το 2027, έργα πληροφόρησης,
ευαισθητοποίησης, ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων (για τα μικρά νησιά

80 Κέντρο διαλογής υλικών
81 Μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων
82 Μονάδες επεξεργασίας βιοαποβλήτων
83Χώροι Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων
84Η ΜΕΑ Ηπείρου αποτελεί την «πρώτη μονάδα στην Ελλάδα που παράγει ενέργεια από αστικά
απόβλητα» https://www.terna-energy.com/restories/diacheirisi-aporrimaton-i-kykliki-oik/
85 Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
86 Ζώνη Ειδικής Διαχείρισης Αποβλήτων
87 Χώροι Υγειονομικής Ταφής
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που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες), καθώς και έργα ανάπτυξης δικτύων χωριστής συλλογής
εξειδικευμένων ρευμάτων κ.λπ..

Πίνακας 2. Οι 11 πρωτοβουλίες του ΥΠΕΝ που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης
(https://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/53583/2021-01-28_SEV_SRGreenDeal_final.pdf)

Δ. Οικονομικά μέτρα που αφορούν χρηματοδοτήσεις έργων διαχείρισης αποβλήτων,
παροχής οικονομικών κινήτρων και εφαρμογής οικονομικών εργαλείων για τη διαχείριση
αποβλήτων κ.λπ.
Ε. Προδιαγραφές – Πρότυπα – Οδηγοί – Μελέτες: σχετικά με την εκπόνηση μελετών για
τον σχεδιασμό και τον καθορισμό διαδικασιών, καθώς και Οδηγών ειδικών προδιαγραφών
για τη διαχείριση αποβλήτων.

5. Πολιτικές και δράσεις/έργα των ΟΤΑ για την Επίτευξη του Στόχου 12 «Βιώσιμη
Παραγωγή και Κατανάλωση»

Ο «ΣΒΑ 12», όπως και οι υπόλοιποι ΣΒΑ, εκφράζονται στους ΟΤΑ (υπεύθυνοι φορείς
προγραμματισμού της ανάπτυξης της περιοχής τους, σύμφωνα Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’
133/19.07.2018), μέσω των (ΠΕΣΔΑ)88, εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας, οι οποίοι
εκπονούνται και υλοποιούνται από τον οικείο περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α89 (παρ. 4, άρθ.104 &
211, Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) (http://www.opengov.gr/minenv/?p=6473/). Μέσω της κίνησης
«Σκέψου Παγκόσμια, Δράσε Τοπικά», οι ΟΤΑ αποτελούν τον καλύτερο εκφραστή της
βιώσιμης ανάπτυξης
(https://www.edee.gr/files/Green%20Guide/EDEE%20green_guide.pdf).

Τα επιχειρησιακά σχέδια των ΟΤΑ α’ βαθμού και β΄ βαθμού αποτελούν ένα πολύτιμο
εργαλείο αποτύπωσης της στρατηγικής και της ανάλυσης των προγραμμάτων δράσης τους,
εναρμονισμένης πάντα με τις κατευθύνσεις του εθνικού βιώσιμου σχεδιασμού όσον αφορά
στον «ΣΒΑ 12», όπως: η προσφορά υπηρεσιών στους πολίτες, στη βάση ενός «κυκλικού
μοντέλου», προκειμένου να επηρεάζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα της περιοχής
τους, η ανάπτυξη δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού στην εφαρμογή «πράσινων» δημόσιων
συμβάσεων, η δημιουργία και ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών για τη διαχείριση
αποβλήτων (ΧΥΤΑ, ΜΕΑ, ΜΕΒΑ, ΣΜΑ, ΠΣ, συστήματα χωριστής συλλογής
ανακυκλώσιμων υλικών και βιο-αποβλήτων), η επεξεργασία των ΑΣΑ, η εκπόνηση

88 Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων
89 Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
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προγραμμάτων πρόληψης μείωσης αποβλήτων), ο εναλλακτικός τουρισμός που σέβεται τη
φέρουσα ικανότητα της γης (https://m.naftemporiki.gr/story/1481947).

Με την αναβάθμιση των υποστελεχωμένων Φο.Δ.Σ.Α, με την ενίσχυσή τους με
κατάλληλες υποδομές και με τη σταθεροποίηση του πλαισίου τους για τη διαχείριση των
απορριμμάτων, θα παύσει η αναβολή των προαναφερόμενων έργων.
Η συμβολή των κάτωθι προγραμμάτων είναι ένα σημαντικό βήμα για να οδηγηθούν οι ΟΤΑ
πιο κοντά στο κατώφλι της βιώσιμης ανάπτυξης:
1. Το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 2018: «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία

περιβάλλοντος» συνιστά έναν από τους βασικούς άξονες όπου δόθηκε προτεραιότητα
στην ενίσχυση των ΟΤΑ και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

2. Το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» αποσκοπεί στη βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής
κοινωνίας με έντονο περιβαλλοντικό αποτύπωμα μέσω δράσεων εξοικονόμησης
ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και διαχείρισης στερεών αποβλήτων πχ. στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου τα έργα αποκατάστασης των ΧΑΔΑ, στις θέσεις
ΠΛΑΤΩΜΑ/ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΔΙΣΚΟΥΡΙΑ/ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ &
ΣΠΑΡΤΕΑΣ/ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ". (27/11/2020)
(https://eyde.ypes.gr/tritsis).

3. Το έργο “Τεχνική υποστήριξη για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης
Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας” (2019 - 2021), υπό την επίβλεψη του ΥΠΕΝ, εξέτασε
τις ιδιαιτερότητες των Δήμων (αστικοί, αγροτικοί, νησιωτικοί) και το επίπεδο απόδοσής
τους, αναφορικά με τη διαχείριση αποβλήτων (χαμηλό, μεσαίο ή προχωρημένο),
προκειμένου να καταγραφούν τα εμπόδια και να εκπονηθεί ένας σημαντικός αριθμός
θεματικών Οδηγών, σχετικά με τις βελτιώσεις στη διαχείριση των αστικών αποβλήτων
και τη διαχείριση συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων:

ΟΔΗΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑhttps://www.ypeka.gr

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑ
ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΣΠ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

Πίνακας 3. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «Οδηγοί – Μελέτες – Πρότυπα»
(https://ypen.gov.gr/diacheirisi-apovliton/sterea-apovlita/odigoi-meletes-protypa/)

4. Η ομάδα του (SRSS)90, σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ ανέλαβε τον σχεδιασμό - σε (6)
δήμους της Δυτικής Αττικής (Περιστερίου, Αιγάλεω, Νίκαιας-Ρέντη, Χαϊδαρίου, Αγίας
Βαρβάρας και Κορυδαλλού) -του Συστήματος Διαλογής στην Πηγή με προτεραιότητα στο
οργανικό υλικό και τα ανακυκλώσιμα. (https://government.gov.gr/stin-epochi-tis-kiklikis-
ikonomias-mpeni-apo-simera-ellada/).

5. Στο πρόγραμμα ΕΕ TAIEX-EIRPEER 2 PEER/ «Εργαστήριο σύνδεσης Ευρωπαϊκών
πόλεων», συμμετείχαν (15) δήμοι της χώρας μας ,με την παρουσία ειδικών

90(Structural Reform Support Service), αντικατέστησε την Task Force.
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εμπειρογνωμόνων από ευρωπαϊκές πόλεις, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και
εμπειριών σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων.
Οι ΟΤΑ, δίνουν πλέον ιδιαίτερη βαρύτητα στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και

ευαισθητοποίηση, τόσο του ανθρώπινου δυναμικού τους, όσο και των πολιτών τους, μέσω
σχετικών πιλοτικών προγραμμάτων. Ορισμένες αξιοσημείωτες προσπάθειες ΟΤΑ α΄ Βαθμού,
όσον αφορά στην επίτευξη του «ΣΒΑ 12» είναι του δήμου Αμαρουσίου, ο οποίος πρώτος
εφάρμοσε πρακτικές πράσινων προμηθειών και καταχωρίστηκε στο σύστημα EMAS το
2006 & στο ISO:14001:2004, το 2010, του δήμου Αγίου Δημητρίου, που επίσης πρώτος
προχώρησε το 2018, στη σύνταξη του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης με βάση διεθνή
πρότυπα, αλλά και του δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, που προμήθευσε τους δημότες
του με ειδικούς προ-κομποστοποιητές κουζίνας κ.ά.
(https://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/organizations-global-goals.2.html).

6. Προτάσεις για ατομικές δράσεις για την επίτευξη του Στόχου 12 «Βιώσιμη
Παραγωγή και Κατανάλωση»

Η διαμόρφωση της κυκλικής οικονομίας βασίζεται στην ενίσχυση του ρόλου των
καταναλωτών, μέσω της ενεργής συμμετοχής τους και μέσω αλλαγής καταναλωτικών
προτύπων με την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή αυτή βασίζεται σε γνώση του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος των προϊόντων. (Κομίλης, 2020). Η αλλαγή στάσης και
συμπεριφοράς από μέρους των καταναλωτών προς ένα βιώσιμο τρόπο διαχείρισης «υλικών»
- και μάλιστα υψηλής αξίας - και όχι «απορριμμάτων», είναι θεμελιώδης γιατί θα
«συμπαρασύρει» όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (αγρότες, παραγωγούς, επιχειρήσεις) να
διαχειριστούν τα απόβλητά τους, ως ένα σημαντικό βιώσιμο πόρο.

Η σπατάλη τροφίμων αν και εμφανίζεται σε όλη την πορεία της τροφικής αλυσίδας
ενός προϊόντος - από το αρχικό στάδιο παραγωγής του μέχρι το τέλος του κύκλου ζωής του -
αποτελεί την ειδοποιό διαφορά ανάμεσα στις ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες,
καθώς στις μεν πρώτες εντοπίζεται στο λιανικό εμπόριο και στο στάδιο της κατανάλωσης,
ενώ στις δεύτερες στην παραγωγή και στο στάδιο της μεταφοράς. Οι κάτωθι ατομικές
δράσεις για μια βιώσιμη κατανάλωση απορρέουν από την αρχή της Ιεράρχησης Διαχείρισης
Αποβλήτων, όπως αυτή αποτυπώνεται στην Οδηγία Πλαίσιο για τα απόβλητα 2008/98 και
στα άρ.4, 35, 41, του Ν.4819/2021 και δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στον ακρογωνιαίο λίθο
της πολιτικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στην πρόληψη μέσω της αφύπνισης και της
κινητοποίησης των καταναλωτών, με τη χρήση ορθολογικών κριτηρίων στην αγορά
προϊόντων-τροφίμων και στη μετέπειτα αξιοποίησή τους ως βιώσιμα υλικά.

Γράφημα 2. «sdg 12 'responsible consumption and production'»
(https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/responsible-consumption-and-production)
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6.1. Πρόληψη
 Αποφυγή υπερκατανάλωσης και προώθηση αγοράς με σύνεση και σωστό

προγραμματισμό των αναγκών μας, αλλαγή των διατροφικών μας συνήθειων, στο
μαγείρεμα της τροφής μας, ώστε να συμπαρασυρθούν και οι παραγωγοί, οι βιομηχανίες,
οι προμηθευτές σε μια αλλαγή ως προς την ορθή αξιοποίηση των φυσικών πόρων και
του τρόπου παραγωγής και διακίνησης των προϊόντων και τροφίμων (https://www-epa-
gov.translate.goog/recycle/reducing-wasted-food-
home?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=el&_x_tr_hl=el&_x_tr_pto=nui,sc).

 Επιλογή τροφίμων που δεν πληρούν τα αισθητικά κριτήρια καθώς κατά τη συγκομιδή
τους ή τη μεταφορά τους, υπέστησαν ζημίες με συνέπεια να καταλήξουν ως απόβλητα,
τα οποία απελευθερώνουν ποσότητες μεθανίου, ενισχύοντας μ’ αυτό τον τρόπο το
φαινόμενο του θερμοκηπίου.

 Αγορά βιολογικών προϊόντων, ώστε να συμβάλλουμε στην αύξηση των βιολογικά
καλλιεργούμενων εκτάσεων στη χώρα μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα έχει
ποσοστό 3,8% των βιολογικά καλλιεργούμενων εκτάσεων στην Ε.Ε., είναι η τρίτη
χώρα στην Ε.Ε., σε ποσοστό βιολογικά καλλιεργούμενων εκτάσεων δημητριακών, και
κατέχει υψηλό ποσοστό βοοειδών που εκτρέφονται βιολογικά (27%)
(https://www.ypaithros.gr/ayksisi-kata-46-biologika-kalliergoumenis-ektasis-stin-ee-
metaksy-2012-2019/).

 Αξιοποίηση κάθε τροφίμου την εποχή της αφθονίας του, με τρόπους καλύτερης
αποθήκευσης, συντήρησης και χρήσης τους, επιμηκύνοντας όχι μόνο τη διάρκεια ζωής
τους αλλά και τη μετατροπή τους σε χρήσιμα, πολλές φορές πιο σύνθετα προϊόντα,
όπως: πίκλες λαχανικών, σπιτικό ξίδι και κρασί, ζυμαρικά, λικέρ, σάλτσες ντομάτας,
λουκάνικα και πάστωμα κρεατικών), ώστε να μην καταλήξουν στον κάδο
απορριμμάτων.

 Αγορά εποχικών τροφίμων από ντόπιους καλλιεργητές, των οποίων η παραγωγή
προήλθε με σεβασμό προς το περιβάλλον και όχι μέσω της εντατικοποίησης της
παραγωγής στα θερμοκήπια, όπου η παραγωγή συντελείται με εντατικό ρυθμό. Με τον
τρόπο αυτό, η μεταφορά των προϊόντων θα αποφευχθεί και κατ’ επέκταση θα μειωθεί η
κατανάλωση της ενέργειας που χρειάζεται. Σύμφωνα με ευρήματα στατιστικών
μελετών, καταναλώνεται παγκοσμίως περισσότερη ενέργεια για τη διαδικασία
συσκευασίας των τροφών, απ' ότι για τη μεταφορά τους.

 Επιλογή βιώσιμων λύσεων στη συσκευασία, ώστε να μειωθεί ή έστω να μετριαστεί ο
όγκος των παραγόμενων αποβλήτων και η απαιτούμενη ενέργεια για την περισυλλογή
και καταστροφή τους.

 Επιλογή προϊόντων από «πράσινες εταιρείες» που προωθούν προϊόντα που δεν
επιβαρύνουν το περιβάλλον, εξοικονομώντας πόρους (ενέργειας, νερού, φύρας κτλ),
παράγοντας ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που δεν απειλούν τις τοπικές πηγές νερού.

 Αποτροπή της χρήσης πλαστικών φιαλών και πλαστικών σακουλών μεταφοράς που
διατίθενται στα σημεία λιανικής πώλησης, λαϊκές αγορές, περίπτερα (πλην των
βιοαποδομήσιμων και λιπασματοποιήσιμων, που υπόκεινται σε περιβαλλοντικό
τέλος/0.07€+ΦΠΑ), με σκοπό τη μείωση χρήσης τους, από 1.1.2021
(https://www.eoan.gr/).

 Αποφυγή χρήσης βιομηχανικών και χημικών προϊόντων, όπως π.χ. καλλυντικά,
σαμπουάν, αποσμητικά, συνθετικά ρούχα όπως τα fleece. Εκτιμάται ότι ένα συνθετικό
ρούχο «χάνει» σε μία και μόνο πλύση, περίπου (1.900) μικροπλαστικές ίνες, οι οποίες
συνήθως καταλήγουν μέσω του αποχετευτικού συστήματος στη θάλασσα, δεν
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βιοδιασπώνται και παραμένουν στο περιβάλλον για χιλιάδες χρόνια, μολύνοντας όλους
τους θαλάσσιους οργανισμούς (https://www.nature.com/articles/srep37551).

 Κατανόηση και αναζήτηση ημερομηνίας λήξης ή κατανάλωσης προϊόντων. Σύμφωνα
με έρευνα του Ευρωβαρομέτρου, αρκετοί καταναλωτές στην χώρας μας συγχέουν τις
ενδείξεις «Ημερομηνία Λήξης…» και «Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από …» που
αναγράφονται στα συσκευασμένα τρόφιμα, με αποτέλεσμα να πετούν τρόφιμα
ανεξαρτήτως εάν αυτά είναι ακόμη ασφαλή
(https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/kukliki-oikonomia-kai-
meiosi-apovliton/20170505STO73528/grafima-aporrimmata-trofimon-stin-
ee&https://foodsavingalliancegreece.gr/).

 Αναζήτηση πληροφοριών για τον οικολογικό σχεδιασμό τροφίμων μέσα από τον
έλεγχο της ειδικής σήμανσης-πρότυπο για τη διατροφή μας, που μας πληροφορεί για τις
συνθήκες, με τις οποίες έχουν μεγαλώσει τα ζώα ή για τον τρόπο παραγωγής των
τροφίμων/αγροτικών προϊόντων, εάν είναι πιστοποιημένα ως βιολογικά προϊόντα, αν
τηρούνται οι κανόνες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, εάν έχουν τις ενδείξεις Προϊόντος
(ΠΟΠ)91 ή (ΠΓΕ)92.

 Αναζήτηση προϊόντων ή υπηρεσιών (π.χ. τουριστικά καταλύματα), τα οποία φέρουν το
οικολογικό σήμα (λουλούδι της Ε.Ε. 1992) που δηλώνει ότι το αποτύπωμα τους δεν
βλάπτει το όζον, καθώς και η αναζήτηση της ενεργειακής επισήμανσης των οικιακών
συσκευών σε κλίμακα από το Α έως το G, παρέχοντας στους καταναλωτές τη
δυνατότητα να επιλέγουν προϊόντα που μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας και τους
λογαριασμούς ενέργειας.

 Αναζήτηση πληροφοριών περί επισκευάσιμων αναβαθμισμένων και ανθεκτικών
προϊόντων (επίπλων, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού)
(https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/kukliki-oikonomia-kai-
meiosi-apovliton/20201119STO92005/pos-mporoume-na-proothisoume-ti-viosimi-
katanalosi).

 Αποφυγή σπατάλης νερού, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της ΕΥΔΑΠ.
 Έμφαση στη μελέτη και διαμόρφωση προτύπων ισορροπημένης διατροφικής

συμπεριφοράς αντί των τροφίμων υψηλής ενεργειακής πυκνότητας, από την παιδική
ηλικία, με στόχο την κατανάλωση περισσότερων φυτικών πρωτεϊνών συγκριτικά με
ζωικών. Επίσης, η εκτροφή ζώων για την παράγωγη κρέατος και γαλακτοκομικών
προϊόντων προϋποθέτει την κατανάλωση περισσότερων πόρων με μεγαλύτερες
επιπτώσεις στο περιβάλλον, όπως η σπατάλη μεγάλων ποσοτήτων νερού, συγκριτικά με
μία χορτοφαγική διατροφή (μείωση στην κατανάλωση του νερού κατά 36%).

 Ενθάρρυνση και υποστήριξη της δωρεάς και της αναδιανομής προϊόντων και τροφίμων
μέσα από δράσεις εθελοντικού χαρακτήρα (ΜΚΟ)93 για την εξυπηρέτηση ή την
ανακούφιση ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Η συμβολή των ΜΚΟ είναι πολύ θετική
καθώς «υποκαθιστούν ενέργειες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί από τις κυβερνήσεις
και ασκούν κριτική σε δράσεις που διενεργούνται από αυτές» (Μητούλα, κ.ά., 2008).

 Ενθάρρυνση και υποστήριξη της δωρεάς και της αναδιανομής προϊόντων και τροφίμων
στους δήμους ή σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, χωρίς αντάλλαγμα, εφόσον δε θέτουν
σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο δήμος Τριφυλίας,
όπου στο πλαίσιο της κοινωνικής αλληλεγγύης και του εθελοντισμού, με τη συνεργασία

91 Προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης
92 Προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης
93 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
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καλλιεργητών, παραγωγών, αγροτικών συνεταιρισμών και αγροτικών συλλόγων και
εθελοντών, αξιοποίησε την περισσευούμενη αγροτική παραγωγή του, διανέμοντάς την
σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
(https://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/aksiopoihsh-
perisseyoymenhs-agrotikhs-paragwghs.1412.html).

 Διάδοση του μηνύματος της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων χαρτιού στο χώρο
εργασίας, με την εκμετάλλευση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη μείωση των
εκτυπώσεων και την προώθηση ηλεκτρονικών συναλλαγών, π.χ. πληρωμή
λογαριασμών κλπ..

Σχήμα 3: Life-cycle Greenhouse Gas Emissions and Water Footprint of Residential Waste
Collection and Management Systems (https://www.semanticscholar.org/paper/Life-cycle-
Greenhouse-Gas-Emissions-and-Water-of-Maimoun/aceb3964af4266176f2b37c964da8192994f8e95)

6.2 Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση
 Προαγωγή της αναζήτησης νέων τρόπων επαναχρησιμοποίησης των υλικών (π.χ.

συλλογή ληγμένων φαρμακευτικών προϊόντων οικιακής χρήσης στα φαρμακεία και όχι
στον κάδο απορριμμάτων), καθώς κάθε νέο προϊόν και κάθε νέα συσκευασία ισούται
της ενέργειας που καταναλώθηκε για να παραχθεί. Τα υλικά αυτά μπορούν να
αποτελέσουν την πρώτη ύλη για τη δημιουργία άλλων χρηστικών αντικειμένων ή
παιχνιδιών.

 Επιλογή ανακατασκευασμένων ή μεταχειρισμένων ανταλλακτικών για την επισκευή
ενός οχήματος, διότι έτσι εξοικονομούμε μεγάλες ποσότητες πρώτων υλών και
ενέργειας, συμβάλλοντας στη μεγιστοποίηση του κύκλου ζωής ενός προϊόντος και στη
μείωση των αποβλήτων.

 Αναζήτηση πράσινου φακέλου στο ταχυδρομείο για την επιλογή αποστολής εγγράφου
από τράπεζες, δικηγόρους κ.α. με την επαναχρησιμοποίηση ίδιου φακέλου για δύο
αποστολές. Αφαιρώντας ο παραλήπτης την παλιά ετικέτα, κολλά τη νέα ετικέτα και
σφραγίζει το φάκελο με μια δεύτερη αυτοκόλλητη ταινία που είναι ενσωματωμένη στον
ίδιο το φάκελο.

 Υποστήριξη του κινήματος «Δεν πετάμε τίποτα. Δημιουργούμε» για τη συλλογή
προϊόντων ρουχισμού ή άλλων ειδών και αντικειμένων που δε χρειαζόμαστε, αντί της
απόρριψης τους σ’ έναν κάδο (https://el-
gr.facebook.com/denpetametipotadimiourgoume/).

6.3 Ανακύκλωση
Διαχωρισμός επαρκώς των απορριμμάτων, ακολουθώντας το ενημερωτικό υλικό των

Δήμων, για την τοποθέτησή τους στους κατάλληλους κάδους:
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- μπλε κάδοι (αλουμίνιο, λευκοσίδηρο, γυαλί, χαρτί και χαρτοκιβώτια)
- μπλε κώδωνες (γυάλινα μπουκάλια και βάζα αφαιρώντας τα μεταλλικά ή πλαστικά
καπάκια, πυρίμαχα σκεύη)
- κίτρινοι κάδοι, (μόνο χαρτί).

Εικόνα 4: Κορυφαίες οι επιδόσεις της Γερμανίας και στην ανακύκλωση/ 02.09.2019
(https://www.kathimerini.gr/pages/dromoi-anaptyxis-ellada-kai-germania/561143617/koryfaies-oi-
epidoseis-tis-germanias-kai-stin-anakyklosi/)

Εικόνα 5: Διαχείριση απορριμμάτων: κάν’ το όπως η Φινλανδία 2.09.2019,
(https://www.kathimerini.gr/life/environment/1040733/diacheirisi-aporrimmaton-kan-to-opos-i-
finlandia/)

 Επιδίωξη της οικιακής κομποστοποίησης, που σε ευρωπαϊκό επίπεδο αντιστοιχεί στο
40%. Χρησιμοποιώντας τον κήπο ή τις γλάστρες μας, μπορούμε να πάρουμε ένα
πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, φυσικό λίπασμα (κομπόστ), συμβάλλοντας στη
μείωση των σκουπιδιών που πετάμε στους κοινούς κάδους απορριμμάτων, στη μείωση
χημικών λιπασμάτων, στην εξοικονόμηση νερού, καθώς το χώμα διατηρεί την υγρασία
του, και ενέργειας που θα καταναλωνόταν για την παρασκευή τους.

 Αναζήτηση ιστότοπων που παρέχουν προτάσεις για τη χρήση υπολειμμάτων
συστατικών.

 Αναζήτηση (ΚΔΕΥ)94 στο Δήμο ή στην πόλη μας, ώστε να εναποθέτουμε
μεταχειρισμένα αντικείμενα κάθε είδους όπως: είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού, παιχνίδια, έπιπλα, ποδήλατα, βιβλία και κλωστοϋφαντουργικά είδη, αντί
να καταλήγουν στους κάδους απορριμμάτων.

 Αναζήτηση των υποδομών στους Δήμους (ΠΣ95, Κ.Α.Ε.Δι.Σ.Π.96, ΓΑ97), που
διευκολύνουν στην εναπόθεσή χωριστών συλλεγέντων ανακυκλώσιμων απόβλητων ή
χρησιμοποιημένων αντικείμενων, με σκοπό την περαιτέρω διαχείρισή τους.

94 Κέντρων Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών
95 Πράσινα Σημεία
96 Κέντρο Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης στην Πηγή
97 Γωνιά Ανακύκλωσης
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 Επιλογή του μέτρου απόσυρσης οχημάτων παλαιότητας και όχι της εγκατάλειψης τους
σε κάποιο σημείο, καθώς αποτελούν όχι μόνο πηγή δημιουργίας επικίνδυνων
αποβλήτων, αλλά και εμπόδιο στην προσπέλαση άλλων οχημάτων ή στη διέλευση
ανθρώπων, ιδιαίτερα των ατόμων με αναπηρία.

 Επιλογή συνεργείων (φανοποιείο, ηλεκτρολογεία οχημάτων, βουλκανιζατέρ,
καταστήματα αντικατάστασης κρυστάλλων οχημάτων, καταστήματα αντικατάστασης
εξατμίσεων και καταλυτών) που ανακυκλώνουν τα απόβλητα από την επισκευή
οχημάτων και των εξαρτημάτων τους, σε κάδους ειδικών προδιαγραφών.

6.4 Ανάκτηση
 Αποφυγή ανεξέλεγκτης απόρριψης των μπαταριών (οξέων μολύβδου ή λιθίου μετάλλου

και ιόντων λιθίου), σε κάδους, χωματερές ή σε δασικές εκτάσεις, διότι τα βλαβερά
διαβρωτικά οξέα που περιέχουν, μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιές από
βραχυκυκλώματα. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η εξοικονόμηση της ενέργειας
από την ανακύκλωσή τους, φτάνει το 80%.

 Προαγωγή του οικολογικού σχεδιασμού των κατοικιών και των κτιρίων μας, ώστε να
αντιμετωπιστεί η ενεργειακή φτώχεια.

 Εξοικείωση με τη βιώσιμη κινητικότητα, ώστε να μετριαστούν οι εκπομπές αερίων του
άνθρακα και με την επιδίωξη μιας αειφόρου και δίκαιης κινητικότητας για όλους και
όχι μόνο για τους οδηγούς.

 Επιλογή αεροπορικών εταιρειών, τις ονομαζόμενες PERFECT-CLEAN FLIGHT δηλ.
αεροπορικές εταιρίες, οι οποίες στη τιμή των αεροπορικών εισιτηρίων τους
συμπεριλαμβάνουν τον περιβαλλοντικό Φόρο του άνθρακα-carbon tax,
αποθαρρύνοντας έτσι τη χρήση ορυκτών καυσίμων.

 Υιοθέτηση της πρότασης της περιβαλλοντικής οργάνωσης Greenpeace, να επιλέγουμε
το τρένο ως μεταφορικό μέσο για ταξίδια των οποίων η διάρκεια είναι λιγότερο από 2,5
ώρες στο εσωτερικό της χώρας, δεδομένου ότι το αεροπορικό ταξίδι εκπέμπει πάνω
από δέκα (10) φορές περισσότερους ρύπους, συγκριτικά με το σιδηροδρομικό
(https://www.kathimerini.gr/world/561560377/taxidi-me-treno-anti-toy-aeroplanoy/).

Συμπεράσματα

Η οικιστική έκρηξη του πληθυσμού της γης, η υποβάθμιση του εδάφους με τη μείωση
της γονιμότητάς του και την απώλεια της βιοποικιλότητας από την υπερπαραγωγή, η μη
βιώσιμη χρήση των ανανεώσιμων και μη ανανεώσιμων πόρων, η υπερκατανάλωση και η
σπατάλη τροφής αποδεικνύουν την κρισιμότητα της κατάστασης στον πλανήτη μας
(https://www.eea.europa.eu/el/themes/biodiversity/intro/download.pdf)

Κύρια επιδίωξη του πολυδιάστατου «ΣΒΑ 12»είναι η προώθηση της κυκλικότητας στις
παραγωγικές διαδικασίες, η δημιουργία αγοράς δευτερογενών υλικών και αποβλήτων ως
παραγωγικών πόρων, η χρήση εναλλακτικών καυσίμων, η μείωση χρησιμοποίησης
επικίνδυνων ουσιών. Απαραίτητη συνιστώσα, η ενεργής συμμετοχή και συνεργασία όλων
των χωρών για ένα βιώσιμο μέλλον.

Σε εθνικό επίπεδο, η διαδικασία της μετάβασης στο επόμενο στάδιο όπου βιώσιμα
αγαθά, υπηρεσίες και επιχειρηματικά μοντέλα θα καταστούν ο κανόνας και τα πρότυπα
κατανάλωσης θα είναι πιο βιώσιμα, αποτελεί μία δύσκολη πρόκληση, πρωτίστως για δύο
λόγους. Πρώτον, γιατί προϋποθέτει τη δημιουργία και την ενίσχυση κατάλληλων υποδομών,
καθώς «οι καταναλωτές που είναι πρόθυμοι να κάνουν διαχωρισμό των οικιακών
αποβλήτων τους, μπορούν να ανακυκλώσουν μόνο αν υπάρχει η υποδομή για την αποκομιδή
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των διαχωρισμένων αποβλήτων τους και αντίστοιχα οι ΟΤΑ μπορούν να ανακυκλώσουν το
αυξανόμενο ποσοστό τους, μόνο αν τα νοικοκυριά διαχωρίζουν τα απόβλητά τους»
(https://www.eea.europa.eu/el/simata-eop-2010/simata-2014/arthra/apoblita-problima-i-
poros). Και δεύτερον, γιατί απαιτεί την υιοθέτηση της πρόληψης, μέσω «της ενημέρωσης
και εκπαίδευσης όλων των εμπλεκόμενων (καταναλωτών και μη), σχετικά με τη
λελογισμένη χρήση των πόρων, την αειφόρο κατανάλωση, την πρόβλεψη της διαχείρισης
των αποβλήτων και των δευτερογενών προϊόντων και τα οικολογικά σήματα»
(https://www.elgo.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2217:teyxos-28-
oktovrios-noemvrios-dekemvrios-2019&catid=106&Itemid=1221).

Η αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφοράς, εκ μέρους τόσο των παραγωγών, των
εταιρειών, σε όλη τη διάρκεια της αλυσίδας εφοδιασμού, με τη φιλοδοξία «να παράγουν
περισσότερα και καλύτερα με όσο το δυνατόν λιγότερα», όσο και των καταναλωτών, οι
οποίοι με ατομική υπευθυνότητα, σύνεση και σωστή ιεράρχηση των αναγκών τους, θα
διαχειριστούν τα απόβλητα ως «υλικό» που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας άλλος
βιώσιμος «πόρος». Εν κατακλείδι, «στην ανεπαρκή κοινωνία τίποτε δεν πετιέται γιατί για
όλα μπορεί να υπάρξει κάποια δεύτερη χρήση» (Κούγκολος κ.ά., 2020).
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2020-steering-committee, τελευταία ανάκτηση 04.11.2021.

 «Ευρωπαϊκή Επιτροπή», https://eur-lex.europa.eu/, τελευταία ανάκτηση 10.11.2021.
 «Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης»,https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-

access.html?locale=el, τελευταία ανάκτηση 05.11.2021.
 «Καταχώριση στο EMAS», https://europa.eu/youreurope/business/running-

business/developing-business/emas-registration/index_el.htm, τελευταία ανάκτηση
15.11.2021.

 «Απορρίμματα τροφίμων στην ΕΕ: εκατομμύρια τόνοι τροφίμων στα σκουπίδια κάθε
χρόνο», 15-05-2017/-
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/kukliki-oikonomia-kai-
meiosi-apovliton/20170505STO73528/grafima-aporrimmata-trofimon-stin-ee,
τελευταία ανάκτηση 15.11.2021.

 «Συμμαχία για τη μείωση σπατάλης τροφίμων» τελευταία ανάκτηση 15.11.2021,
https://foodsavingalliancegreece.gr/, τελευταία ανάκτηση 15.11.2021.

 «Πώς μπορούμε να προωθήσουμε τη βιώσιμη κατανάλωση;» 23.11-2020,
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/kukliki-oikonomia-kai-
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meiosi-apovliton/20201119STO92005/pos-mporoume-na-proothisoume-ti-viosimi-
katanalosi, τελευταία ανάκτηση 10.11.2021.

 «Σχετικά με τη βιοποικιλότητα»,03.06.2016,
https://www.eea.europa.eu/el/themes/biodiversity/intro/download.pdf, τελευταία
ανάκτηση 22.11.2021.

 Απόβλητα: πρόβλημα ή πόρος;/ https://www.eea.europa.eu/el/simata-eop-2010/simata-
2014/arthra/apoblita-problima-i-poros, τελευταία ανάκτηση 22.11.2021.

 «Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης», Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών
θεμάτων, https://gslegal.gov.gr/?page_id=5506,τελευταία ανάκτηση 22.11.2021.

 «Απόβλητα»,https://ypen.gov.gr/diacheirisi-apovliton/sterea-apovlita/,τελευταία
ανάκτηση 22.11.2021.

 «Επιχειρησιακό Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»,
https://ymeperaa.gr/epixeirisiako-programma/programma-anatheoriseis,τελευταία
ανάκτηση 22.11.2021.

 Υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργειας/http://www.opengov.gr/minenv/?p=6473/
τελευταία ανάκτηση 22.11.2021.

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», https://eyde.ypes.gr/tritsis, τελευταία
ανάκτηση 22.11.2021.

 «Η Ελλάδα στην πρωτοπορία της Ευρωπαϊκής Κυκλικής Οικονομίας 09/04/2019»,
https://government.gov.gr/stin-epochi-tis-kiklikis-ikonomias-mpeni-apo-simera-ellada/,
τελευταία ανάκτηση 22.11.2021.

 «Πρόσκληση συμμετοχής φιλόδοξων Δήμων σε διαδραστικό Εργαστήριο βιώσιμης
Διαχείρισης Αποβλήτων», https://ypen.gov.gr/wp-
content/uploads/legacy/Files/ypourgeio/Anakoinwseis/20190329_apovlita_dimoi.pdf,
τελευταία ανάκτηση 3.12.2021

 Πράξη 39 της 31.8.2020, Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων
(Ε.Σ.Δ.Α.) https://www.pde.gov.gr/gr/index.php, τελευταία ανάκτηση 22.11.2021

 «Η κυκλική οικονομία στην πράξη» https://www.terna-
energy.com/restories/diacheirisi-aporrimaton-i-kykliki-oik/τελευταία ανάκτηση
22.11.2021

 «Σκέψου Παγκόσμια, Δράσε Τοπικά»
https://www.edee.gr/files/Green%20Guide/EDEE%20green_guide.pdf, τελευταία
ανάκτηση 3.12.2021

 https://www.eoan.gr/, τελευταία ανάκτηση 15.11.2021
 https://el-gr.facebook.com/denpetametipotadimiourgoume/, τελευταία ανάκτηση

3.12.2021
 http://www.rethink.com.cy/el/rrr/ti-einai-to-rrr
 «Sustainable Development Goals – Overview», https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi,

τελευταία ανάκτηση 04.11.2021.
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 «sdg 12 'responsible consumption and production'»
https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/responsible-consumption-and-production
τελευταία ανάκτηση 15.11.2021

 Life-cycle Greenhouse Gas Emissions and Water Footprint of Residential Waste
Collection and Management Systems, https://www.semanticscholar.org/paper/Life-
cycle-Greenhouse-Gas-Emissions-and-Water-of-
Maimoun/aceb3964af4266176f2b37c964da8192994f8e95, τελευταία ανάκτηση
15.11.2021,

 «The Mediterranean Plastic Soup: synthetic polymers in Mediterranean surface waters»/
23.11.2016, https://www.nature.com/articles/srep37551; τελευταία ανάκτηση
20.11.2021

 «Reducing Wasted Food at Home», https://www-epa-
gov.translate.goog/recycle/reducing-wasted-food-
home?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=el&_x_tr_hl=el&_x_tr_pto=nui,sc, τελευταία ανάκτηση
15.11.2021.

 «Η επιλογή και η παρακολούθηση των έργων του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ την περίοδο
2014-2020 εξακολουθούν να εστιάζουν κυρίως στις εκροές», Ειδική έκθεση,
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/monitoring-project-performance-21-
2018/el/, τελευταία ανάκτηση 25.11.2021.
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ΣΤΟΧΟΣ 13 ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δήμητρα Γεωργίου
Απόφοιτη Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ΕΚΠΑ, ΠΜΣ Βιώσιμη
Ανάπτυξη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
dimgeorgiou18@gmail.com

Περίληψη
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του στόχου 13 της Βιώσιμης

Ανάπτυξης που αφορά την κλιματική αλλαγή. Το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής είναι
σήμερα ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα παγκοσμίως εξαιτίας των σοβαρών και
μακροχρόνιων επιπτώσεων του σε παγκόσμια κλίμακα. Οι συνέπειες του αναμένεται να
επηρεάσει τόσο τις σύγχρονες γενιές αλλά κυρίως τις επόμενες.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η έρευνα και η ανάλυση στρατηγικών δράσεων αλλά
και πρωτοβουλιών που αν ληφθούν τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο μπορούν να
οδηγήσουν στην αποτελεσματική αποτροπή της κλιματικής αλλαγής.

Τέλος, οι επιμέρους στόχοι αυτής της εργασίας είναι: η εκτενής αναφορά στα αίτια και τις
συνέπειες της κλιματικής αλλαγής καθώς και η βιβλιογραφική διερεύνηση των πολιτικών και
δράσεων που έχουν ήδη ληφθεί σε Ευρωπαϊκό σε Εθνικό και σε Τοπικό επίπεδο για τον
περιορισμό του φαινομένου.

Λέξεις – κλειδιά: Κλιματική αλλαγή, Φαινόμενο του Θερμοκηπίου, Επιπτώσεις, Ατομικές
Δράσεις.

Εισαγωγή

Το κλίμα της Γης πάντα άλλαζε και πάντα θα αλλάζει. Η διαφορά έγκειται ότι στο
παρελθόν οι αλλαγές οφείλονταν σε φυσικά αίτια ενώ τώρα οφείλονται κατά κύριο λόγο σε
ανθρώπινες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική αλλαγή (IPCC), ως
«Κλιματική αλλαγή» ορίσθηκε κάθε αλλαγή του κλίματος που συμβαίνει με την πάροδο του
χρόνου ανεξάρτητα από το αν αυτή οφείλεται σε φυσική μεταβλητότητα ή είναι αποτέλεσμα
της ανθρώπινης δραστηριότητας. Αυτός ο ορισμός διαφέρει από τον ορισμό που δόθηκε από
την Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές (UNFCC) όπου,
ως κλιματική αλλαγή ορίστηκε η μεταβολή του κλίματος που οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε
ανθρώπινες δραστηριότητες ξεχωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την κλιματική μεταβλητότητα
που οφείλεται σε φυσικά αίτια. Συνεπώς, και με τους δύο παραπάνω ορισμούς είναι φανερό
ότι οι αιτίες για την κλιματική αλλαγή οφείλονται είτε πλήρως είτε εν μέρει στις ανθρώπινες
δραστηριότητες. (Πηγή: ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ | In Deep Analysis )

Για την κάλυψη του αντικειμένου της μελέτης, αρχικά γίνεται εκτενή ανάλυση στο
πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής σε εθνικό και σε παγκόσμιο επίπεδο, και ακολουθούν οι
Πολιτικές, οι Δράσεις και οι Χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε., της Ελλάδας και των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στην συνέχεια, εξετάζονται με λεπτομέρειες, οι πρωτοβουλίες που
θα μπορούσαν να ληφθούν σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο για τον περιορισμό του
φαινομένου. Τέλος, ακολουθούν τα συμπεράσματα που προέκυψαν στα πλαίσια αυτής της
εργασίας καθώς και οι βιβλιογραφικές πηγές που χρησιμοποιήθηκαν.
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1. Περιγραφή του στόχου: 13

Ο στόχος 13 αναφέρεται στο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής και αποβλέπει:
1) στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της προσαρμοστικής ικανότητας όλων των χωρών
έναντι των κινδύνων και των φυσικών καταστροφών που απορρέουν από την κλιματική
αλλαγή
2) στην ένταξη των μέτρων για την κλιματική αλλαγή στις εθνικές πολιτικές
3) στην βελτίωση της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών, σχετικά με
θέματα που αφορούν τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, την προσαρμογή και τη
μείωση των επιπτώσεων
4) στην εφαρμογή της δέσμευσης που έχουν αναλάβει οι ανεπτυγμένες χώρες μέρη της
Σύμβασης-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, δηλαδή για την
ετήσια διάθεση 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μέχρι το 2020, μέσω διαφόρων πηγών,
ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών και
5) στην προώθηση μηχανισμών για την αύξηση της ικανότητας σχετικά με τον σχεδιασμό
και τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν την κλιματική αλλαγή στις λιγότερο ανεπτυγμένες
χώρες και στα μικρά αναπτυσσόμενα νησιωτικά κράτη, συμπεριλαμβανομένων των
γυναικών, των νέων καθώς και των τοπικών και περιθωριοποιημένων κοινοτήτων. (Πηγή:
ΣΤΟΧΟΣ 13 - ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ - Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ -
Greece (unric.org))

2. Το πρόβλημα της Κλιματικής Αλλαγής

Υπάρχει γενικότερα μια ταύτιση της κλιματική αλλαγής με το φαινόμενο του
θερμοκηπίου, που είναι εσφαλμένη. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι ένα γεωφυσικό
φαινόμενο που είναι απαραίτητο τόσο για την ύπαρξη όσο και για την διατήρηση της ζωής
πάνω στην Γη. Υπό κανονικές συνθήκες δηλαδή, δεν είναι επιβλαβές αλλά είναι αναγκαίο
διότι βοηθάει στο να υπάρχουν σταθερές θερμοκρασίες και κλίμα στον πλανήτη.

Η συσσώρευση όμως ολοένα και περισσότερο αερίων του θερμοκηπίου έχει ως
αποτέλεσμα την αλλαγή του κλίματος παγκοσμίως. Ειδικότερα τα αέρια που οφείλονται για
το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής είναι: Α) το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) Β) το
μεθάνιο (CH4) Γ) το οξείδιο του αζώτου (N2O) Δ) οι υδροφθοράνθρακες (HFCs) Ε) οι
φωσφοροφθοροάνθρακες (PFCs) και ΣΤ) τα θειο-εξαφθορίδια (SF6).

Οι εκπομπές των παραπάνω αερίων οφείλονται σε ανθρώπινες δραστηριότητες που
σχετίζονται κυρίως με τομείς που αφορούν: 1) την ενέργεια (πχ μονάδες παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας, τα διυλιστήρια, η υπερβολική χρήση ορυκτών πόρων, όπως είναι: ο
άνθρακας, ο λιγνίτης, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο), 2) τον αγροτικό τομέα, 3) τον
τομέα διαχείρισης των απορριμμάτων καθώς και 4) τον βιομηχανικό τομέα.

(Πηγή: Κλιματική αλλαγή. Μια ενοχλητική αλήθεια ή μια εξαιρετικά δημοφιλής αυταπάτη ? –
dasarxeio.com)
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Η κλιματική αλλαγή έχει τεράστιες συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον και στην
ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Πιο συγκεκριμένα, η υπερθέρμανση της Γης προκαλεί την
τήξη των παγετώνων και την αύξηση της στάθμης της θάλασσας. Είναι αξιοσημείωτο ότι:
από το 1901 μέχρι το 2010 η μέση στάθμη της θάλασσας έχει αυξηθεί κατά 19 εκατοστά, με
αποτέλεσμα την κατάκλυση παράκτιων περιοχών.

Επιπλέον, η κλιματική αλλαγή έχει επιπτώσεις και στις αποδόσεις των καλλιεργειών.
Για παράδειγμα, από το 1981 έως το 2002 η παραγωγή καλαμποκιού, σιταριού και άλλων
βασικών καλλιεργειών έχει υποστεί μείωση 40 μεγατόνων σε παγκόσμιο επίπεδο. Συνεπώς,
μειώνεται η ικανότητα των χωρών να παράγουν τρόφιμα. Επιπλέον, η κλιματική αλλαγή
οδηγεί σε εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον
καύσωνα των 38 βαθμών Κελσίου που "χτύπησε" τη Σιβηρία το 2020. (Πηγή: THE 17
GOALS | Sustainable Development (un.org))

Μια ακόμα επίπτωση της κλιματικής κρίσης είναι οι εξαλείψεις φυτών και ζώων που
δεν θα μπορούν να προσαρμοστούν στις νέες περιβαλλοντικές συνθήκες που θα επικρατούν
στην Γη. Δεν είναι λίγοι οι επιστήμονες που ισχυρίζονται ότι η κλιματική αλλαγή θα
οδηγήσει ακόμα και σε εξαφάνιση των εποχών. Επιπροσθέτως, η κλιματική αλλαγή μπορεί
να προκαλέσει αύξηση των μεταναστευτικών ροών ακόμα και αύξηση των πολέμων που θα
σχετίζονται με την πρόσβαση στην εκμετάλλευση ορυκτών πόρων.

Συμπερασματικά, το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής είναι ιδιαίτερο. Η
ιδιαιτερότητα του οφείλεται στις παγκόσμιες και μακροχρόνιες επιπτώσεις του ενώ
ταυτόχρονα συνδυάζει σύνθετες αλληλεπιδράσεις μεταξύ περιβαλλοντικών, οικονομικών,
τεχνολογικών, πολιτικών και κοινωνικών θεσμών.

Τέλος, οι προβλέψεις για την εξέλιξη του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής δεν είναι
αισιόδοξες. Σύμφωνα με την ειδική έκθεση της IPCC για τις εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου προβλέπεται μια περαιτέρω αύξηση των εκπομπών της τάξεως του 25 με 90%,
μεταξύ του 2000 και του 2030, στην περίπτωση που δεν ληφθούν μέτρα για τον περιορισμό
τους. (Πηγή: AR4 Climate Change 2007: Synthesis Report — IPCC)

3. Πολιτικές, Δράσεις και Χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε για την Κλιματική Αλλαγή

Η Ε.Ε. είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής αφού
έχει ήδη μεριμνήσει και λάβει μια σειρά από πολιτικές και δράσεις για τον περιορισμό του
φαινομένου. Μέχρι το 2017 είχε ήδη καταφέρει να μειώσει τις εκπομπές της σχεδόν κατά
22 % σε σχέση με το έτος 1990.

Η Συμφωνία των Παρισίων περιλαμβάνει σχέδιο δράσης για τον περιορισμό της
υπερθέρμανσης του πλανήτη. Ξεκίνησε να ισχύει από τις 4 Νοεμβρίου του 2016 και έχει
υπογραφεί από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η Ένωση για τον περιορισμό της κλιματικής
αλλαγής επιλέγει να στραφεί σε λύσεις που στηρίζονται στην ίδια την φύση και ταυτόχρονα
συμβάλλουν στην δημιουργία ανθεκτικότητας έναντι της κλιματικής αλλαγής.

Οι στόχοι της Ένωσης για το κλίμα είναι: η μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου τουλάχιστον 55% έως το 2030 σε σύγκριση με το 1990 ενώ, ο μακρόπνοος
στόχος της είναι η δημιουργία μιας κλιματικά ουδέτερης ΕΕ έως το 2050. Η δημιουργία μιας
κλιματικά ουδέτερης ΕΕ θα ανοίξει το δρόμο για νέες ευκαιρίες στον οικονομικό και στον
τεχνολογικό τομέα. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι έχει λάβει μια σειρά από πολιτικές
και δράσεις. (Πηγή Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή - Consilium
(europa.eu)) Ειδικότερα:
1) Η Δέσμη του 55% «Fit for 55» η οποία περιλαμβάνει: την μεταρρύθμιση των διαδικασιών
εμπορίας και των δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ), ορίζοντας το ανώτερο όριο
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εκπομπών CO2 τόσο για τη βαριά βιομηχανία όσο και στους σταθμούς παραγωγής ενέργειας.
Ακολουθεί, ο κανονισμός που σχετίζεται με τον επιμερισμό των προσπαθειών της Ένωσης
για την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου όπου συμπεριλαμβάνονται τομείς
που σχετίζονται με τα κτίρια, τη γεωργία, τη διαχείριση αποβλήτων και τις μεταφορές ενώ
εξαιρούνται οι αερομεταφορές και η διεθνής ναυτιλία. Επιπλέον, περιλαμβάνονται οι
οδηγίες που ισχύουν για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση με
ιδιαίτερη μνεία στο υδρογόνο. Δεν θα μπορούσε να λείπει, ο κανονισμός που αναφέρεται
στην χρήση γης και τη δασοκομία με στόχο την καλύτερη προστασία και διαχείριση της γης
και των δασών και τέλος, ο κανονισμός για τις εκπομπές CO2 των αυτοκινήτων και των
ημιφορτηγών όπου προβλέπεται για τα νέα οχήματα από το 2030 και μετά να εκπέμπουν
λιγότερο CO2 σε σύγκριση με το 2021 (τα αυτοκίνητα 37,5 % λιγότερο CO2 και τα μικρά
φορτηγά 31 % λιγότερο CO2). Αξιοσημείωτο είναι ότι, οι κατασκευαστές θα πρέπει να
μειώσουν τις εκπομπές CO2 των νέων φορτηγών κατά: 15 % το 2025 και 30 % το 2030.
Όλες οι παραπάνω δράσεις δίνουν ώθηση στην βιώσιμη ανάπτυξη με οφέλη στην υγεία και
στο περιβάλλον, στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς η ΕΕ γίνεται παγκόσμια
ανταγωνιστική οικονομία. (Πηγή: Πρόσφατες δράσεις πολιτικής της ΕΕ για την κλιματική
αλλαγή - Consilium (europa.eu))
2) Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία η οποία περιλαμβάνει: το σχέδιο στρατηγικής και τον
χάρτη πορείας για την υλοποίηση των κλιματικών φιλοδοξιών της ΕΕ. Δηλαδή: αναφέρονται
οι νομοθετικές και μη νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν την ΕΕ να επιτύχει
τους κλιματικούς στόχους της. Ως παράδειγμα, θα μπορούσαν να είναι οι δράσεις που
σχετίζονται με τη βιομηχανία, την ενέργεια και τις μεταφορές. (Πηγή: Πρόσφατες δράσεις
πολιτικής της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή - Consilium (europa.eu))
3) Ο Ευρωπαϊκός Νόμος για το Κλίμα ο οποίος αντιστοιχεί σε ένα από τα μέρη της
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και έχει ως στόχο να ενταχθεί στην νομοθεσία η
δημιουργία της κλιματικά ουδέτερης ΕΕ έως το 2050. Δηλαδή: να μετατραπούν οι πολιτικές
δεσμεύσεις της ΕΕ για το κλίμα σε νομική υποχρέωση. Επιπλέον, σύμφωνα με τον
κανονισμό θεσπίστηκε ευρωπαϊκή επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή για την κλιματική
αλλαγή, η οποία θα παρέχει επιστημονικές συμβουλές και παράλληλα θα πραγματοποιεί
εκθέσεις σχετικά με τα μέτρα της ΕΕ για το κλίμα. (Πηγή: Πρόσφατες δράσεις πολιτικής της
ΕΕ για την κλιματική αλλαγή - Consilium (europa.eu))

Η ΕΕ λαμβάνοντας υπόψιν ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει όλες τις χώρες
παγκοσμίως και έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις θεωρεί αναγκαία την συνεργασία και την
δραστηριοποίηση όλων των χωρών για τον περιορισμό – βελτίωση της κλιματικής αλλαγής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, η Ε.Ε. εκπροσωπεί μόνο το 8% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων.
Γίνεται λοιπόν, εύκολα αντιληπτό ότι μια εσωτερική πολιτική για την βελτίωση της
κλιματικής αλλαγής δεν θα ήταν αποτελεσματική.

Γι’ αυτό τον σκοπό έχει ήδη αναλάβει δράσεις και εφαρμόζει μια σειρά από πολιτικές
με συγκεκριμένα μέσα όπως είναι η Κλιματική Διπλωματία όπου συνεργάζεται με τους
εταίρους της αλλά και με τα Ηνωμένα Έθνη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι: η
συμμετοχή της ΕΕ τον Νοέμβριο του 2021 στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την
κλιματική αλλαγή COP26 που πραγματοποιήθηκε στη Γλασκόβη. Οι στόχοι που τέθηκαν
στην διάσκεψη αυτή ήταν: η αύξηση της χρηματοδότησης για τις αναπτυσσόμενες χώρες, η
έγκριση της δέσμευσης που αφορά για το μεθάνιο και η οριστικοποίηση των κανόνων που
ισχύουν με την Συμφωνία των Παρισίων. (Πηγή: Οι στόχοι για το κλίμα και η εξωτερική
πολιτική της ΕΕ - Consilium (europa.eu))
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Επίσης, η ίδια η ΕΕ παρέχει οικονομική στήριξη σε αναπτυσσόμενες χώρες για δράσεις
που αφορούν το κλίμα. Ειδικότερα, το 2020 δόθηκε χρηματοδότηση ύψους 23,3 δισ. €.
(Πηγή: Οι στόχοι για το κλίμα και η εξωτερική πολιτική της ΕΕ - Consilium (europa.eu))

Η συνεργασία όλων των χωρών παγκοσμίως είναι επιτακτική ανάγκη για την
αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Η ΕΕ είναι πρωτοπόρος και αποτελεί πρότυπο με τις
δράσεις και τις πολιτικές που έχει ήδη λάβει για την αντιμετώπιση της. Ο περιορισμός της
κλιματικής αλλαγής είναι επιτακτική ανάγκη τόσο για το μέλλον της Ευρώπης αλλά και
όλου του κόσμου.

Τέλος, η ΕΕ έχει αποφασίσει να χρησιμοποιήσει το 30% του προϋπολογισμού της που
αφορά την περίοδο 2021-2027 από το μέσο Next Generation EU για τον περιορισμό της
κλιματικής αλλαγής. (Πηγή: Οι στόχοι για το κλίμα και η εξωτερική πολιτική της ΕΕ -
Consilium (europa.eu))

4. Πολιτικές, Δράσεις και Έργα της Ελλάδας για την Κλιματική Αλλαγή

Η Ελλάδα γνωρίζοντας ότι η κλιματική αλλαγή είναι μια απειλή με πολύ σοβαρές
συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων έχει προβεί σε μια
σειρά από πολιτικές, δράσεις και έργα με στόχο τον περιορισμό του φαινομένου.

Για την σύνταξη της Εθνικής Πολιτικής και τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής
υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής (σήμερα ονομάζεται Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας –
ΥΠΕΝ), του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών καθώς και της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Ειδικότερα, τον Δεκέμβριο του 2014 η Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας
της Ατμόσφαιρας του ΥΠΕΝ και η Επιτροπή Μελέτης των Επιπτώσεων της Κλιματικής
Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ), που λειτουργούσε ήδη από το 2009 με την υποστήριξη της ΤτΕ
συνέθεσαν την Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στη Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ).
Το σχέδιο που δημιουργήθηκε τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από 24/11/2015 έως
08/12/2015 και τα αποτελέσματα της αξιολογήθηκαν από μέλη της ΕΜΕΚΑ, της ΤτΕ και
της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας. (Πηγή:
Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - (ypen.gov.gr))

Οι βασικοί στόχοι της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στη Κλιματική
Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ) είναι:
1) η συλλογή ολοκληρωμένων, επίκαιρων και επιστημονικών πληροφοριών σχετικών με το
φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής ώστε στην συνέχεια να ληφθούν οι ανάλογες και πιο
αποτελεσματικές δράσεις
2) η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Χώρας στις επιπτώσεις της Κλιματικής αλλαγής
3) ο προγραμματισμός και η προώθηση δράσεων και πολιτικών προσαρμογής στα νέα
δεδομένα της κλιματικής αλλαγής φυσικά σε όλους τους τομείς αλλά, ιδιαίτερη έμφαση
δόθηκε σε πιο ευάλωτους τομείς όπως: η γεωργία, η κτηνοτροφία και η ενέργεια
4) η προώθηση και η εφαρμογή δράσεων σε περιφερειακό επίπεδο όπως είναι: η εκπόνηση
των Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ),
λαμβάνοντας υπόψιν κάθε φορά τις κλιματικές συνθήκες, τις ιδιαιτερότητες και τα
χαρακτηριστικά της κάθε περιφέρειας
5) συντάχθηκε μηχανισμός που θα αναλάβει την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των
δράσεων και των πολιτικών ώστε να γίνονται άμεσες οι αλλαγές που είναι αναγκαίες για τον
περιορισμό του φαινομένου και
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6) ένας ακόμα πολύ σημαντικός στόχος είναι: η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της
κοινωνίας με στόχο την ενεργοποίηση της για την λήψη πρωτοβουλιών και δράσεων. (Πηγή:
Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - (ypen.gov.gr))

Η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή είναι η πρώτη
προσπάθεια για την λήψη των αναγκαίων μέτρων για την βελτίωση της κλιματικής αλλαγής
σε εθνικό, περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο. Η ΕΣΠΚΑ θέτει τους στόχους, τις αρχές
αλλά και τα μέσα για τον περιορισμό του φαινομένου λαμβάνοντας πάντα υπόψιν τα πλαίσια
που ορίζονται από την σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, τη
Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και τις
Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Η αξιολόγηση της ΕΣΠΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4414/2016 (Α΄149),
πραγματοποιείται ανά δεκαετία και αναθεωρείται εφόσον είναι αναγκαίο σύμφωνα με την
ανάλυση αξιολόγησης. Τώρα, η ΕΣΠΚΑ θα πρέπει να αξιολογηθεί το αργότερο έως το 2026.
Ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4414/2016 (Α΄149), ο συντονισμός, η
παρακολούθηση και η τελική αξιολόγηση των πολιτικών της ΕΣΠΚΑ πραγματοποιείται από
το Εθνικό Συμβούλιο για την Προσαρμογή (ΕΣΠ) στη Κλιματική Αλλαγή. (Πηγή:
Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - (ypen.gov.gr))

Με το ΦΕΚ Τεύχος Β 4893/31.12.2019, τέθηκε σε εφαρμογή το Εθνικό Σχέδιο για την
Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ). Σε αυτό το σχέδιο περιλαμβάνονται πολιτικές, στρατηγικές
και δραστηριότητες της Ελλάδας, για να επιτευχθούν συγκεκριμένοι ενεργειακοί και
κλιματικοί στόχοι που έχουν τεθεί με χρονικό ορίζοντα μέχρι το 2030. Το σχέδιο αυτό είναι
εναρμονισμένο με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους στόχους Βιώσιμης
Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Μέσω του ΕΣΕΚ αναδεικνύονται οι στόχοι και οι αναπτυξιακές
δυνατότητες της Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, οι βασικοί στόχοι της ΕΣΕΚ είναι:
Α) Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε ποσοστό που ανέρχεται πάνω από
42% σε σύγκριση με τις εκπομπές του 1990 και πάνω από 55% σε σχέση με τις εκπομπές
του 2005 ώστε να μεταμορφωθεί σε μια οικονομία που θα είναι κλιματικά ουδέτερη έως το
έτος 2050, σύμφωνα και με τους στόχους που έχουν τεθεί και από την ΕΕ.
Β) Προτείνεται η αναθεώρηση των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων και η
αντικατάσταση τους με πολιτικές και δράσεις που θα έχουν ως γνώμονα την κυκλική
οικονομία.
Γ) Η συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση
ενέργειας ορίσθηκε κατά το ελάχιστο 35% ενώ παράλληλα, η ένταξη των ΑΠΕ στην
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να υπερβεί το 60%.
Δ) Η απολιγνιτοποίηση δηλαδή να μειωθεί η χρήση λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή και
σταδιακά μέχρι το 2028 να μην χρησιμοποιείται καθόλου.
Ε) Ορίσθηκε ότι η τελική κατανάλωση ενέργειας το έτος 2030 πρέπει να είναι στα επίπεδα
του 2017, δηλαδή να επιτευχθεί βελτίωση ενεργειακής απόδοσης της τάξης του 38%. Για να
καταφέρει να αγγίξει αυτό το ποσοστό σχεδιάζονται νέα μέτρα στον κτιριακό τομέα, που
αναφέρονται τόσο για τα δημόσια όσο και για τα ιδιωτικά κτίρια (ΥΠΕΝ_ΤΕΛΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΕΚ_231219 (europa.eu)

Οι παραπάνω στόχοι με τα συγκεκριμένα ποσοστά θα είναι σε θέση να επιτευχθούν με
την ένταξη των ΑΠΕ στα ηλεκτρικά δίκτυα, με την απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης
και με την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, προτεραιότητα για την Ελλάδα την περίοδο 2020-2030, είναι η
προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας που θα συμβάλλει να επιτευχθούν οι παραπάνω
ενεργειακοί στόχοι. Το 0,13% του ΑΕΠ της για το έτος 2030 θα διατεθεί προς την έρευνα
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και την τεχνολογική ανάπτυξη. (Πηγή: ΥΠΕΝ_ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΕΚ_231219
(europa.eu))

Στην συνέχεια, είναι γεγονός ότι το καλοκαίρι του 2021 επί ημέρες η θερμοκρασία σε
πολλές πόλεις της Ελλάδας έφτανε τους 40 βαθμούς κελσίου και σε συνδυασμό με τις
πολλές δασικές πυρκαγιές οδήγησε την Κυβέρνηση στην δημιουργία Υπουργείου
Κλιματικής Κρίσης. Βασικός σκοπός του Υπουργείου είναι: ο σχεδιασμός και η οργάνωση
δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών ή καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης. (Πηγή: Αποστολή | Υπουργειο Κλιματικης Κρισης και Πολιτικης
Προστασιας (civilprotection.gr))

Είναι αξιοσημείωτο ότι, η Ελλάδα ανταγωνιζόμενη τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ στα
πλαίσια της χρηματοδότησης LIFE – IP πέτυχε να κατοχυρώσει το έργο AdaptInGR
“Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην
Ελλάδα”. Η διάρκεια του έργου υπολογίζεται στα 8 έτη από το 2019 -2026 με
προϋπολογισμό €14,2 εκατ. (Πηγή: Το κλίμα αλλάζει… και αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις
(ypen.gov.gr))

Τέλος, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) Κλίμα 2021-2022 και δημοσιεύθηκε στις 27 Οκτωβρίου προέκυψε ότι
το 83% των Ελλήνων θεωρούν ότι η κλιματική αλλαγή και οι συνέπειές της συνιστούν τη
μεγαλύτερη πρόκληση για την ανθρωπότητα κατά τον 21ο αιώνα ενώ παράλληλα το 88%
των Ελλήνων θεωρούν ότι η κλιματική αλλαγή έχει επιπτώσεις στην καθημερινή τους ζωή.
(Πηγή: Το 83% των Ελλήνων θεωρούν ότι η κλιματική αλλαγή και οι συνέπειές της
συνιστούν τη μεγαλύτερη πρόκληση για την ανθρωπότητα κατά τον 21ο αιώνα. (eib.org)).

5. Πολιτικές, Δράσεις και Έργα των ΟΤΑ για την Κλιματική Αλλαγή

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α΄ βαθμός είναι οι Δήμοι και Β΄ βαθμός είναι
οι περιφέρειες ) είναι οι πιο άμεσες μορφές διοίκησης προς τον πολίτη. Έχουν καθοριστικό
ρόλο για την προστασία, την διαφύλαξη και την βελτίωση του τοπικού περιβάλλοντος
καθώς γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες. Το γεγονός αυτό
τους καθιστά ιδανικούς στο να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τον σχεδιασμό και για την
υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης σε τοπικό επίπεδο.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα όπως οι πλημμύρες, οι ξηρασίες και οι καύσωνες
πλήττουν ήδη πολλές πόλεις της Ελλάδας με αποτέλεσμα οι τοπικές αρχές ως βασικοί
μοχλοί να έχουν λάβει πρωτοβουλίες και να πραγματοποιούν δράσεις με στόχο τον
περιορισμό των φαινομένων και την βελτίωση της ανθεκτικότητας των πόλεων.

Στην παρούσα μελέτη δεν είναι εφικτό να παρουσιαστούν όλοι οι Δήμοι και οι δράσεις
τους ενδεικτικά όμως θα γίνει αναφορά στον Δήμο Αθηναίων, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου
και στον Δήμο Ιλίου.

Ο Δήμος Αθηναίων ξεκίνησε την συνεργασία του με την διεθνή "Συμμαχία
Ανθεκτικότητας έναντι της Ακραίας Ζέστης" (Extreme Heat Resilience Alliance – EHRA)
και ταυτόχρονα όρισε την πρώτη Επικεφαλή Αντιμετώπισης της Αστικής Υπερθέρμανσης
(Chief Heat Officer), με στόχο την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
Στην Αθήνα η πυκνή δόμηση, το μη σωστά διαμορφωμένο οδικό δίκτυο και οι
περιορισμένοι χώροι πρασίνου περιορίζουν τη ροή του αέρα και διατηρούν τη θερμότητα με
αποτέλεσμα υψηλότερες θερμοκρασίες εντός του Δήμου. Για αυτούς τους λόγους η
Δημοτική Αρχή έχει λάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες όπως είναι η πραγματοποίηση έργων
φιλικών όμως προς το περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση τους
να γίνονται με όρους θερμικής ανθεκτικότητας. Επιπλέον, προς την ίδια κατεύθυνση έχουν
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δρομολογηθεί μια σειρά από δράσεις όπως είναι: η αύξηση των δεντροφύτευσεων στο
κέντρο της πόλης αλλά και στις 129 γειτονιές της πρωτεύουσας, η δημιουργία περισσότερων
ανοικτών χώρων πρασίνου, πχ πάρκα καθώς και η αναβάθμιση των ήδη υπάρχων χώρων
πρασίνου όπως είναι ο Εθνικός Κήπος, ο Λυκαβηττός και η Ακαδημία Πλάτωνος. Εξίσου
σημαντική είναι και η αποκατάσταση των σιντριβανιών της πόλης που καταφέρνουν να
μειώσουν την θερμοκρασία μέσα στην πόλη. Τέλος, μια ακόμα δράση είναι η ενεργειακή
θωράκιση των σχολείων, των δημοτικών κτιρίων αλλά και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
της Αθήνας. (Πηγή: Η Αθήνα αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση των πολύ
υψηλών θερμοκρασιών λόγω κλιματικής αλλαγής - Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει την
πρώτη Επικεφαλής Αντιμετώπισης Αστικής Υπερθέρμανσης (Chief Heat Officer) της
Ευρώπης | Αθήνα (cityofathens.gr))

Ακολουθεί ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ο οποίος είναι ένας από τους Δήμους που
συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Δημαρχών για την Κλιματική Αλλαγή και οι δράσεις
που έχει λάβει σχετίζονται περισσότερο με την ανακύκλωση. Ειδικότερα, ο Δήμος
συμμετέχει στο πρόγραμμα ανακύκλωσης “The Green City” όπου οι πολίτες ανακυκλώνουν
απορρίμματα από διαφορετικές κατηγορίες πχ χαρτιά/χαρτόνια, πλαστικά, μεταλλικά και
γυάλινα αντικείμενα, ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές, βρώσιμα λίπη και έλαια αλλά
ταυτόχρονα κερδίζουν. Δηλαδή, ανάλογα με την κατηγορία και το βάρος του υλικού
λαμβάνουν τους αντίστοιχους πόντους. Οι πόντοι αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως
έκπτωση σε μια σειρά από υπηρεσίες όπως είναι η στάθμευση. (Πηγή: Πρόγραμμα
επιβράβευσης ανακύκλωσης πολιτών “The Green City” – Δήμος Αγίου Δημητρίου (dad.gr))

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου λαμβάνοντας υπόψιν ότι το 85% των ρούχων που
παράγονται καταλήγει κάποια στιγμή στις χωματερές έλαβε την πρωτοβουλία και
δημιούργησε ένα δίκτυο συλλογής ενδυμάτων και υποδημάτων με την χρήση των κόκκινων
κάδων. Με αυτόν τον τρόπο, κάποια είδη από αυτά που συλλέγονται είτε ανακυκλώνονται ή
αν είναι σε καλή κατάσταση προσφέρονται σε ευπαθείς ομάδες. Άλλωστε η ανακύκλωση
αλλά και η επαναχρησιμοποίηση είναι οι πιο βιώσιμοι τρόποι διαχείρισης των
αγαθών.(Πηγή: Ανακύκλωση ενδυμάτων και υποδημάτων – Δήμος Αγίου Δημητρίου
(dad.gr))

(Πηγή: Περιβάλλον-Καθαριότητα - Δήμος Ιλίου | Επίσημος Ιστότοπος (ilion.gr))

Ο Δήμος Ιλίου έχει ως στόχο την δημιουργία μιας περιβαλλοντικά σύγχρονης πόλης.
Προς αυτήν την κατεύθυνση πραγματοποιεί μια σειρά από δράσεις όπως είναι: η συντήρηση,
η ανάπτυξη και η επέκταση χώρων πρασίνου, η τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης για υλικά
από χαρτί, γυαλί και αλουμίνιο, η δημιουργία ποδηλατοδρόμων, η τοποθέτηση λαμπτήρων
εξοικονόμησης ενέργειας, η πραγματοποίηση μελετών με γνώμονα την προστασία του
περιβάλλοντος καθώς και η δημιουργία προγράμματος διαχείρισης υδάτινων πόρων. Αξίζει
να σημειωθεί, και ο αγώνας που δίνεται τόσο για την διάσωση όσο και διατήρηση του



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Περιβάλλον-Πολιτισμός-Οικονομία-Κοινωνία......ΤΕΥΧΟΣ 2020
ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 10 ΧΡΟΝΩΝ: ΟΙ 17 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ.............Επιμέλεια Ρόϊδω Μητούλα, Αγησίλαος Οικονόμου

277

Δημόσιου χαρακτήρα του «Πάρκου Τρίτση». Επίσης, ο Δήμος Ιλίου λαμβάνει μέρος και σε
παγκόσμιες αλλά και σε τοπικές δράσεις για το περιβάλλον όπως είναι: η «Ώρα της Γης», η
«Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος» και το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Δημαρχών για την
Κλιματική Αλλαγή. (Πηγή: Περιβάλλον-Καθαριότητα - Δήμος Ιλίου | Επίσημος Ιστότοπος
(ilion.gr)

Τέλος, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της WWF Hellas το 2017 ο Δήμος Ιλίου
βρίσκεται στις πρώτες θέσεις για τους χώρους πρασίνου καθώς διαθέτει 340 οργανωμένους
χώρους πρασίνου και 15.000 δέντρα σε έκταση 180 στρεμμάτων. (Πηγή: Πράσινο - Δήμος
Ιλίου | Επίσημος Ιστότοπος (ilion.gr) )

6. Προτάσεις για ατομικές δράσεις για την επίτευξη του στόχου 13

(Πηγή: Layout 1 (sch.gr))

Όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω οι παράγοντες που ενισχύουν το φαινόμενο του
θερμοκηπίου είναι οι ανθρώπινες δραστηριότητες, που εκπέμπουν αέρια όπως είναι: το
διοξείδιο του άνθρακα CO2 και το μεθάνιο CH4. Συνεπώς, η αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής βασίζεται σε μέτρα που θα ληφθούν τόσο σε διεθνές, κρατικό αλλά και σε ιδιωτικό
επίπεδο. Ο όρος ιδιωτικό επίπεδο περιλαμβάνει την συμβολή του κάθε ανθρώπου για τον
περιορισμό της κλιματικής αλλαγής. Η ατομική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της
κλιματικής κρίσης είναι υψίστης σημασίας, καθώς η λήψη μέτρων σε κρατικό ή ακόμα και
σε διεθνές επίπεδο δεν είναι δυνατό να ανατρέψουν το φαινόμενο.

Σε ένα πρώτο στάδιο θα ήταν σκόπιμο να γίνει μια ενημέρωση για το πρόβλημα της
κλιματικής αλλαγής με στόχο την ευρεία αναγνώριση της κρισιμότητας της κατάστασης
αλλά και των τραγικών επιπτώσεων, που θα επιδεινωθούν σε περίπτωση αδιαφορίας. Στην
συνέχεια, οι πολίτες οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά και να διατυπώνουν τις απόψεις τους,
ανάλογα με την ιδιότητα που έχουν (πχ δασολόγοι, τουριστικοί πράκτορες, κάτοικοι
παράκτιων περιοχών που γνωρίζουν την ιδιαιτερότητα της πόλης τους), σχετικά με τις
ενέργειες και τις πολιτικές που θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή για τον περιορισμό του
φαινομένου. Αξίζει να σημειωθεί ότι χωρίς την συγκατάθεση των πολιτών οποιαδήποτε
πολίτικη, δράση ή πρωτοβουλία ληφθεί, θα πέσει στο κενό.

Ο πολίτης μέσα σε μια κοινωνία έχει παράλληλα και την ιδιότητα του καταναλωτή και
από αυτήν του την ιδιότητα με τις επιλογές των προϊόντων και την χρήση της ενέργειας
μπορεί να περιορίσει το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Ακολουθούν μια σειρά από
μικρές αλλαγές που αν κάνει ο καθένας στην καθημερινή του ζωή, θα μπορούσαν να έχουν
μεγάλο αποτέλεσμα στο περιβάλλον. Ειδικότερα:
1) Η στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την ικανοποίηση των καθημερινών
αναγκών. Για παράδειγμα η τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα για την θέρμανση του νερού.
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειες είναι οι μορφές ενέργειες οι οποίες προέρχονται από
φυσικές διαδικασίες όπως είναι: ο άνεμος, ο ήλιος, η ροή του νερού. Συνεπώς, γι’ αυτές τις
μορφές ενέργειας δεν χρειάζεται κάποιου είδους επέμβαση όπως είναι η εξόρυξη η άντληση
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ή η καύση που χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για το πετρέλαιο και για το φυσικό αέριο
αλλά χρησιμοποιείται η ήδη υπάρχουσα ενέργεια που προσφέρει η φύση. Επίσης, οι
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χαρακτηρίζονται και ως « καθαρές » μορφές ενέργειας διότι
κατά την χρησιμοποίηση τους δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον με αέρια όπως είναι το
διοξείδιο του άνθρακα ή οι υδρογονάνθρακες.
2) Να χρησιμοποιείτε περισσότερο το φυσικό φως όσο είναι δυνατόν και λιγότερο το
τεχνητό. Ενώ, όταν δεν χρησιμοποιείται κάποιο δωμάτιο ή δεν υπάρχει κάποιος στο σπίτι τα
φώτα να είναι σβηστά. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η άσκοπη χρήση ηλεκτρικής
ενέργειας και το οικονομικό κόστος των λογαριασμών.
3) Η αντικατάσταση των παλαιών λαμπτήρων με λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής
κατανάλωσης καθώς και ο μέσος χρόνος ζωής τους υπολογίζεται 10 φορές περισσότερος
από τις κοινές λάμπες.
4) Εφόσον υπάρχει δυνατότητα, η αντικατάσταση των παραθύρων να γίνεται με νέα
θερμομονωτικά παράθυρα που διαθέτουν διπλά τζάμια με στόχο να μειώνεται η σπατάλη
ενέργειας που σχετίζεται με την απώλεια θερμότητας από τα σπίτια.
5) Σε περίπτωση που κάποια οικιακή συσκευή χαλάσει είναι σκόπιμη η αντικατάσταση της
με συσκευή ενεργειακής κατηγορίας Α.
6) Η χρήση κλιματιστικού να γίνεται με μέτρο και καλό θα ήταν η χρησιμοποίηση
εναλλακτικών τρόπων πιο φιλικών στο περιβάλλον όπως είναι: η χρήση ανεμιστήρων
οροφής που είναι εξίσου αποτελεσματικοί.
7) Το μπάνιο στην μπανιέρα θα ήταν ωφέλιμο να αντικατασταθεί με ντους. Με αυτόν τον
τρόπο δεν γίνεται σπατάλη του νερού και η ποσότητα του νερού προς θέρμανση είναι
μικρότερη.
8) Τα μαγειρικά σκεύη θα πρέπει να εφαρμόζουν καλά επάνω στην εστία της κουζίνας για
να μην υπάρχει απώλεια θερμότητας. Θα ήταν καλή ιδέα κατά την διάρκεια της μαγειρικής η
χρήση των μαγειρικών σκευών με το καπάκι τους καθώς και η χρήση χύτρα ταχύτητας με
στόχο να μειωθεί ο χρόνος μαγειρέματος. Επιπλέον, κατά την διάρκεια του μαγειρέματος να
αποφεύγεται το άνοιγμα και κλείσιμο του φούρνου καθώς και οι άσκοπες προθερμάνσεις.
9) Η επιλογή προγράμματος για το πλυντήριο είναι εξίσου σημαντική για το ποσοστό
ενέργειας που δαπανάται. Συνεπώς, στο πλυντήριο θα πρέπει να γίνεται επιλογή ενός
προγράμματος σε χαμηλές θερμοκρασίες και σε ώρες μη αιχμής χρησιμοποιώντας έτσι το
νυχτερινό ρεύμα που είναι και πιο οικονομικό.
10) Επιπλέον, η χρήση είτε του πλυντηρίου ρούχων είτε του πλυντηρίου πιάτων να γίνεται
εφόσον είναι γεμάτο για να μειωθεί η σπατάλη ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και του νερού.
11) Η πόρτα του ψυγείου να μην μένει ανοιχτή περισσότερο χρόνο από αυτόν που
χρειάζεται. Σημαντική επίσης είναι και η απόψυξη του και η ρύθμιση του στην κατάλληλη
θερμοκρασία.
12) Η επιλογή αγοράς αυτοκινήτου θα πρέπει να γίνεται και με κριτήριο τις εκπομπές που θα
προκύψουν στο περιβάλλον. Δηλαδή: η επιλογή του αυτοκινήτου θα πρέπει να γίνεται και με
την αποδοτικότητα που έχει στα καύσιμα. Η επιλογή ενός αυτοκινήτου με υψηλή
αποδοτικότητα στα καύσιμα θα είναι φιλικό προς το περιβάλλον αφού, δεν θα
απελευθερώνει τόσο πολύ διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα ενώ παράλληλα είναι και
πιο οικονομικά. Επίσης, μια καλή επιλογή αυτοκινήτου είναι και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
που είναι πολύ φιλικά στο περιβάλλον.
13) Για μικρές διαδρομές να μην γίνεται η χρήση αυτοκινήτου αλλά άλλων μέσων όπως
είναι: το ποδήλατο ή το ηλεκτρικό πατίνι. Εάν πρόκειται για μεγαλύτερες αποστάσεις θα
μπορούσε να γίνει χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών πχ λεωφορεία, μετρό και το τρένο.
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Επίσης, η μετακίνηση στην εργασία που γίνεται καθημερινά θα μπορούσε να γίνει με την
βοήθεια κάποιου συναδέλφου και την χρήση ενός αυτοκινήτου.
14) Η μείωση των αεροπορικών ταξιδιών φυσικά αν είναι εφικτό. Η χρήση αεροπλάνου
απελευθερώνει στην ατμόσφαιρα μεγάλες ποσότητες διοξείδιο του άνθρακα που έχουν
μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την κλιματική αλλαγή. Εφόσον είναι δυνατόν να γίνεται επιλογή
κάποιου άλλου μέσου όπως είναι το πλοίο, το ΚΤΕΛ ή το τρένο.
15) Η ανακύκλωση όλων των υλικών από χαρτί, γυαλί και αλουμίνιο καθώς και των
ηλεκτρικών και των ηλεκτρονικών συσκευών που πια δεν λειτουργούν. Επίσης, η συλλογή
πλαστικών καπακιών θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην δημιουργία αναπηρικών
αμαξιδίων.
16) Μια ακόμα δράση είναι η διενέργεια δεντροφυτέυσεων σε πάρκα και σε εθνικούς
κήπους είτε ατομικά είτε συλλογικά.
17) Η συμμετοχή σε ομάδες που πραγματοποιούν δράσεις για το κλίμα όπως είναι η
αποκομιδή σκουπιδιών από θάλασσες και από δημόσιους χώρους.
18) Να χρησιμοποιούνται οι πάνινες σακούλες που είναι επαναχρησιμοποιούμενες αντί για
τις πλαστικές. (Πηγή: Wwf_για το κλίμα.pdf)

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο καθένας ατομικά μπορεί να πραγματοποιήσει πάρα πολλές
δράσεις για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής απλά κάνοντας κάποια πράγματα
διαφορετικά στην καθημερινή ζωή. Οι πιο οικολογικές επιλογές ως καταναλωτές και το
τρίπτυχο: Εξοικονόμηση - Επαναχρησιμοποίηση – Ανακύκλωση είναι το κλειδί για την
περιορισμό του φαινομένου. Αξίζει να σημειωθεί ότι, αν αυτές οι δράσεις γίνονται
συλλογικά και καθημερινά τα αποτελέσματα θα είναι θεαματικά.

Συμπεράσματα

Το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής είναι σήμερα ένα από τα πιο πολυσυζητημένα
θέματα παγκοσμίως. Πρόκειται για ένα φαινόμενο ιδιαίτερο που συνδυάζει παγκόσμιες και
μακροχρόνιες επιπτώσεις. Τα αίτια της κλιματικής αλλαγής είναι κατά κύριο λόγο οι
ανθρώπινες δραστηριότητες και ειδικότερα η καύση ορυκτών καυσίμων όπως το πετρέλαιο,
ο άνθρακας και το φυσικό αέριο που εκπέμπουν αέρια τα οποία στην συνέχεια εγκλωβίζουν
θερμότητα στην ατμόσφαιρα και δημιουργούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Οι κύριες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι: η εμφάνιση ακραίων καιρικών
φαινομένων, η τήξη των πάγων, η αύξηση της στάθμης της θάλασσας, η μείωση των
αποδόσεων των καλλιεργειών, η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων καθώς και
οι εξαλείψεις φυτών και ζώων.

Η Ε.Ε. είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής και
ήδη όλα τα μέλη της έχουν υπογράψει την Συμφωνία των Παρισίων που περιλαμβάνει
σχέδιο δράσης για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Οι στόχοι που έχει
θέσει η Ένωση είναι: η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον 55%
έως το 2030 σε σύγκριση με το 1990 ενώ ο μακρόπνοος στόχος της είναι: η δημιουργία μιας
κλιματικά ουδέτερης ΕΕ έως το 2050. Η ΕΕ γνωρίζοντας την σημαντικότητα της
συνεργασίας όλων των χωρών παγκοσμίως για την αντιμετώπιση του φαινομένου
συμμετέχει ενεργά σε διεθνείς διασκέψεις όπως είναι η διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για
την κλιματική αλλαγή COP26.

Και η Ελλάδα έχει μεριμνήσει για την λήψη των αναγκαίων μέτρων για την βελτίωση
της κλιματικής αλλαγής με πρώτη προσπάθεια το 2014 με την Εθνική Στρατηγική για την
Προσαρμογή στη Κλιματική Αλλαγή και στην συνέχεια το 2019 με το Εθνικό Σχέδιο για την
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Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ). Επιπλέον, το 2021 οι υψηλές θερμοκρασίες σε πόλεις της
Ελλάδας οδήγησε την Κυβέρνηση να δημιουργήσει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης.

Σε επίπεδο αυτοδιοίκησης οι Δήμοι που μελετήθηκαν είναι: ο Δήμος Αθηναίων, ο
Δήμος Αγίου Δημητρίου και ο Δήμος Ιλίου. Και οι τρεις αυτοί Δήμοι έχουν προχωρήσει σε
δράσεις και εφαρμόζουν πολιτικές όπως είναι η αντικατάσταση λαμπτήρων, οι
δεντροφυτεύσεις και η ανακύκλωση.

Σε ατομικό επίπεδο η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών είναι κομβικής
σημασίας για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής. Οι πολίτες - καταναλωτές μέσα σε
μια κοινωνία μπορούν να περιορίσουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής επιλέγοντας
έναν πιο οικολογικό τρόπο ζωής όπως είναι η ανακύκλωση και η στροφή προς τις
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Αν οι δράσεις εφαρμοστούν σε καθημερινό επίπεδο και
συλλογικά τα αποτελέσματα θα είναι θεαματικά.

Τέλος, η αξίζει να γίνει μια προσπάθεια από τον καθένα μας για την βελτίωση της
κλιματικής αλλαγής καθώς το περιβάλλον δεν μας ανήκει αλλά το έχουμε δανειστεί από τις
επόμενες γενιές.
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Περίληψη
Η εκπόνηση της παρούσας εργασίας βασίζεται κυρίως στη διαδικτυακή αναζήτηση

επίσημων εγγράφων (διεθνείς συμφωνίες, συνθήκες πλαίσια, στρατηγικές κ.α.) που αφορούν
το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Αρχικά γίνεται μια σύντομη ιστορική αναφορά στο πώς
ξεκίνησε αυτό καθαυτό το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής και ποιες πρωτοβουλίες
οδήγησαν στη δημιουργία του στόχου «δράση για το κλίμα». Στην συνέχεια αναλύονται
συνοπτικά οι στόχοι της Ατζέντας 2030 για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των
επιπτώσεών της. Ακολουθούν παρατηρήσεις και δεδομένα με στόχο να φανεί η υπάρχουσα
κατάσταση της κλιματικής αλλαγής και ποια προβλήματα δημιουργούνται από τις επιπτώσεις
της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Στη συνέχεια αναφέρονται οι πολιτικές δράσεις και
χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και οι πολιτικές δράσεις/έργα της Ελλάδας
και των ΟΤΑ για την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής. Τέλος δίνονται προτάσεις για το πώς
μπορεί ένα άτομο αυτό καθαυτό να κάνει τη διαφορά για την κλιματική αλλαγή.

Λέξεις κλειδιά:, επιπτώσεις, κλίμα, στόχοι, προσαρμογή, βιώσιμη ανάπτυξη, δράση.

Εισαγωγή

Από πότε ξεκίνησε το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής και ποιες πρωτοβουλίες
οδήγησαν στη δημιουργία του στόχου 13 - δράση για το κλίμα;

Σύμφωνα με την Κανελλοπούλου, (1998) η
φυσική ρύπανση έχει την ικανότητα της
αυτοκάθαρσης. Η ανθρωπογενής ρύπανση, με τη
ραγδαία αύξηση του πληθυσμού και της
τεχνολογίας από τα μέσα του 19ου αιώνα
δημιουργεί καταστροφικά αποτελέσματα από την
αλλοίωση του περιβάλλοντος.

Από το 1824 πλήθος επιστημόνων σταδιακά
ανακάλυπταν τον βαθμό που επηρεάζεται η
θερμοκρασία της ατμόσφαιρας από τις αυξημένες
συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα. Στη
δεκαετία του 1860 αναγνωρίστηκε το φυσικό
φαινόμενο του θερμοκηπίου της Γης και περίπου
έναν αιώνα αργότερα διατυπώθηκε η Θεωρία του
Διοξειδίου του Άνθρακα για την Κλιματική
Αλλαγή (NASA Global Climate Change 2021).

Η αλλαγή του κλίματος αναγνωρίστηκε ως σοβαρό πρόβλημα από την Πρώτη
Παγκόσμια Διάσκεψη για το Κλίμα το 1979 στη Γενεύη, στην οποία αποφασίστηκε η
δημιουργία ενός Παγκόσμιου Προγράμματος για το Κλίμα (WCP) υπό την κοινή ευθύνη του
Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO), του Περιβαλλοντικού Προγράμματος
των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) και του Διεθνούς Συμβουλίου Επιστημονικών Ενώσεων

Εικόνα 1 : Ρύπανση βιομηχανικής πόλης
Πηγή: (Healthy Human 2021)
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(ICSU). Στις 15 Σεπτεμβρίου 1987 εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ που ρυθμίζει
την παραγωγή και την κατανάλωση 100 ανθρωπογενών χημικών ουσιών που καταστρέφουν
τη στιβάδα του όζοντος (Climate Change Information Sheet 17 2021)

Το 1988 ιδρύθηκε από το UNEP και τον WMO η Διακυβερνητική Επιτροπή για την
Κλιματική Αλλαγή (IPCC), η οποία έκτοτε αποτελεί το όργανο των Ηνωμένων Εθνών για
την αξιολόγηση της υπάρχουσας γνώσης σχετικά με το κλιματικό σύστημα και την
κλιματική αλλαγή. Το 1990, στην Πρώτη Έκθεση Αξιολόγησης της IPCC, επιβεβαιώθηκαν
τα επιστημονικά στοιχεία για την κλιματική αλλαγή. Τον Δεκέμβριο του 1995 στη Δεύτερη
Έκθεση Αξιολόγησης συμπεραίνεται ότι υπάρχει μια ευδιάκριτη ανθρώπινη επίδραση στο
παγκόσμιο κλίμα (Climate Change Information Sheet 17 2021). Η IPCC παρουσιάζει την
Τρίτη Έκθεση Αξιολόγησής της (TAR) το 2001, ενώ η Τέταρτη Έκθεση Αξιολόγησης της
IPCC (AR4) το 2007, που εγκρίθηκε στη Βαλένθια της Ισπανίας και κυκλοφόρησε υπό τον
τίτλο «Κλιματική Αλλαγή 2007», τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το ίδιο έτος καθώς έπαιξε
σημαντικό ρόλο βοηθώντας τις κυβερνήσεις να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν πολιτικές
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, και ειδικότερα να εστιάσουν στην ανάγκη για
έγκυρες συμβουλές για την Κλιματική Αλλαγή (P. R. Core Writing Team 2007). Στην
Πέμπτη Έκθεση Αξιολόγησης (AR5) το 2014, είναι πλέον 95% σίγουρο ότι οι άνθρωποι
αποτελούν την κύρια αιτία της σημερινής υπερθέρμανσης του πλανήτη (R. P. Core Writing
Team 2014). Η έκτη αξιολόγηση αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2022.

Οι παγκόσμιες προσπάθειες για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής ξεκίνησαν
πραγματικά το 1992, όταν χώρες σε όλον τον κόσμο υπέγραψαν μια διεθνή συνθήκη που
ονομάζεται Σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίματος
(UNFCCC) στο Ρίο ντε Τζανέιρο η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 21 Μαρτίου 1994 (European
Commission 2021).

Για την προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής της Σύμβασης δημιουργείται η
Διάσκεψη των Μερών (Conference of the Parties - COP) στην οποία εκπροσωπούνται
όλα τα κράτη που είναι Μέρη της. Η πρώτη της σύνοδος πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο
από τις 28 Μαρτίου έως τις 7 Απριλίου 1995 και έκτοτε συναντιούνται ετησίως για την
αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής (UNFCCC
2021).

Αξιοσημείωτη είναι η COP3 στην οποία εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο του Κιότο στις 11
Δεκεμβρίου 1997 και τέθηκε σε ισχύ στις 16 Φεβρουαρίου 2005. Αποτελεί την πιο
σημαντική συμφωνία μέχρι τότε, καθώς θέτει σε λειτουργία δεσμευτικούς στόχους μείωσης
των εκπομπών για 37 βιομηχανικές χώρες και οικονομίες σε μεταβατικό στάδιο (UNFCCC
2021).

Στις 12 Δεκεμβρίου του 2015 εγκρίθηκε από 196 μέρη στην COP 21 η Συμφωνία του
Παρισιού, η οποία αποτελεί ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά, μια νομικά δεσμευτική
διεθνής συνθήκη για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή στις
επιπτώσεις της ωθεί όλα τα έθνη σε έναν κοινό σκοπό - να μειωθεί η παγκόσμια
θερμοκρασία πολύ κάτω από τους 2, κατά προτίμηση στους 1,5 βαθμούς Κελσίου, σε
σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και να επιτύχουν έναν κλιματικά ουδέτερο κόσμο
μέχρι τα μέσα του αιώνα (UNFCCC 2021).

Η παρούσα εργασία ασχολείται με τον στόχο 13 της Ατζέντας του 2030 η οποία
υπογράφηκε τον Σεπτέμβριο 2015 στην Νέα Υόρκη από όλα τα μέλη του ΟΗΕ, τα οποία
δεσμεύονται για την επίτευξη 17 βασικών στόχων με 169 συσχετισμένους στόχους για την
Βιώσιμη Ανάπτυξη μέχρι το 2030, καθώς τίθεται επείγουσα η ανάγκη δράσεων για την
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της (Transforming our world:
the 2030 Agenda for 2015).
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Στη συνέχεια ακολουθεί η περιγραφή του στόχου και των επιμέρους υποστόχων της
Ατζέντας. Στο πρώτο μέρος απαντώνται ερωτήματα σχετικά με την υπάρχουσα κατάσταση
και τα προβλήματα που υφίστανται λόγω της αλλαγής του κλίματος. Ακολουθούν οι
πολιτικές και δράσεις - χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πολιτικές και δράσεις
- έργα της Ελλάδας και των ΟΤΑ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στο
δεύτερο μέρος παρουσιάζεται ο κύριος στόχος της εργασίας αφενός, που είναι η ανάδειξη
προτάσεων για ατομικές δράσεις για την επίτευξη του στόχου, και αφετέρου τα
συμπεράσματα.

1.Περιγραφή του στόχου 13 - δράση για το κλίμα

Ποιους στόχους έχει θέσει η Ατζέντα 2030 δεδομένης της επείγουσας ανάγκης δράσεων
για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της;

Ο Στόχος 13 - δράση για το κλίμα, σύμφωνα με τον ΟΗΕ και την Ατζέντα 2030,
αποτελείται από 5 συσχετιζόμενους στόχους. Για την παγκόσμια ανταπόκριση στην
κλιματική αλλαγή, ο ΟΗΕ αναγνωρίζει τη διεθνή Σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών
για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC) ως το πρωτογενές διακυβερνητικό πλαίσιο
συνεδριάσεων.

- Δράση για το κλίμα - υποστόχος 13.1 : Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της
προσαρμοστικής ικανότητας όλων των χωρών έναντι των κινδύνων και των φυσικών
καταστροφών που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή.

Οι προβλέψεις των ειδικών περί των
φυσικών καταστροφών που απορρέουν από
την κλιματική αλλαγή αφορούν: αυξημένη
θερμοκρασία, αλλαγή στην ποσότητα των
βροχοπτώσεων, άνοδο της στάθμης της
θάλασσας και ακραία φυσικά φαινόμενα,
όπως αυξανόμενη συχνότητα και ένταση
καύσωνα, παρατεταμένες ξηρασίες και
συχνές καταιγίδες (International Atomic
Energy Agency 2019).

Μέτρα για την ενίσχυση
της ανθεκτικότητας έναντι των κινδύνων
που απορρέουν από τα προβλήματα της
υπερθέρμανσης του πλανήτη, χρειάζεται να
παρθούν στους τομείς των μεταφορών, της
ενέργειας, των αλυσίδων εφοδιασμού, των

δικτύων επικοινωνίας κ.α. Παράλληλα προτείνεται ο σχεδιασμός για την πρόληψη κινδύνων
& διαχείριση κινδύνων/καταστροφών και συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης καθώς και
ενίσχυση της άμυνας παράκτιων ζωνών (European Commission 2021).

Οι κυβερνήσεις διαχειρίζονται έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό των
τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και διεθνών στρατηγικών προσαρμογής, προκειμένου οι
χωρικές υποδομές να γίνουν πιο ανθεκτικές στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η κακή
προσαρμογή μπορεί να προκαλέσει αύξηση της ευπάθειας ή έκθεσης της ομάδας-στόχου στο
μέλλον ή της ευπάθειας άλλων ατόμων, τόπων ή τομέων.

Σύμφωνα με την Synthesis Report (2014), ακόμα και μετά την πλήρη παύση των
καθαρών ανθρωπογενών εκπομπών CO2 οι επιπτώσεις θα συνεχιστούν για αιώνες. Ο

Εικόνα 2 : Πλημμυρισμένη πόλη από ακραία καιρικά
φαινόμενα, Πηγή: (Sustainability 2021)
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μετριασμός συνίσταται σε συμπληρωματικές στρατηγικές για τη μείωση του κινδύνου
καταστροφών.

Οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν χρέος να προστατεύσουν τις ευάλωτες ομάδες, ενώ η
τοπική αυτοδιοίκηση και ο ιδιωτικός τομέας αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για τη
διαχείριση πληροφοριών κινδύνου και χρηματοδοτήσεων με σκοπό την προσαρμογή στις
αρνητικές συνθήκες.

Η προσαρμογή μπορεί να μειώσει τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής, αλλά
υπάρχουν όρια στην αποτελεσματικότητά της. Χωρίς πρόσθετες προσπάθειες για τη μείωση
παραγωγής θερμοκηπιακών αερίων πέραν αυτών που ισχύουν σήμερα, αναμένεται να
διογκωθεί η παγκόσμια αύξηση των εκπομπών (R. P. Core Writing Team 2014).

Το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει σχεδιάσει μέτρα για την
προστασία απέναντι σε πιθανές καταστροφές από ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως
εξοικονόμηση νερού, ανθεκτικότητα κατασκευής κτιρίων, κατασκευή αντιπλημμυρικών
έργων, ανάπτυξη καλλιεργειών ανθεκτικών στην ξηρασία κ.α. Παράλληλα προσαρμόζει τον
σχεδιασμό του για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων επιπτώσεων που αφορούν τους
τομείς στη δημόσια υγεία, στην αγροτική παραγωγή, στη διαθεσιμότητα και ποιότητα των
υδάτινων πόρων, στη διαθεσιμότητα γης, στην ποιότητα των φυσικών οικοσυστημάτων, στη
βιοποικιλότητα, στην προσφορά και ζήτηση ενέργειας, στη συχνότητα εμφάνισης ακραίων
καιρικών φαινομένων κ.λπ. (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 2021).

- Δράση για το κλίμα - υποστόχος 13.2 : Ενσωμάτωση των μέτρων για την κλιματική
αλλαγή στις εθνικές πολιτικές, σε στρατηγικές και σχεδιασμούς.

Το πρώτο βήμα προς την επίτευξη πιο ουσιαστικών παγκόσμιων μειώσεων εκπομπών,
που επέβαλε σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη την υποχρέωση να θεσπίσουν εθνικά
προγράμματα για τον περιορισμό των εκπομπών των αερίων υπήρξε το Πρωτόκολλο του
Κιότο στο οποίο παρουσιάζονται τρεις "ευέλικτοι μηχανισμοί", βασιζόμενοι στη λειτουργία
της οικονομίας της αγοράς: την εμπορία των εκπομπών, την από κοινού υλοποίηση (JI) και
τον μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης (CDM) (Το πρωτοκολλο του Kυοτο_MEMO/03/154
2003).

Οι χώρες αναμένεται να επιτύχουν τον στόχο μείωσης των εκπομπών τους κυρίως μέσω
εσωτερικών πολιτικών και μέτρων. Πολλές χώρες με μεγάλες εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου δεν έχουν δεσμευτικούς στόχους εκπομπών, όμως σε πολλές ευρωπαϊκές
χώρες έχουν υιοθετήσει εθνικά προγράμματα μετριασμού της κλιματικής αλλαγής (μείωση
των εκπομπών) (European Environmental Agency 2016).

Ολοένα και περισσότερες χώρες δίνουν προτεραιότητα στη διαμόρφωση και εφαρμογή
εθνικών σχεδίων προσαρμογής για να ενισχύσουν την προσαρμοστικότητά τους σε ένα
ραγδαία μεταβαλλόμενο κλίμα. Αυτά περιλαμβάνουν την κατασκευή αντιπλημμυρικών
συστημάτων, τη δημιουργία συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για κυκλώνες, ή τη
μετάβαση σε καλλιέργειες ανθεκτικές στην ξηρασία. Από τον Μάιο του 2021, 125 από τις
154 αναπτυσσόμενες χώρες βρίσκονταν στη διαδικασία διαμόρφωσης και εφαρμογής
εθνικών σχεδίων προσαρμογής και 22 χώρες υπέβαλαν τα σχέδιά τους στη γραμματεία της
σύμβασης-πλαισίου για την αλλαγή του κλίματος. Οι ανεπτυγμένες χώρες συμβάλλουν στην
υποστήριξη των Λιγότερο Αναπτυγμένων Χωρών οι οποίες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, παρέχοντας τεχνική καθοδήγηση με στόχο να
αναπτύξουν και να υλοποιήσουν τέτοια σχέδια (United Nations Statistics Division 2021).
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- Δράση για το κλίμα - υποστόχος 13.3 : Βελτίωση της εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης,
καθώς και της ανθρώπινης και θεσμικής ικανότητας σχετικά με θέματα που αφορούν τον
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, την προσαρμογή, τη μείωση των επιπτώσεων και την
έγκαιρη προειδοποίηση

Για τη διευκόλυνση της εξέλιξης, της διάδοσης και της ανάπτυξης της τεχνολογίας και
της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για το κλίμα, αναμένεται η ενίσχυση των ικανοτήτων και
των δυνατοτήτων στις σχετικές πτυχές της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της
ευαισθητοποίησης του κοινού, καθώς και στη διαφανή, έγκαιρη και ακριβή κοινοποίηση
πληροφοριών των συμβαλλομένων αναπτυσσόμενων χωρών, ιδίως των χωρών με τις
λιγότερες δυνατότητες, όπως οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, και εκείνων που είναι
ιδιαίτερα ευάλωτες στις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Η ανάπτυξη ικανοτήτων θα πρέπει να γίνεται ανά χώρα, να βασίζεται και να
ανταποκρίνεται στις εθνικές ανάγκες, να βασίζεται σε διδάγματα που προέρχονται από
δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων και να αποτελεί μια αποτελεσματική και
επαναληπτική διαδικασία. Οι συμβαλλόμενες αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να
κοινοποιούν την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την υλοποίηση σχεδίων, πολιτικών,
δράσεων και μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων οι οποίες θα πρέπει να ενισχύονται μέσω
κατάλληλων θεσμικών μηχανισμών (Συμφωνία του Παρισίου 2016).

Τα σχολεία, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα πανεπιστήμια θα συμβάλλουν στην
ανάπτυξη και στην αξιολόγηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των συμπεριφορών όσον
αφορά την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη των μαθητών, των γονέων και της
ευρύτερης κοινότητας. Παράλληλα η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης εκπαιδευτικών
και η ενίσχυση της βιωσιμότητας των σχολικών κτιρίων και λειτουργιών θα διευκολύνουν
τις αλλαγές που απαιτούνται για μια επιτυχή μετάβαση (Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
2019).

Μια κορυφαία υπηρεσία του ΟΗΕ για την Εκπαίδευση στην Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΕΑ)
η οποία είναι υπεύθυνη για τη συνολική διαχείριση, τον συντονισμό και την εφαρμογή της
για το 2030 είναι η UNESCO. Παρέχει μέσω της μακροχρόνιας τεχνογνωσίας της
υποστήριξη στις χώρες σχετικά με την ενσωμάτωση ζητημάτων για την κλιματική αλλαγή
στα εκπαιδευτικά τους συστήματα, προτείνοντας προγράμματα σπουδών, υποστήριξη
πολιτικής, και τεχνικές συμβουλές ανάπτυξης ικανοτήτων (UNESCO 2021).

- Δράση για το κλίμα - υποστόχος 13.α : Εφαρμογή της δέσμευσης που έχουν αναλάβει οι
ανεπτυγμένες χώρες-μέρη της Σύμβασης-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την
Κλιματική Αλλαγή, σχετικά με τον στόχο για την από κοινού ετήσια διάθεση 100
δισεκατομμυρίων δολαρίων μέχρι το 2020 μέσω διαφόρων πηγών, ώστε να
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών, στο πλαίσιο της ανάληψης
ουσιαστικών δράσεων άμβλυνσης των επιπτώσεων και διαφάνειας στην εφαρμογή, και
στην πλήρη λειτουργία του Πράσινου Ταμείου για το Κλίμα μέσω της κεφαλαιοποίησής
του το συντομότερο δυνατό.

Στην Κοπεγχάγη το 2009, στην σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών (COP 15) για
το κλίμα, τα πλούσια έθνη προέβησαν σε μια σημαντική υπόσχεση: να διοχετεύουν 100
δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε λιγότερο πλούσιες χώρες έως το 2020, για να τις
βοηθήσουν να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή και να μετριάσουν την περαιτέρω
αύξηση της θερμοκρασίας (Nature 2021).

Έναν χρόνο αργότερα, στο πλαίσιο των Συμφωνιών του Κανκούν, ιδρύθηκε το
Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα (Green Climate Fund) ως το αποκλειστικό χρηματοδοτικό
μέσο για τις αναπτυσσόμενες χώρες, με μόνιμη έδρα του, από τον Δεκέμβριο του 2013, στο
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Songdo, στη Δημοκρατία της Κορέας. Μέχρι το τέλος του 2014 είχε συγκεντρώσει πάνω
από 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Από την έγκριση της πρώτης χρηματοδότησης έργου το
2015, η GCF έχει κάνει γρήγορα βήματα στη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου με
περισσότερα από 100 έργα (Green climate fund 2021).

Στην COP 17 θεσπίστηκε ένα πρόγραμμα εργασίας για τη μακροπρόθεσμη
χρηματοδότηση και τον εντοπισμό τρόπων κινητοποίησης για την περίοδο 2014-2020 με
στόχο την αποτελεσματική ανάπτυξη της χρηματοδότησης για το κλίμα. Στο Παρίσι, με την
COP21 επεκτάθηκε ο στόχος του προγράμματος για την περίοδο 2020-2025 (United
Nations Statistics Division 2021).

Η διεθνής δημόσια χρηματοδότηση για το κλίμα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο,
δεδομένου ότι βοηθά τις αναπτυσσόμενες χώρες να εφαρμόσουν τη συμφωνία του Παρισιού
του 2015 για την κλιματική αλλαγή.

Το 2020, και τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δέσμευσαν 23,39 δισ. €
(διάγραμμα 1) για τη χρηματοδότηση δράσεων για το κλίμα, με σκοπό να βοηθήσουν τις
αναπτυσσόμενες χώρες να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να
προσαρμοστούν στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 2021).

Διάγραμμα 1 : Ευρωπαϊκή συμβολή στη χρηματοδότηση για το κλίμα (δισ. ευρώ)
Πηγή: (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2021)

- Δράση για το κλίμα - υποστόχος 13.β : Προώθηση μηχανισμών για την αύξηση της
ικανότητας σχετικά με τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και τη διαχείριση θεμάτων που
αφορούν την κλιματική αλλαγή στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και στα μικρά
αναπτυσσόμενα νησιωτικά κράτη, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των νέων καθώς
και των τοπικών και περιθωριοποιημένων κοινοτήτων.

Οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) δεν έχουν την ικανότητα προετοιμασίας και
υποβολής εθνικών σχεδιασμών για την προσαρμογή τους στις δυσμενείς επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής. Έτσι με σκοπό την προετοιμασία και την εφαρμογή εθνικών
προγραμμάτων δράσης προσαρμογής (NAPA) σε αυτές τις χώρες ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Περιβάλλοντος (GEF) ίδρυσε το Ταμείο Λιγότερο Αναπτυγμένων Χωρών
μέσω του οποίου έχουν χρηματοδοτηθεί περισσότερα από 250 έργα με περίπου 1,7
δισεκατομμύρια δολάρια σε επιχορηγήσεις (Global Environment Facility 2002).



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Περιβάλλον-Πολιτισμός-Οικονομία-Κοινωνία......ΤΕΥΧΟΣ 2020
ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 10 ΧΡΟΝΩΝ: ΟΙ 17 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ.............Επιμέλεια Ρόϊδω Μητούλα, Αγησίλαος Οικονόμου

289

Το Καταπιστευματικό Ταμείο του Παγκόσμιου Ταμείου για το Περιβάλλον αποτελεί
επίσης στήριγμα των μικρών νησιωτικών αναπτυσσόμενων κρατών (SIDS), τα οποία είναι
λιγότερο υπεύθυνα για την κλιματική αλλαγή μεταξύ των εθνών. Αυτά τα νησιωτικά έθνη
βρίσκονται σε όλον τον κόσμο και οι δυσμενείς επιπτώσεις των ακραίων καιρικών
φαινομένων πιθανόν να τα πλήξουν περισσότερο, και σε ορισμένες περιπτώσεις θα
μπορούσαν ακόμη να τα κάνουν μη κατοικήσιμα (UNFCCC 2005).

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Περιβάλλοντος ιδρύθηκε πριν από 30 χρόνια και αποτελεί
το μεγαλύτερο πολυμερές καταπιστευματικό ταμείο, επικεντρώνοντας στις επιχορηγήσεις
επενδύσεων για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων των αναπτυσσόμενων
χωρών. Έχει 184 χώρες μέλη εκ των οποίων μία είναι και η Ελλάδα και κάθε τέσσερα
χρόνια οι εκπρόσωποι όλων των χωρών μελών συναντώνται στην Συνέλευση του
Οργανισμού (Global Environment Facility 2021).

2.Περιγραφή υπάρχουσας κατάστασης – προβλήματα

Ποια είναι η υπάρχουσα κατάσταση των παραγόντων που δημιουργούν την κλιματική
αλλαγή και ποια προβλήματα δημιουργούνται από τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του
πλανήτη;

Οι συνολικές εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου έφτασαν σε υψηλό ρεκόρ των
58,1 γιγατόνων ισοδύναμου CO2 (GtCO2e) το 2019. Όπως σημειώνεται, η πανδημία
COVID-19 οδήγησε σε μια άνευ προηγουμένου μείωση κατά 5,4% των εκπομπών CO2 το
2020 ενώ αναμένονται τα στοιχεία των υπόλοιπων θερμοκηπιακών αερίων. Στο παρακάτω
διάγραμμα 2 παρουσιάζονται τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα μέχρι το 2020 για το CO2,
και μέχρι το 2018 για τις εκπομπές μη CO2 (UNEP DTU Partnership 2021).

Διάγραμμα 2 : Παγκόσμιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από όλες τις πηγές, 1970–2020
Πηγή: (UNEP DTU Partnership 2021)

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι παγκόσμιες θερμοκρασίες έχουν αυξηθεί απότομα
ξεκινώντας από την περίοδο 1961-1990 κατά περίπου 0,7℃ (Διάγραμμα 3).
Συνυπολογίζοντας και την ηπιότερη αύξηση από το 1850 των 0,4℃ συνολικά από τα
προβιομηχανικά επίπεδα, αυτό θα ισοδυναμούσε με μέση αύξηση της θερμοκρασίας κατά
1,1℃ μέχρι σήμερα (Roser, 2020).
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Διάγραμμα 3 : Αφύσικη συμπεριφορά της μέσης παγκόσμια θερμοκρασίας,1850-2019
Πηγή: (Hannah Ritchie and Max Roser 2020)

Το ανώτερο βάθος των 2000 μέτρων του ωκεανού συνέχισε να θερμαίνεται το 2019
φτάνοντας σε νέο υψηλό ρεκόρ. Μεγάλο μέρος του ωκεανού παρουσίασε τουλάχιστον έναν
«ισχυρό» θαλάσσιο καύσωνα κάποια στιγμή το 2021. Ο ωκεανός απορροφάει περίπου το
23% των ετησίων εκπομπών ανθρωπογενών CO2 στην ατμόσφαιρα και έτσι γίνεται πιο
όξινος. Καθώς το pH του ωκεανού μειώνεται, η ικανότητα του να απορροφά CO2 από την
ατμόσφαιρα μειώνεται επίσης.

Από την υπερθέρμανση των ωκεανών και την τήξη των πάγων της ξηράς η επιφάνεια
της θάλασσας έχει αυξηθεί. Μετρούμενη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 με
δορυφόρους, η μέση παγκόσμια άνοδος της στάθμης της θάλασσας αυξανόταν κατά 3,31
mm ετησίως (WMO 2021)

Διάγραμμα 4 : Η παγκόσμια μέση εξέλιξη της στάθμης της θάλασσας, 1993-2021,
Πηγή (WMO 2021)

Tο 2021 έβρεξε αντί να χιονίσει για πρώτη φορά στην κορυφή του στρώματος πάγου
της Γροιλανδίας. Εξαιρετικοί καύσωνες έπληξαν την Αμερική με αποκορύφωμα την
Καλιφόρνια που έφτασε τους 54,4 ° C στις 9 Ιουλίου 2021. Υπήρξαν πολλές μεγάλες
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πυρκαγιές και μέσα στις ιδιαίτερα πληγείσες χώρες ήταν και η Ελλάδα. Το συμπέρασμα από
την μελέτη για τον καύσωνα υπογράμμισε ότι θα ήταν σχεδόν αδύνατος χωρίς την
κλιματική αλλαγή. Το ίδιο ισχύει και για τις έντονες βροχοπτώσεις με συνέπεια πλημμύρες.
Μια κρίση υποσιτισμού που σχετίζεται με την ξηρασία έπληξε μέρη του νησιού της
Μαδαγασκάρης στον Ινδικό Ωκεανό. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα κατά τη διάρκεια του
2020/2021 προκάλεσαν κρίσεις στα μέσα διαβίωσης και στις γεωργικές καλλιέργειες σε
όλον τον κόσμο (WMO 2021).

3.Πολιτικές και δράσεις - χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
κλιματική αλλαγή

Ποιες είναι οι πολιτικές που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωσης για την κλιματική αλλαγή,
ποιες δράσεις έχει σχεδιάσει και ποιες χρηματοδοτήσεις έχει επιχορηγήσει;

Το 1990 ιδρύθηκε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), με έδρα την
Κοπεγχάγη, για να στηρίζει την εκπόνηση, εφαρμογή και αξιολόγηση της περιβαλλοντικής
πολιτικής και για να ενημερώνει το ευρύ κοινό σχετικά με το θέμα αυτό.

Από το 2009 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταρτίσει μέτρα για το κλίμα και την ενέργεια,
για την υλοποίηση των στόχων μείωσης κατά 20% των εκπομπών θερμοκηπιακών αέριων σε
σύγκριση με το 1990, 20% κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας των
Ευρωπαϊκών χωρών και βελτίωση της ενέργειας κατά 20% έως το 2020 (European
Environmental Agency 2016).

Με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η οποία παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο του
2019, η ΕΕ αύξησε περαιτέρω την κλιματική φιλοδοξία της, δεσμευόμενη να επιτύχει
κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Ο στόχος αυτός κατέστη νομικά δεσμευτικός με τη
θέσπιση και την εφαρμογή του ευρωπαϊκού νόμου για το κλίμα, τον Ιούλιο του 2021. Ο
νόμος για το κλίμα θέτει επίσης έναν ενδιάμεσο στόχο για τη μείωση των καθαρών
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030, σε σύγκριση με τα
επίπεδα του 1990. Αυτός ο στόχος για το 2030 ανακοινώθηκε στην UNFCCC τον Δεκέμβριο
του 2020 ως εθνικά καθορισμένων συνεισφορών της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας του
Παρισιού (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2021).

Η ΕΕ συνέβαλε στη σύναψη πολλών σημαντικών διεθνών συμφωνιών που εγκρίθηκαν
το 2015 σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών, όπως το Θεματολόγιο του 2030 για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη (που περιλαμβάνει τους 17 παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ)
και τους 169 συνδεδεμένους στόχους τους), τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική
αλλαγή και το πλαίσιο Σεντάι για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών (Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο 2021).

Δράσεις
 Το Copernicus είναι το Πρόγραμμα Παρατήρησης της Γης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

που εξετάζει τον πλανήτη μας και το περιβάλλον του και παρέχει δορυφορικά δεδομένα
παρατήρησης για την ξηρά, τη θάλασσα, την ατμόσφαιρα και την κλιματική αλλαγή.

 Για τους ρύπους που εκλύονται στον αέρα, στο νερό και στο έδαφος, το Ευρωπαϊκό
Μητρώο Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων (Ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ) παρέχει καίρια
περιβαλλοντικά δεδομένα προερχόμενα από περισσότερες από 30.000 βιομηχανικές
εγκαταστάσεις στην ΕΕ.

 Η ΕΕ καθόρισε το πενταετές σχέδιο δράσης της 1ης Ιουλίου 2020 «Ατζέντα
Δεξιοτήτων» με 12 δράσεις για να βοηθήσει τους ανθρώπους στην Ευρώπη να
αποκτήσουν καλύτερες δεξιότητες.
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 Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα είναι ένα κίνημα ανθρώπων ενωμένων γύρω από
έναν κοινό σκοπό, που ο καθένας κάνει βήματα για να οικοδομήσει μια πιο βιώσιμη
Ευρώπη για όλους μας.

 Ίδρυση διαδικτυακής πλατφόρμας Climate-ADAPT με στόχο να αποτελέσει κεντρικό
σημείο πληροφόρησης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

 Σύμφωνο των Δημάρχων.
Η αποτελεσματικότητα της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ επηρεάζεται σε μεγάλο

βαθμό από την εφαρμογή της σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ενώ η ανεπαρκής
εφαρμογή και επιβολή της νομοθεσίας παραμένει ένα σοβαρό ζήτημα (Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο 2021).

Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για το περιβάλλον και τη
δράση για το κλίμα. Εφαρμόζεται από το 1992 και έχει συγχρηματοδοτήσει περισσότερα
από 5.500 έργα σε ολόκληρη την ΕΕ καθώς και σε τρίτες χώρες. Περίπου 1.100 έργα
βρίσκονται σε εξέλιξη ανά πάσα στιγμή. Ο προϋπολογισμός για την περίοδο 2014-2020
ανήλθε σε 3,4 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές. Η πολιτική συμφωνία για τον μακροπρόθεσμο
προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 προβλέπει 5,4 δισ. ευρώ σε τρέχουσες
τιμές για το πρόγραμμα LIFE, δηλαδή αύξηση κατά σχεδόν 60 % (Europe Direct Λεμεσού
2021).

4.Πολιτικές και δράσεις - έργα της Ελλάδας για την κλιματική αλλαγή

Ποιες είναι οι πολιτικές που ακολουθεί η Ελλάδα για την κλιματική αλλαγή και ποιες
δράσεις/έργα έχει πραγματοποιήσει για τον στόχο αυτό;

Η Ελλάδα υπέγραψε το Πρωτόκολλο του Κιότο τον Απρίλιο του 1998, παράλληλα με
τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ελλάδα το κύρωσε με
τον Νόμο 3017/2002 (ΦΕΚ Α'117). Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο, η ΕΕ και τα Κράτη Μέλη
της είχαν υποχρέωση μείωσης των εκπομπών κατά 8% κατά τη περίοδο 2008-2012 σε
σύγκριση με τις εκπομπές του έτους βάσης (1990) (Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
2021).

Το πρώτο εθνικό πρόγραμμα μείωσης εκπομπών αερίων του φαινομένου του
θερμοκηπίου 2000-2010 εγκρίθηκε στις 5 Μαρτίου 2003 από την Ελληνική Δημοκρατία
(Εφημερις της κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας 2003).

Ο Νέος Εθνικός Κλιματικός Νόμος με στόχο την μετάβαση στην κλιματική
ουδετερότητα και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αναμένεται να εγκριθεί και
βρίσκεται προς το παρόν σε δημόσια διαβούλευση (Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας 2021).

Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) αποτελεί για την Ελληνική
Κυβέρνηση ένα Στρατηγικό Σχέδιο για τα θέματα του Κλίματος και της Ενέργειας.
Παρουσιάζεται σε αυτό ένας αναλυτικός οδικός χάρτης για την επίτευξη συγκεκριμένων
Ενεργειακών και Κλιματικών Στόχων έως το έτος 2030. Συμπληρωματικά στο ΕΣΕΚ
αναπτύσσεται η Μακροχρόνια Στρατηγική για το έτος 2050 με θέμα το Κλίμα και την
Ενέργεια (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 2021).

Στις 22 Δεκεμβρίου 2014, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Ακαδημία
Αθηνών (Επιτροπή Ερευνών του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών - ΙΙΒΕΑΑ) και η διεπιστημονική Επιτροπή Μελέτης των Επιπτώσεων Κλιματικής
Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος συνεργάστηκαν με στόχο την αντιμετώπιση
των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε επίπεδο χώρας με συγκεκριμένες δράσεις
προσαρμογής σε όλους τους τομείς και συνέταξαν την πρώτη Εθνική Στρατηγική για την
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Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ) η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της
χώρας, όσον αφορά τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή, και προτείνει εναλλακτικές
επιλογές προσαρμογής για όλους τους τομείς του περιβάλλοντος, της οικονομίας και της
κοινωνίας που αναμένεται ότι θα πληγούν σημαντικά από την κλιματική αλλαγή στην
Ελλάδα. Οι δεκατρείς (13) ΠεΣΠΚΑ συντάσσονται με βάση τις ιδιαιτερότητες κάθε
Περιφέρειας. Η ΕΣΠΚΑ αξιολογείται τουλάχιστον ανά δεκαετία και θα πρέπει να
αξιολογηθεί το αργότερο έως το 2026 από το Εθνικό Συμβούλιο για την Προσαρμογή (ΕΣΠ)
στη Κλιματική Αλλαγή (Adaptivegreece 2021).

Δράσεις / έργα
 Το έργο AdaptInGR ενισχύει την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην

κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα και αποτελεί χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (E.E.) με διάρκεια 8 έτη (2019 – 2026) και συνολικό προϋπολογισμό €14,2
εκατ. (Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 2021).

 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον, Ενέργεια & Κλιματική
Αλλαγή" της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, σχεδιάζεται στο πλαίσιο της
στρατηγικής της χώρας για τον τομέα Περιβάλλοντος, αξιοποιώντας πόρους των
Διαρθρωτικών Ταμείων (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο
Συνοχής) και έχει ως βασική επιδίωξη την ανάπτυξη βιώσιμων υποδομών και
συστημάτων, με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, μέσω της μετάβασης σε καθαρές μορφές
ενέργειας, στην κυκλική οικονομία και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
(ΕΣΠΑ 2021).

 Εθνικά έργα του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής όπως
το “Περιβάλλον και Υγεία 2019”, ενεργειακή επιθεώρηση σχολικών κτιρίων, πρότυπη
δάσωση σε αστικό ή περιαστικό χώρο κ.ά. (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. 2021).

5.Πολιτικές και δράσεις - έργα των ΟΤΑ για την κλιματική αλλαγή

Ποιες είναι οι πολιτικές που ακολουθούν οι ΟΤΑ για την κλιματική αλλαγή και ποιες
δράσεις/έργα έχουν πραγματοποιήσει για τον στόχο αυτό;

Το 2008 ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πρωτοβουλία του Συμφώνου των
Δημάρχων με στόχο τη συμμετοχή και την υποστήριξη των δημάρχων προκειμένου να
δεσμευτούν για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την ενέργεια για το
2020. Το Σύμφωνο των Δημάρχων για το 2020 συγκέντρωσε συνολικά 180 ελληνικούς
Δήμους.

Τέσσερα χρόνια αργότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε την πρωτοβουλία «Οι
Δήμαρχοι Προσαρμόζονται» (MayorsAdapt). Αυτή η πρωτοβουλία εστίαζε στην ανάπτυξη
και υλοποίηση τοπικών στρατηγικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Η πρωτοβουλία
«Οι Δήμαρχοι Προσαρμόζονται» συγκέντρωσε συνολικά 61 Δήμους από την Ελλάδα.

Το Σύμφωνο των Δημάρχων και η πρωτοβουλία «Οι Δήμαρχοι Προσαρμόζονται»
συγχωνεύθηκαν επισήμως σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2015
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με το νέο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα οι
υπογράφουσες πόλεις δεσμεύονται για τη μείωση των εκπομπών των αερίων του
θερμοκηπίου κατά 40% έως το 2030 με στόχο τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και
την προσαρμογή σε αυτήν, καθώς και για τη διασφάλιση για την πρόσβαση σε ασφαλή,
βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια για όλους, υποβάλλοντας ένα Σχέδιο Δράσης
Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ), και επισημαίνοντας τις κύριες δράσεις που
σκοπεύουν να αναλάβουν.
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Τον Ιούνιο του 2016, το Σύμφωνο των Δημάρχων συνενώνει τις δυνάμεις του με τον
Συνασπισμό των Δημάρχων (Compact of Mayors). Το «Παγκόσμιο Σύμφωνο των
Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια», το οποίο προέκυψε από αυτή τη διαδικασία,
είναι το μεγαλύτερο κίνημα φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης που δεσμεύονται να υπερβούν
τους εθνικούς τους στόχους για το κλίμα και την ενέργεια (Adaptivegreece 2021).

Δράσεις / έργα
 Το πρόγραμμα Adopt-A-Tree δίνει τη δυνατότητα σε ένα άτομο να αναζητήσει ένα
δέντρο κοντά του μέσω της εφαρμογής Novoville και εθελοντικά να το βοηθήσει να
επιβιώσει κατά τους θερινούς μήνες, ποτίζοντάς το (Δήμος Αθηναίων) (novoville 2021).

 Το ευρωπαϊκό έργο «Energy Efficiency Project Development For South Attica –
Prodesa» αποσκοπεί στην υλοποίηση επεμβάσεων ενεργειακής αποδοτικότητας και
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ομάδες κτιρίων (Δήμος Αγ. Δημητρίου 2020).

 Το εργαλείο LIFE URBANPROOF αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση της
ανθεκτικότητας των αστικών Δήμων στην κλιματική αλλαγή». Το έργο
συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το
Κλίμα (2014-2020) (The Urbanproof Toolkit 2021).

6.Προτάσεις για ατομικές δράσεις για την επίτευξη του στόχου 13 - δράση για το κλίμα

Πώς μπορεί ένα άτομο να κάνει τη διαφορά για την κλιματική αλλαγή;
Το 70% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μπορεί να ανιχνευθεί σε

100 εταιρίες, σύμφωνα με την έκθεση «Carbon Majors» του 2017 από το Climate
Accountability Institute. Οι μεμονωμένοι καταναλωτές δεν μπορούν να κατηγορηθούν για
τις αυξανόμενες παγκόσμιες θερμοκρασίες.

Από την πλευρά τους οι εταιρίες παραδέχονται ότι μπορεί να έχουν κάποια ευθύνη για
το προϊόν τους, όμως οι καταναλωτές είναι που απαιτούν τα προϊόντα τα οποία παρέχουν
αυτές οι εταιρείες. Οι εκπομπές που παράγονται άμεσα από εταιρίες πετρελαίου, φυσικού
αερίου και άνθρακα ανέρχονται περίπου στο 10% των εκπομπών ορυκτών καυσίμων. Το
90% είναι από τα προϊόντα τους (Valle 2018).

Τα άτομα είναι πιο ισχυρά από όσο νομίζουν. Ένα μόνο άτομο μπορεί να κάνει
ουσιαστική διαφορά σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Παρακάτω
παρουσιάζονται τρεις βασικές ενέργειες που κάνουν πραγματικά τη διαφορά στον αγώνα
κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Αυτές είναι: 1) Μείωση στο μέγεθος του
αποτυπώματος άνθρακα ενός ατόμου, 2) Το micro υπαγορεύει το macro, και 3) Το
φαινόμενο κυματισμού: Είμαστε ένα άκρως κοινωνικό είδος (Crowdsourcing Sustainability
2021).

- Το μέγεθος του αποτυπώματος άνθρακα ενός ατόμου

Εικόνα 4: Δεν είμαι μόνος μου σ’ αυτόν τον πλανήτη, Πηγή: (Galli et all 2020)
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Σύμφωνα με την Βικιπαίδεια «αποτύπωμα άνθρακα είναι το σύνολο των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούνται από ένα άτομο, γεγονός, οργάνωση, υπηρεσία,
τόπο ή προϊόν, εκφρασμένο ως ισοδύναμο διοξειδίου του άνθρακα». Η εταιρία ΒΡ διέδωσε
τον όρο με στόχο να απομακρύνει την προσοχή του κοινού από τις εταιρίες εξόρυξης
ορυκτών καυσίμων και να τη στρέψει στην ατομική ευθύνη για την επίλυση της κλιματικής
αλλαγής (Βικιπαίδεια 2021).

Παρόλο που η συνεισφορά της κάθε οντότητας μπορεί να είναι ένα μικρό κομμάτι της
πίτας συνολικά (εικόνα 4), κατά τη διάρκεια της ζωής του ένα άτομο θα μπορούσε να
αποτρέψει την είσοδο 100 τόνων αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα απλώς
αλλάζοντας μερικές συνήθειες (Crowdsourcing Sustainability 2021).

Πώς μπορούμε να μειώσουμε το ατομικό μας αποτύπωμά; Παρακάτω περιγράφονται
τρόποι που μπορεί κάθε άτομο να συμβάλει, με την αλλαγή κάποιων συνηθειών, στη
μείωση του ατομικού αποτυπώματος άνθρακα.

Μετακινήσεις: Οι βλαβερές εκπομπές των αυτοκίνητων αποτελούν την κύρια αιτία της
υπερθέρμανσης του πλανήτη. Η κατασκευή των αυτοκινήτων, η παραγωγή καυσίμων, μαζί
με την κατασκευή των δρόμων αποτελούν μια σημαντική πηγή αερίων τα οποία είναι
επιβλαβή για το περιβάλλον.

Αν οδηγούμε λιγότερο, κάνουμε περισσότερη άσκηση, εξοικονομούμε βενζίνη και
παράλληλα παράγουμε και λιγότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Επίσης η
διατήρηση της σωστής πίεσης στα ελαστικά ενός οχήματος καθώς και η καλή συντήρησή
τους μειώνουν πολύ τις συνολικές εκπομπές. Οι άνθρωποι που έχουν την οικονομική
δυνατότητα μπορούν να χρησιμοποιήσουν και την υβριδική ή ηλεκτρική τεχνολογία.

Αποφυγή όσο το δυνατόν περισσότερο των αεροπορικών ταξιδιών. Τα αεροπορικά
ταξίδια είναι πιθανώς υπεύθυνα για το μεγαλύτερο μέρος του αποτυπώματος άνθρακα.
Αποφυγή πτήσεων, αν είναι δυνατόν, με την επιλογή μικρότερων ταξιδιών, καθώς η
οδήγηση μπορεί να εκπέμψει λιγότερα αέρια θερμοκηπίου από ότι η πτήση. Οι περισσότεροι
επαγγελματίες μεταφέρονται με πτήσεις και ιδιωτικά αυτοκίνητα στους χώρους εργασίας
τους ή για τις συναντήσεις τους. Με περισσότερες τηλεδιασκέψεις και τηλεπικοινωνίες θα
μειωνόταν το υψηλό αποτύπωμα άνθρακα από αυτές τις μετακινήσεις (Conserve Energy
Future 2021).

Εξοικονόμηση ενέργειας σπιτιού: Οι εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων που
παράγονται από την χρήση ηλεκτρικής ενέργειας στο σπίτι αποτελούν το 10,9% του
συνόλου (Βικιπαίδεια 2021). Για την εξοικονόμηση ενέργειας του σπιτιού υπάρχουν αρκετές
οι λύσεις όπως: Μόνωση κατοικίας, αγορά πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας, αντικατάσταση
συστημάτων παραγωγής ενέργειας με πράσινες πηγές (π.χ εγκατάσταση φυσικού αερίου,
ηλιακός θερμοσίφωνας) ,αυτοπαραγωγή (net-metering) (Greenpeace 2021), ενεργειακή
ανακαίνιση (το πρόγραμμα «Εξοικονομώ»). Επίσης μπορεί κανείς να αντικαταστήσει τους
λαμπτήρες, να χρησιμοποιεί συχνά τον διακόπτη «off», να στεγνώνει τα ρούχα κρεμώντας
τα στο σχοινί ή να βάλει στον θερμοστάτη ένα χρονόμετρο.

Προσαρμογή στις διατροφικές συνήθειες: Το 14,5% των ανθρωπογενών παγκόσμιων
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προέρχεται από την παραγωγή και επεξεργασία
ζωοτροφών. Μια αλλαγή του τρόπου ζωής των ανθρώπων που καταναλώνουν κρέας
καθημερινά θα ήταν ένα καλό βήμα τόσο για την μείωση των αερίων του θερμοκηπίου στην
ατμόσφαιρα όσο και για την υγεία του. Θα ήταν προτιμότερη η κατανάλωση τροφών που
βρίσκονται χαμηλά στην τροφική αλυσίδα, δηλαδή φρούτων, λαχανικών, δημητριακών και
οσπρίων (Conserve Energy Future 2021).
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Προσαρμογή στις καταναλωτικές συνήθειες: Η επιλογή τροφών που είναι της εποχής
και παράγονται τοπικά μειώνει τη μεταφορά τροφίμων από μακριά με φορτηγό, πλοίο,
σιδηρόδρομο ή αεροπλάνο όπου χρησιμοποιούνται καύσιμα.

Η αγορά επαναχρησιμοποιήσιμων προϊόντων και όχι αναλώσιμων, όπως η αγορά ενός
επαναχρησιμοποιήσιμου μπουκαλιού νερού ή η επιλογή ποιοτικών ρούχων που διαρκούν
περισσότερο θα μειώσει το σύνολο των απορριμμάτων. «Πάρτε μαζί σας τη δική σας
επαναχρησιμοποιήσιμη τσάντα όποτε είστε έξω για ψώνια, και γενικά αγοράστε λιγότερα
πράγματα που σημαίνει λιγότερα απόβλητα» (Conserve Energy Future 2021).

Σκουπίδια-ανακύκλωση: Περίπου 2.400 κιλά διοξειδίου του άνθρακα κάθε χρόνο
μπορούν να εξοικονομηθούν από την ανακύκλωση των μισών σχεδόν από τα οικιακά
απορρίμματα. Ακόμα χειρότερα η σπατάλη τροφίμων συμβάλλει και στην περαιτέρω
αποψίλωση δασών και εκπομπών που παράγονται κατά τη διαδικασία της καλλιέργειας, της
μεταφοράς και της επεξεργασίας προϊόντων. Οι χωματερές γεμίζουν με ανακυκλώσιμους
πόρους, όπως πλαστικά και γυαλί. Με την ανακύκλωση εξοικονομείται σημαντική ποσότητα
ενέργειας και πόρων από την επαναχρησιμοποίηση των ήδη παραγόμενων αγαθών
(Conserve Energy Future 2021).

- Το micro υπαγορεύει το macro
Ως άτομα, είμαστε οι μικροί, ένα μικρό μέρος δηλαδή του πολύ μεγαλύτερου συνόλου

της κοινωνίας. Οι μακροοικονομικοί παίκτες, όπως οι κυβερνήσεις και οι εταιρείες, έχουν
όλη τη δύναμη, αλλά υποτίθεται ότι υπάρχουν για να μας εξυπηρετούν.

Οι αιρετοί αξιωματούχοι και οι εταιρίες έφτασαν εδώ που είναι σήμερα εξαιτίας
μας. Εμείς έχουμε την εξουσία να αποφασίζουμε ποιον θα στηρίξουμε δίνοντάς τους τις
ψήφους και τα χρήματά μας. Όμως οι άνθρωποι πρέπει να είμαστε ενωμένοι για να
αξιοποιήσουμε αυτή τη δύναμη χρησιμοποιώντας τις φωνές, τα χρήματα και τις ψήφους μας.
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία για την υποστήριξη όσων καταπολεμούν
την κλιματική αλλαγή θέτοντας τη βιωσιμότητα ως προτεραιότητα με τους παρακάτω
τρόπους:
 Εάν μια εταιρία ή ηγέτης δεν δίνει προτεραιότητα στη βιωσιμότητα, απλώς προχωρήστε

και υποστηρίξτε αυτήν που στηρίζει τη βιωσιμότητα (Crowdsourcing Sustainability
2021).

 Συμμετάσχετε σε ένα κίνημα ή σε μια οργάνωση που εργάζεται για να ανασχηματίσει
τους περιβαλλοντικούς θεσμούς της χώρας και αγωνίζεται για τις λύσεις που
χρειαζόμαστε για την κλιματική κρίση.

 Βρείτε τους κατάλληλους ανθρώπους για να μας εκπροσωπήσουν στην κυβέρνηση.
Ψηφίστε πρωταθλητές του κλίματος. Και κάντε ό,τι μπορείτε για να τους βοηθήσετε να
κερδίσουν (Crowdsourcing Sustainability 2021).

 Κρατήστε τους υπάρχοντες εκπροσώπους σας υπεύθυνους. Πιέστε να εφαρμοστούν
πολιτικές ευνοϊκές για το κλίμα, σύμφωνες με αυτό που απαιτεί η επιστήμη, όχι με
αυτό που είναι «πολιτικά εφικτό». Οι λογαριασμοί για την τιμολόγηση του άνθρακα και
πρωτοβουλίες όπως το GreenNewDeal είναι εξαιρετικά (Crowdsourcing Sustainability
2021).

 Πείτε στην εταιρεία παροχής ηλεκτρικών ειδών σας: «Δεν θέλω να καίω πια ηλεκτρική
ενέργεια από ορυκτά καύσιμα. Θέλω να συμμετάσχω σε ένα πρόγραμμα ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας» (Valle 2018). Κάντε αποεπένδυση.

 Γράψτε σε δημάρχους, σε πολιτικούς και σε ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων ώστε να
τους ενθαρρύνετε να αναλάβουν δράση.
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- Το φαινόμενο κυματισμού: Είμαστε ένα άκρως κοινωνικό είδος
Συμπεριφορές και ιδέες διαδίδονται ανάμεσά μας επειδή ακριβώς είμαστε κοινωνικά

όντα. Ο εγκέφαλός μας θέλει να ταιριάζει με τους άλλους. Όταν υποστηρίζετε
συγκεκριμένες πεποιθήσεις, προϊόντα, τρόπους ζωής ή αιτίες, σημειώνονται από τους
άλλους ασυνείδητα και γίνονται σημείο αναφοράς τους. Αυτομάτως θα αναρωτηθούν αν θα
έπρεπε να κάνουν αυτό το πράγμα - ειδικά αν είστε κοντά τους. Όπως είπε ο JimRohn,
«Είσαι ο μέσος όρος των πέντε ανθρώπων με τους οποίους περνάς τον περισσότερο χρόνο».

Ένας κορυφαίος ερευνητής, ο κοινωνικός επιστήμονας του Χάρβαρντ Δρ. Νικόλαος Α.
Χριστάκης, διεξήγαγε μια μελέτη από την οποία διαπίστωσε ότι «Η ευτυχία σας δεν
εξαρτάται μόνο από τις επιλογές και τις πράξεις σας, αλλά και από τις επιλογές και τις
πράξεις των ανθρώπων που δεν ξέρω καν ποιοι είναι».

Ένα άλλο πείραμα συμμόρφωσης («Asch») μας δείχνει πόσο ισχυροί είναι οι
κοινωνικοί κανόνες, και από την μελέτη του συμπεραίνονται δύο πράγματα:
 Η συμπεριφορά των ομάδων έχει απίστευτη επιρροή στη δική μας συμπεριφορά.
 Υπάρχει σημαντικός αντίκτυπος, όταν μόνο ένα άτομο αποκλίνει από τον κανόνα. Δίνει

σε άλλους την αυτοπεποίθηση να ακολουθήσουν το παράδειγμά του, που σε αντίθετη
περίπτωση θα πήγαινε μαζί με το πλήθος, λόγω των κοινωνικών πιέσεων της
προσαρμογής.
Αυτές οι μελέτες υπογραμμίζουν τη δύναμη των κοινωνικών μας δικτύων και την

τεράστια επίδραση που έχουμε ο καθένας από εμάς στους άλλους, όταν δίνουμε το
παράδειγμα. Ό,τι κάνουμε επηρεάζει τους ανθρώπους με τους οποίους είμαστε σε στενή
επαφή, καθώς και αυτούς που δεν γνωρίζουμε καν. Οι ενέργειές μας είναι πολύ πιο ισχυρές
από όσο φανταζόμαστε.

Τι σημαίνουν, λοιπόν, όλα αυτά για την κλιματική αλλαγή και τη βιωσιμότητα; Αυτές
οι μελέτες μας λένε ότι η βιωσιμότητα θα αρχίσει να εξαπλώνεται γρήγορα μόλις ξεκινήσει.
Εάν μόνο ένα άτομο αρχίσει να ενεργεί με βιώσιμο τρόπο, είναι σίγουρο ότι και άλλοι θα
αρχίσουν να ακολουθούν το παράδειγμά του. Κι αν είστε εσείς αυτό το άτομο, δεν θα
γνωρίζετε καν όλους τους ανθρώπους που μπορείτε να επηρεάζετε. Με το να είστε εσείς ο
ίδιος η αλλαγή που θέλετε να δείτε, έχετε απεριόριστη επίδραση και βοηθάτε να δοθεί νέα
ώθηση στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής (Crowdsourcing Sustainability 2021).

Παρακάτω ακολουθούν μερικές συμβουλές για το πώς ο κάθε ένας από εμάς μπορεί να
επηρεάσει για την αλλαγή που όλοι θέλουμε να δούμε.
- Η αποτελεσματικότερη μέθοδος είναι να σπάσουμε την κλιματική σιωπή. Μιλήστε με τους
φίλους, με την οικογένειά σας και, το πιο σημαντικό, με τους εκλεγμένους μας
αξιωματούχους – ενημερώνοντάς τους ότι νοιαζόμαστε για το θέμα της κλιματικής αλλαγής
και επιθυμούμε να παραδώσουμε έναν ασφαλή κόσμο στα παιδιά μας.
- Το σημαντικότερο που μπορεί να κάνει ένα άτομο, είναι να είναι λιγότερο
άτομο. Συμμετάσχετε μαζί με άλλα άτομα σε μεγάλα κινήματα, ώστε να επηρεάσουν τις
αλλαγές στην πολιτική και στην οικονομία (350.org , SunriseMovement , Citizens'
ClimateLobby, ExtinctionRebellion, CrowdsourcingSustainability). Είναι ο μόνος τρόπος
που έχουμε για να αντισταθούμε στην άδικη, στην εδραιωμένη εξουσία.
- Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι ο εφησυχασμός. Λίγοι είναι αυτοί που γνωρίζουν τις
επιπτώσεις της κλιματική αλλαγής και ότι πρόκειται να τους επηρεάσει προσωπικά. Αν δεν
συζητήσουμε ποτέ, πώς θα μπορέσουμε να δράσουμε για το κλίμα; Ξεκινήστε με μια
συζήτηση σχετικά με το γιατί έχει σημασία και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Η αλλαγή
ξεκινά από εσάς.
- Οι άνθρωποι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι οι καθημερινές τους πράξεις επηρεάζουν
τον κόσμο. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η δύναμη βρίσκεται μέσα μας, σε μας τους



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Περιβάλλον-Πολιτισμός-Οικονομία-Κοινωνία......ΤΕΥΧΟΣ 2020
ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 10 ΧΡΟΝΩΝ: ΟΙ 17 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ.............Επιμέλεια Ρόϊδω Μητούλα, Αγησίλαος Οικονόμου

298

ανθρώπους, και είναι στο χέρι μας να κάνουμε την αλλαγή. Μετράει και το παραμικρό
ακόμη. Μπορείτε να βοηθήσετε στην αναστροφή της υπερθέρμανσης του πλανήτη
(Crowdsourcing Sustainability 2021).

Μερικά εμπνευσμένα λόγια
 Ντέσμοντ Τούτου: «Αν είσαι ουδέτερος σε καταστάσεις αδικίας, έχεις επιλέξει την

πλευρά του καταπιεστή».
 Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ: «Στο τέλος, δεν θα θυμόμαστε τα λόγια των εχθρών

μας, αλλά τη σιωπή των φίλων μας».
 Έντμουντ Μπερκ: «Το μόνο που χρειάζεται για τον θρίαμβο του κακού είναι οι καλοί

άνθρωποι να μην κάνουν τίποτα».
 Χένρι Φορντ: «Είτε νομίζεις ότι μπορείς, είτε δεν μπορείς, έχεις δίκιο».
 Μητέρα Τερέζα: «Μόνος μου δεν μπορώ να αλλάξω τον κόσμο, αλλά μπορώ να ρίξω

μια πέτρα στα νερά για να δημιουργήσω πολλούς κυματισμούς».
 Λίλι Τόμλιν: «Πάντα αναρωτιόμουν γιατί κάποιος δεν έκανε κάτι για αυτό. Τότε

συνειδητοποίησα ότι ΕΙΜΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ».
 Μάργκαρετ Μιντ: «Μην αμφιβάλλετε ποτέ ότι μια μικρή ομάδα σκεπτόμενων,

αφοσιωμένων πολιτών μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Πράγματι, είναι το μόνο πράγμα
που έχει γίνει».
Ό,τι κι αν επιλέξετε να κάνετε στην καθημερινή σας ζωή έχει τεράστιο αντίκτυπο στον

αγώνα της ανθρωπότητας κατά της κλιματικής αλλαγής. Οι ενέργειές σας δεν καθορίζουν
μόνο πόσα θερμοκηπιακά αέρια ρίχνετε φυσικά στην ατμόσφαιρα, αλλά επίσης -ίσως το πιο
σημαντικό- τα λόγια και οι πράξεις σας επηρεάζουν τους άλλους.

Μπορείτε να επιλέξετε να είστε μέρος της λύσης ή να μην κάνετε τίποτα και να είστε
μέρος του προβλήματος. Δυστυχώς, αυτές είναι οι μόνες δύο επιλογές. Πρέπει να διαλέξεις
το ένα ή το άλλο, γιατί το να μην κάνεις τίποτα είναι μια απόφαση από μόνη της
(Crowdsourcing Sustainability 2021).
«Γίνε η αλλαγή που θέλεις να δεις στον κόσμο». - Μαχάτμα Γκάντι

Συμπεράσματα

Η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού και της τεχνολογίας, από τα μέσα του 19ου αιώνα,
έχει δημιουργήσει καταστροφικά αποτελέσματα στο περιβάλλον. Η αλλαγή του κλίματος
αναγνωρίστηκε ως σοβαρό πρόβλημα το 1979. Το όργανο των Ηνωμένων Εθνών που
αξιολογεί την κατάστασης της κλιματικής αλλαγής στον πλανήτη είναι η Διακυβερνητική
Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC).

Όλα τα μέλη του ΟΗΕ, το Σεπτέμβριο 2015 στην Νέα Υόρκη, δεσμεύτηκαν για την
επίτευξη 17 βασικών στόχων με 169 συσχετισμένους στόχους για την Βιώσιμη Ανάπτυξη
μέχρι το 2030, καθώς τίθεται επείγουσα η ανάγκη δράσεων για την αναχαίτιση της
κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεων της.

Ο στόχος 13 - Δράση για το κλίμα ζητάει την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της
προσαρμοστικής ικανότητας, την εφαρμογή πολιτικών και στρατηγικών σχεδιασμών, τη
βελτίωση της εκπαίδευσης και τη βελτίωση ικανοτήτων και μηχανισμών όλων των χωρών,
έναντι των κινδύνων και των φυσικών καταστροφών που απορρέουν από την κλιματική
αλλαγή. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών και των
λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών καθώς και στα μικρά αναπτυσσόμενα νησιωτικά κράτη.
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Η μέση αύξηση της θερμοκρασίας υπολογίζεται κατά 1,1℃ αυξημένη μέχρι σήμερα, σε
σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Η στάθμη της θάλασσας, από τις αρχές της δεκαετίας
του 1990, παρουσιάζει μέση ετήσια άνοδο 3,31 mm σε παγκόσμια επίπεδα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2019 σύναψε την Ευρωπαϊκή Πράσινη
Συμφωνία, και υπόσχεται ουδετερότητα έως το 2050, ενώ με τον ευρωπαϊκό νόμο για το
κλίμα, του Ιουλίου 2021 τίθεται επίσης ένας ενδιάμεσος στόχος για τη μείωση των καθαρών
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030.

Η Ελλάδα ακολουθεί το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για την
επίτευξη συγκεκριμένων Ενεργειακών και Κλιματικών Στόχων έως το έτος 2030 ενώ
αναπτύσσεται η Μακροχρόνια Στρατηγική για το έτος 2050.

Με το Σύμφωνο των Δημάρχων το 2020 δεσμεύτηκαν συνολικά 180 ελληνικοί Δήμοι
με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Με στόχο να σταματήσουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη, το τι
κάνουμε ο καθένας από μας έχει μεγάλη σημασία . Μερικά πράγματα που θα
μπορούσαν να βοηθήσουν είναι : η μείωση του μεγέθους του αποτυπώματος
άνθρακα ενός ατόμου, το να είμαστε ενωμένοι για να ενεργοποιήσουμε τη δύναμη της
φωνής, των χρημάτων και των ψήφων μας , και να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε
για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
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ΣΤΟΧΟΣ 14 ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ευάγγελος-Παναγιώτης Ν. Μπίκας
Οικονομολόγος, ΠΜΣ Βιώσιμη Ανάπτυξη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
bikasvagelis@gmail.com

Περίληψη
Η εργασία περιλαμβάνει δυο μέρη, στο πρώτο περιγράφεται ο στόχος 14 και οι υποστόχοι,

καταγράφονται οι επιπτώσεις από τη θαλάσσια ρύπανση στους ωκεανούς, προτείνονται τρόποι
για την αντιμετώπισή της, παρουσιάζονται τα προβλήματα και οι κίνδυνοι που απειλούν τη
βιωσιμότητα τους, αποτυπώνονται η στρατηγική και οι κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για την
επίτευξη του, όπως και οι δράσεις, η πολιτική και ο σχεδιασμός που αναπτύσσουν η
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα και οι ΟΤΑ.

Στο δεύτερο μέρος προτείνονται οι ατομικές δράσεις που συμβάλλουν μέσω της
εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της ευαισθητοποίησης, της υπεύθυνης συμπεριφοράς, της
κοινωνικής ευθύνης και της ενεργής συμμετοχής στην προστασία του θαλάσσιου
περιβάλλοντος και των πόρων του.

Τέλος, στα συμπεράσματα διατυπώνονται προτάσεις για την επίτευξη του στόχου 14 με
ορίζοντα την εφαρμογή της Ατζέντας 2030 σε έναν άξονα πολιτικής που περιλαμβάνει
ατομικές δράσεις, ενίσχυση και διατήρηση της βιώσιμης χρήσης των ωκεανών και ανάπτυξη
στρατηγικής σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Λέξεις κλειδιά: Βιώσιμη Ανάπτυξη, 14ος στόχος, ωκεανοί, Ατζέντα 2030

Εισαγωγή

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται ο οδηγός εφαρμογής του 14ου στόχου της
Βιώσιμης Ανάπτυξης «Ζωή στο νερό», όπως εγκρίθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2015 από τα
κράτη μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (OHE) (Ατζέντα 2030), και προτάσεις για
ατομικές δράσεις που θα συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου και στη βιώσιμη ανάπτυξη
του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η εφαρμογή της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη,
οι 17 στόχοι και οι 169 υποστόχοι, αποτελούν δέσμευση των κρατών μελών του ΟΗΕ,
καθώς θέτουν περιβαλλοντικά και κοινωνικά θεμέλια της παγκόσμιας ευημερίας.

Η πρώτη επίσημη διάσκεψη για τη βιωσιμότητα πραγματοποιήθηκε το 1987 από την
Παγκόσμια Επιτροπή για το περιβάλλον (World Comission of Environment and
Development), γνωστή και ως Επιτροπή Brundtland, στην οποία διατυπώθηκε η μελέτη
“Our common future” και από την οποία προέκυψε ο ορισμός της Βιώσιμης Ανάπτυξης, ως
«η ανάπτυξη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να διακυβεύεται η
ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες». «Στην
ευρύτερή της έννοια, η βιώσιμη ανάπτυξη επιδιώκει την αρμονία μεταξύ των ίδιων των
ανθρώπων και μεταξύ του ανθρώπου και της φύσης» (www.europa.eu).

Το 1992 από τη «Συνάντηση Κορυφής της Γης» στο Ρίο ντε Τζανέιρο, μια συνάντηση
θεμέλιο για πολλές διεθνείς συμφωνίες σχετικά με το περιβάλλον, προέκυψε η Ατζέντα 21.
Ακολούθησαν η υπογραφή του Κιότο για την κλιματική αλλαγή (1997), οι αναπτυξιακοί
στόχοι της Χιλιετίας του ΟΗΕ (2000), η Παγκόσμια Σύνοδος Κορυφής (2005), στην οποία
ορίστηκαν οι 3 πυλώνες της βιωσιμότητας: ο οικονομικός, ο περιβαλλοντικός και ο
κοινωνικός. Στη συνέχεια το 2012, πραγματοποιήθηκε η Συνάντηση Κορυφής της Γης για τη
Βιώσιμη Ανάπτυξη, και το 2015, 193 κράτη-μέλη του ΟΗΕ ενέκριναν την Ατζέντα 2030 για
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τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που αποτελεί μια ιστορική διακήρυξη που στοχεύει στην ανάπτυξη
οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική, αλλά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων (www.eea.europa.eu).

Οι περισσότερες υφιστάμενες πολιτικές και θεσμοί όπως και του United Nations
Environment Programme (UNEP), θεσπίστηκαν επειδή οι τοπικές ή εθνικές λύσεις δεν
επαρκούσαν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και ο παγκόσμιος ή διεθνής
συντονισμός αναμενόταν να αποφέρει καλύτερα αποτελέσματα. Το UNEP δημιουργήθηκε
μετά τη Διάσκεψη της Στοκχόλμης, καθώς οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι κάποια
περιβαλλοντικά ζητήματα θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν καλύτερα σε παγκόσμιο
επίπεδο.

1. Περιγραφή του στόχου 14 της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί μια παγκόσμια πολιτική διακήρυξη, μια μορφή
αναπτυξιακής πολιτικής, η οποία επιδιώκει την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη μέσα από
συνθήκες που θα εξασφαλίσουν την κοινωνική ευημερία και την προστασία του
περιβάλλοντος.

Στις 5 Σεπτεμβρίου 2015 τα 193 κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) ενέκριναν
την Ατζέντα 2030, η οποία περιλαμβάνει 17 στόχους και 169 υποστόχους, η εφαρμογή των
οποίων αποτελεί δέσμευση των κρατών-μελών έως το 2030. Η Ατζέντα 2030 είναι ένα
παγκόσμιο σχέδιο δράσης για τους ανθρώπους, τον πλανήτη και την ευημερία (Γενική
Συνέλευση ΟΗΕ) (www.sustainabledevelopment.un.org).

Ο στόχος 14 της Βιώσιμης Ανάπτυξης που αφορά στη «Ζωή στο νερό», είναι ένας από
τους 17 στόχους που ψηφίστηκαν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 6 Ιουλίου 2017
με τον τίτλο «Διατήρηση και Βιώσιμη χρήση ωκεανών, θαλασσών και των θαλάσσιων
πόρων για την αειφόρο ανάπτυξη, όπως αναφέρεται στις Εργασίες της Στατιστικής
Επιτροπής σχετικά με την Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (www.undocs.org).

1.1. Στόχος 14 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη: Ωκεανοί
Οι ωκεανοί και η αλιεία υποστηρίζουν τις οικονομικές και περιβαλλοντικές ανάγκες

των ανθρώπων παγκόσμια, είναι πηγή ζωής για τον πλανήτη, ρυθμίζουν το παγκόσμιο
κλιματικό σύστημα και το παγκόσμιο οικοσύστημα απορροφώντας θερμότητα και διοξείδιο
του άνθρακα από την ατμόσφαιρα.

Οι ωκεανοί αποτελούν το μεγαλύτερο οικοσύστημα στον κόσμο, φιλοξενώντας σχεδόν
ένα εκατομμύριο γνωστά είδη, καλύπτουν τα 3/4 της επιφάνειας της γης και περιέχουν το
97% του νερού του πλανήτη. Το νερό της βροχής, το πόσιμο νερό και το κλίμα ρυθμίζονται
από τις θερμοκρασίες και τα ρεύματα των ωκεανών. Δισεκατομμύρια στον πλανήτη
εξαρτώνται από τους θαλάσσιους πόρους για το βιοπορισμό τους, καθώς οι ωκεανοί
παρέχουν μέσα διαβίωσης, επιβίωση και οφέλη από την αλιεία, τον τουρισμό και άλλους
τομείς.

Ωστόσο, οι ωκεανοί είναι εξαιρετικά ευάλωτοι στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος,
πλήττονται από τη ρύπανση με αποτέλεσμα την εμφάνιση του φαινομένου του ευτροφισμού
και της οξίνισης, την κλιματική αλλαγή, την υπεραλίευση.

1.2. Στόχος 14 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη: Υποστόχοι
Στο στόχο 14 έχουν οριστεί 10 υποστόχοι με έτος ολοκλήρωσης το 2020 ή το 2025 και

στόχοι χωρίς έτος λήξης (GGSD Forum Greening the Ocean Economy) που αποτυπώνουν τα
αποτελέσματα της θαλάσσιας ρύπανσης, διατυπώνουν τρόπους αντιμετώπισης και
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αναπτύσσουν το σχεδιασμό ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Οι 7 υποστόχοι
δηλώνουν την παγκόσμια δέσμευση για τη βελτίωση των θαλάσσιων υδάτων από το
φαινόμενο της ρύπανσης, του ευτροφισμού, της οξίνισης των ωκεανών, την προστασία και
την αποκατάσταση των θαλάσσιων παράκτιων οικοσυστημάτων, τη βιώσιμη διαχείριση της
αλιείας, τον τερματισμό των επιδοτήσεων που συμβάλλουν στην υπεραλίευση, τη διατήρηση
θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών, την αύξηση των ωφελειών για τα μικρά νησιωτικά
αναπτυσσόμενα κράτη και τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

Μέσω μιας σειράς χερσαίων και θαλάσσιων πολιτικών και με την ενεργό συμμετοχή σε
περιφερειακές συμβάσεις (Έκθεση ΕΟΠ, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, 1/2017
Κοπεγχάγη) επιδιώκονται: η μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης, η μείωση της οξίνισης των
ωκεανών, η ρύπανση και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων, η διατήρηση των παράκτιων
περιοχών, ο τερματισμός των επιδοτήσεων για την υπεραλίευση και η αύξηση των
οικονομικών οφελών από την αειφόρο χρήση για τα μικρά αναπτυσσόμενα κράτη
(www.eea.europe.eu).

1.3. Μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης και της οξίνισης των ωκεανών
Η προστασία των παράκτιων υδάτων επηρεάζεται από τη ρύπανση της ξηράς. Η

ρύπανση από τα αστικά λύματα και τη γεωργία απειλεί τα θαλάσσια οικοσυστήματα και την
υδρόβια ζωή. Τα υπερβολικά φορτία θρεπτικών ουσιών που μεταφέρονται στο θαλάσσιο
περιβάλλον με τις απορροές της γεωργίας και των αστικών λυμάτων προκαλούν ευτροφισμό,
ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε προβληματική άνθηση φυκιών και εξάντληση οξυγόνου με
σοβαρές συνέπειες για την βιοποικιλότητα του θαλάσσιου οικοσυστήματος (Έκθεση για τα
ευρωπαϊκά ύδατα και την εκτίμηση της κατάστασης και των πιέσεων) (Ευρωπαϊκός
Οργανισμός Περιβάλλοντος, cox, 7/2018, Κοπεγχάγη). Ανάλογα, η αύξηση του διοξειδίου
του άνθρακα στην ατμόσφαιρα που καταλήγει μέσω αέριων ρύπων στη θάλασσα έχει
καταστροφικές συνέπειες για όλη την τροφική αλυσίδα (www.noaa.gov).

Ο ΟΗΕ δεσμεύεται μέσω της υλοποίησης μιας περιβαλλοντικής πολιτικής και την
προώθηση ενός παγκόσμιου στρατηγικού σχεδίου για την πρόληψη και τη μείωση όλων των
μορφών θαλάσσιας ρύπανσης έως το 2025. Η επιστημονική έρευνα και η παγκόσμια
συνεργασία, επιδιώκουν την ελαχιστοποίηση και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που
επιφέρει στο θαλάσσιο περιβάλλον το φαινόμενο της οξίνησης.

Η οξίνιση έχει αυξηθεί κατά 26% από τη βιομηχανική επανάσταση λόγω της αύξησης
εκπομπών άνθρακα με πιο ανησυχητική την εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα. Εξαιτίας των
απορροφούμενων ανθράκων, το θαλασσινό νερό γίνεται πιο όξινο, τα επίπεδα του PH
πέφτουν σημαντικά, θέτοντας σε κίνδυνο τους κοραλλιογενείς υφάλους και άλλα είδη που
επηρεάζουν τη θαλάσσια τροφική αλυσίδα ακόμη και τον τουρισμό
(https://el.unionpedia.org).

1.4. Προστασία, αποκατάσταση θαλάσσιων παράκτιων οικοσυστημάτων
Η ζωή των κοινωνιών εξαρτάται με πολλούς τρόπους από τα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Τα κράτη έχουν λάβει πολλαπλά μέτρα για την καταπολέμηση της απώλειας των υδρόβιων
οικότοπων και της βιοποικιλότητας που αποτελεί σοβαρή απειλή για την ανθρώπινη
διαβίωση και τη σταθερότητα του κλίματος, για την ασφάλεια του νερού και των τροφίμων
(Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Ηνωμένων Εθνών & Διεθνές Ινστιτούτο Διαχείρισης Υδάτων,
Κολόμπο) (Chiramba, Khaka & Boelee, 2011).
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1.5. Διατήρηση παράκτιων περιοχών
Ένα κρίσιμο βήμα ήταν ο καθορισμός ενός δικτύου θαλάσσιων προστατευόμενων

περιοχών, στις οποίες οι ανθρώπινες δραστηριότητες υπόκεινται σε αυστηρούς κανονισμούς.
Τα μέτρα διαχείρισης αφορούν στην πλήρη απαγόρευση της αλιείας, την εξόρυξη ή την
παραγωγή αιολικής ενέργειας ή την επιβολή ενός καθεστώτος προστασίας όπου η
οικονομική δραστηριότητα είναι περιορισμένη (επιτρέπεται μόνο ορισμένος τύπος αλιείας).

1.6. Τερματισμός επιδοτήσεων για την υπεραλίευση
Ως κύρια απειλή για τους οικότοπους και τα είδη τους ορίζεται η μη βιώσιμη αλιεία. Η

δίκαιη πρόσβαση και ο βιώσιμος εφοδιασμός (όριο αλιευμάτων, περιορισμός της συνολικής
ποσότητας, έλεγχος με σκοπό την πρόληψη ζημιών στα θαλάσσια οικοσυστήματα και τη
διατήρηση των ιχθυοαποθεμάτων) τερματίζει την υπεραλίευση, τις καταστροφικές λαθραίες,
άναρχες αλιευτικές πρακτικές και τις επιδοτήσεις που ενθαρρύνουν αυτές τις
δραστηριότητες.

1.7. Αύξηση οικονομικών οφελών από την αειφόρο χρήση
Οι θαλάσσιοι πόροι είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για τους ανθρώπους που ζουν σε μικρές

νησιωτικές κοινότητες, οι ωκεανοί τους παρέχουν μέσα διαβίωσης και οφέλη από τον
τουρισμό, και την αλιεία. Τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ δεσμεύονται μέσω της Ατζέντας 2030
για την αύξηση των οφελών των μικρών νησιωτικών αναπτυσσόμενων κρατών και των
λιγότερο ανεπτυγμένων από τη βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων πόρων.

Οι 3 υποστόχοι του στόχου 14, οι επονομαζόμενοι 14α, 14β και 14γ ενσωματώνουν
τους τρεις πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης, τον κοινωνικό, τον οικονομικό και τον
περιβαλλοντικό. Επιπλέον, θέτουν το νομικό καθεστώς των θαλασσών, τα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις της ναυσιπλοΐας, την ειρήνη και την ασφάλεια, τη διατήρηση και διαχείριση
των θαλάσσιων πόρων, την προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος μέσα
από την επιστημονική έρευνα, την ανάπτυξη της θαλάσσιας τεχνολογίας, την ενίσχυση και
διατήρηση της αειφόρου χρήσης των ωκεανών και των πόρων τους με την εφαρμογή του
Διεθνούς Δικαίου.

2. Βιωσιμότητα των ωκεανών

Οι ωκεανοί και οι θαλάσσιοι πόροι απειλούνται ολοένα και περισσότερο, οι πιέσεις που
δέχονται από την κλιματική αλλαγή και την καταστροφή θαλάσσιων και παράκτιων
οικοτόπων και τις ανθρωπογενείς πιέσεις στα οικοσυστήματά τους προκαλούν την
ανθεκτικότητά τους, όπως και τη συνεχιζόμενη ικανότητά τους να παρέχουν σημαντικά
αγαθά και υπηρεσίες. Θεωρείται απαραίτητη η άμεση εφαρμογή λύσεων στα προβλήματα
που παρουσιάζουν και απειλούν τη βιωσιμότητά τους, για να αποφευχθεί το περιβαλλοντικό,
το οικονομικό και το κοινωνικό κόστος που θα δημιουργήσει η υποβάθμισή τους (Γ.Σ. ΟΗΕ,
2015).

2.1. Προβλήματα στους ωκεανούς
Οι παράγοντες που συνδέονται με την ανθρώπινη δραστηριότητα και απειλούν τη

βιωσιμότητα των ωκεανών είναι: τα στερεά απόβλητα, η πυρηνική ρύπανση, οι πετρελαϊκοί
υδρογονάθρακες, η θερμική ρύπανση, η οξίνιση και η υπεραλίευση. Τα στερεά απόβλητα,
είναι υλικά που προέρχονται από αστικές περιοχές, από αγροτικές, βιομηχανικές και
εξορυκτικές δραστηριότητες (Ανδρεαδάκης, 2008). Ταξινομούνται ανάλογα με την
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προέλευσή τους σε αστικά, οικιακά, εμπορικά, οικοδομικά υλικά, δημοτικά απόβλητα ή σε
βιομηχανικά, αγροτικά και μεταλλικά-λατομικά (Βουτυράκης, 2010).

Ένα πρόβλημα που απασχολεί την παγκόσμια κοινότητα είναι η ρύπανση από τα
πλαστικά. Εκατομμύρια τόνοι πλαστικού καταλήγουν στους ωκεανούς με δυσμενείς
συνέπειες για τους ζωικούς οργανισμούς της θάλασσας. Η κατάποση πλαστικού τροφοδοτεί
με τοξικές ουσίες τον οργανισμό τους, οι οποίες μέσω της τροφικής αλυσίδας περνούν στον
ανθρώπινο οργανισμό. Συχνοί επίσης είναι και οι τραυματισμοί ζωικών θαλάσσιων
πληθυσμών από μεγάλα κομμάτια πλαστικού (www.europarl.europa.eu).

Η υπέρμετρη αύξηση θρεπτικών στοιχείων που καταλήγουν στους υδάτινους τόπους,
όπως τα υπολείμματα λιπασμάτων, απορρυπαντικών, οργανικών αποβλήτων από νιτρικά και
φωσφορικά ιόντα, προκαλούν το φαινόμενο του ευτροφισμού. Τα βακτήρια αυξάνονται στις
υδάτινες επιφάνειες προκαλώντας σκίαση στο νερό κάτω από την επιφάνεια. Χωρίς φως οι
φωτοσυνθετικοί οργανισμοί στον πυθμένα πεθαίνουν. Ο αριθμός των βακτηρίων αυξάνεται
όπως και η κατανάλωση του οξυγόνου, ενώ η παραγωγή του ελαττώνεται, με αποτέλεσμα να
μην υπάρχει τροφή για τους φωτοσυνθετικούς οργανισμούς π.χ. τα ψάρια πεθαίνουν πρώτα,
ακολουθούν τα βακτήρια, δημιουργώντας ένα νεκρό οικοσύστημα (Νταρακάς, 2010).
Πρόσφατο παράδειγμα ευτροφισμού είναι η άμορφη βλεννώδης ουσία που κάλυψε μεγάλες
εκτάσεις της θάλασσας του Μαρμαρά.

Η πυρηνική ρύπανση δημιουργείται από τα πυρηνικά απόβλητα και την εφαρμογή της
πυρηνικής τεχνολογίας (Τσαλίκης, 2017). Το πυρηνικό ατύχημα στο σταθμό Φουκουσίμα
της Ιαπωνίας το 2011, πέρα από μια σειρά καταστροφικών γεγονότων για το περιβάλλον,
εξακολουθεί να επηρεάζει τους ωκεανούς και την υδρόβια ζωή. Γαλαζόπετροι τόνοι που
κολυμπούσαν την περίοδο του ατυχήματος της Φουκουσίμα, στις θαλάσσιες περιοχές της
Ιαπωνίας, μετακινήθηκαν στη συνέχεια προς τον Ειρηνικό ωκεανό, αλιεύτηκαν έξω από τις
ακτές της Καλιφόρνια και διαπιστώθηκε ότι περιείχαν χαμηλά επίπεδα ραδιενέργειας.
Σύμφωνα με τους ειδικούς τα ψάρια μολύνθηκαν από τις ραδιενεργές ουσίες που εκλύθηκαν
στη θάλασσα μετά το πυρηνικό ατύχημα στη Φουκουσίμα.

Οι πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες συνδέονται με συνθήκες πετρελαιοκηλίδας ή με
ναυτιλιακές δραστηριότητες (συγκρούσεις πετρελαιοφόρων, απώλεια φορτίου, διαρροές
πετρελαίου, φυσικού αερίου), επηρεάζουν την ανάπτυξη και τη διατροφή της υδρόβιας ζωής,
ρυπαίνουν τις πηγές τροφής, εμποδίζουν την αναπαραγωγή και δημιουργούν συνθήκες
ακατάλληλες για τη διάσωση των ζωντανών οργανισμών. Μεγάλες οικολογικές
καταστροφές δημιουργήθηκαν από διαρροές πετρελαίου, μια από τις μεγαλύτερες
πετρελαιοκηλίδες δημιουργήθηκε στον Κόλπο του Μεξικού από την Πλατφόρμα της BP στις
20/4/2010. Απειλήθηκαν σημαντικά είδη υπό εξαφάνιση, ο ερυθρός τόνος και το είδος των
καφέ πελεκάνων που αναπαράγεται στην περιοχή, θαλάσσιες χελώνες, καρχαρίες, φάλαινες,
δελφίνια. Στην τοπική κοινωνία και την οικονομία της περιοχής έφερε απώλειες
δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτων από την αποχέτευση θερμού νερού που
χρησιμοποιείται ως νερό ψύξης εγκαταστάσεων, οι κλιματικές συνθήκες οι πολύ υψηλές
θερμοκρασίες του αέρα για μεγάλη χρονική περίοδο και οι χαμηλές βροχοπτώσεις
προκαλούν τη θερμική ρύπανση του νερού. Το φαινόμενο αυτό μειώνει το διαλυμένο στο
νερό οξυγόνο, αυξάνει την τοξικότητα, επιταχύνει το ρυθμό των φυσιολογικών λειτουργιών
στους οργανισμούς που συχνά καταλήγουν στο θάνατο (Αλμπάνης, 2009).

Τα νερά των ωκεανών γίνονται πιο όξινα καθώς απορροφούν όλο και περισσότερο
διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Η οξίνιση των ωκεανών είναι αποτέλεσμα της
αντίδρασης θαλάσσιων υδάτων με το διοξείδιο του άνθρακα, παράγονται περισσότερες
χημικές ουσίες και μειώνονται μεταλλικά στοιχεία όπως το ανθρακικό ασβέστιο απαραίτητο
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για την επιβίωση πολλών θαλάσσιων οργανισμών. Λόγω της οξίνισης κινδυνεύουν τα μύδια,
το πλαγκτόν, οι κοραλλιογενείς ύφαλοι. Έχει επιπτώσεις και στα κοράλλια των βαθέων
υδάτων του Βορείου Ατλαντικού, εστίες βιοποικιλότητας, οικότοποι για χιλιάδες είδη
(γαρίδες, αστακούς, καβούρια, ροφούς). Τα επόμενα 20 χρόνια η αλλοίωση των
κοραλλιογενών υφάλων μπορεί να επιταχυνθεί με κόστος στο βιοπορισμό 500
εκατομμυρίων ανθρώπων για την τροφή τους και την εξασφάλιση εισοδήματος (Mozeli &
Thach, 2014).

Με την υπεραλίευση μειώθηκαν τα θαλάσσια είδη κατά 39%, 11-26 εκατομμύρια τόνοι
ψαριών σε παγκόσμιο επίπεδο αλιεύονται με παράνομες μεθόδους. Το 75% του πληθυσμού
των ψαριών βρίσκονται στο όριο της υπεραλίευσης ή υπεραλιεύονται. Πολλά είδη
απειλούνται με εξαφάνιση, όπως ο ερυθρός τόνος του Ειρηνικού και ο ξιφίας, οι φάλαινες,
τα δελφίνια και οι χελώνες που αιχμαλωτίζονται στην αλίευση βιώσιμων ψαριών. Είναι
υπεύθυνη για τη μόλυνση των θαλασσών με τα αλιευτικά εργαλεία που χάνονται στις
θάλασσες. Με τα κατάλληλα εργαλεία και την τεχνολογίας η αλιεία συμβάλλει στη
σημαντική μείωση των ιχθυοαποθεμάτων. Οι μηχανότρατες που χρησιμοποιούνται στην
παράκτια ζώνη, ισοπεδώνουν ότι καλύπτει το βυθό της θάλασσας. Στην εξαφάνιση πολλών
θαλάσσιων ειδών συντελούν οι τρόποι αλιείας, η χρήση χημικών και εκρηκτικών ουσιών
(Στεργίου & Τσικλήρας, 2015).

3. Πολιτικές και δράσεις της Ε.Ε. για το στόχο 14

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να διασφαλίσει την προστασία των θαλάσσιων υδάτων
της Ευρωπαϊκής ηπείρου με μακροχρόνιο σχεδιασμό, αναπτύσσει ένα πλαίσιο
ολοκληρωμένης πολιτικής, ώστε να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές συνέπειες στο θαλάσσιο
περιβάλλον. Προωθεί μια συνολική πολιτική για τη Βιώσιμη ανάπτυξη του θαλάσσιου
περιβάλλοντος και θεσπίζει ένα κοινοτικό πεδίο δράσης με στόχο τη διαχείριση των
παράκτιων περιοχών για τη ναυσιπλοΐα, τους λιμένες, τις θέσεις εργασίας στη θάλασσα και
την αλιεία. Η Ε.Ε. εξαγγέλλει κατευθυντήριες γραμμές για τη βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια
στις χώρες-μέλη της {(com(2013)0229)}, προωθεί τη γαλάζια ενέργεια {(com(2014)0008)},
επιδιώκει την αξιοποίηση του δυναμικού της ωκεάνιας ενέργειας στις θάλασσες και τους
ωκεανούς και χαράσσει μια στρατηγική για την τόνωση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας
στον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό {(com(2014)0086)}.

Με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση των ωκεανών, το Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο της Ευρώπης ενέκριναν την οδηγία (2014/89/ΕΕ) για το θαλάσσιο χωροταξικό
σχεδιασμό, που προωθεί τη Βιώσιμη ανάπτυξη των θαλάσσιων οικονομιών και τη χρήση
θαλάσσιων πόρων με καλύτερη διαχείριση των συγκρούσεων και συνέργεια μεταξύ των
διαφόρων θαλάσσιων δραστηριοτήτων. Το Κοινοβούλιο (16/01/2018) ενέκρινε ψήφισμα για
τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών «Θεματολόγιο για το μέλλον των ωκεανών», στο
πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2030, στο σύνολο των θαλάσσιων και ναυτιλιακών
δραστηριοτήτων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (27/03/2019) ενέκρινε νομοθετικό ψήφισμα για τη μείωση
ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, οι χρήστες αλιευτικών εργαλείων από
πλαστικό οφείλουν να υιοθετούν λύσεις για την επαναχρησιμοποίηση υλικών. Στις 4
Απριλίου ενέκρινε ψήφισμα για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών για τη
βελτίωση του επιπέδου της θαλάσσιας ασφάλειας και την αντιμετώπιση της θαλάσσιας
ρύπανσης. Τέλος, ενέκρινε ψήφισμα της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική
αλλαγή (28/11/2019) μέσα από τη διεθνή συνεργασία, την αλληλεγγύη και τη δέσμευση για
κοινή δράση, να επιτευχθεί η διαφύλαξη του πλανήτη (https://europarl.europa.eu).



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Περιβάλλον-Πολιτισμός-Οικονομία-Κοινωνία......ΤΕΥΧΟΣ 2020
ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 10 ΧΡΟΝΩΝ: ΟΙ 17 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ.............Επιμέλεια Ρόϊδω Μητούλα, Αγησίλαος Οικονόμου

308

- Χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε. για το στόχο 14
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας αποτελεί το βασικό

χρηματοδοτικό μέσο της κοινής αλιευτικής πολιτικής, καθώς και της θαλάσσιας πολιτικής
και των διεθνών υποχρεώσεων της Ε.Ε. για τη διατήρηση των ωκεανών. Παρέχει ενισχύσεις
προς τους αλιείς και χρηματοδοτεί δράσεις που στοχεύουν στη διαχείριση των θαλάσσιων
πόρων, καθώς και στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας. Για τα έτη 2021-2027
επικεντρώνεται στην προώθηση της βιώσιμης αλιείας, στην ενίσχυση των βιώσιμων
πρακτικών υδατοκαλλιέργειας, επεξεργασίας και προώθησης αλιευτικών προϊόντων,
προωθεί τη γαλάζια οικονομία και συμβάλλει στην ευημερία των παράκτιων περιοχών,
επιδοτεί βιώσιμες πρακτικές αλιείας, τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών και διασφαλίζει
προστατευμένες θαλάσσιες περιοχές με σκοπό να αντιμετωπιστεί η υπεραλίευση
(https://www.eea.europa.eu).

Το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιας Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας χρηματοδοτεί με
6,1 δις, τα κράτη-μέλη για επενδύσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στους
τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, την προστασία και την αποκατάσταση της
βιοποικιλότητας. Το 15% των εθνικών πόρων, θα πρέπει να διοχετευθεί σε δράσεις για την
ενίσχυση του ελέγχου της αλιείας και της συλλογής δεδομένων για την αλιευτική
δραστηριότητα και την καταπολέμηση της παράνομης και άναρχης αλιείας (https://europarl-
europa.eu/Greece/el/).

Το Πρόγραμμα Γαλάζια Οικονομία μέσω της πλατφόρμας «Blue invest» θα
χρηματοδοτήσει από το 2021-2027 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς με σκοπό
να αναπτύξουν δράσεις για τη βιώσιμη χρήση των ωκεανών και των θαλάσσιων πόρων
(https://www.eea.europa.eu/commission).

Το πρόγραμμα LIFE 2020 αποτελεί το μοναδικό χρηματοδοτικό εργαλείο αφιερωμένο
αποκλειστικά σε δράσεις κλιματικής αλλαγής, έχει στόχο την προστασία, την αποκατάσταση
και τη βελτίωση του περιβάλλοντος, της ποιότητας του αέρα, των υδάτων και του εδάφους,
την αντιμετώπιση της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων, την ανάσχεση και την αναστροφή
της απώλειας της βιοποικιλότητας (www.prasinotameio.gr).

Το Ταμείο Συνοχής χορηγεί επιδοτήσεις μέσω προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.
Κάθε κράτος μέλος με Α.Ε.Ε. μικρότερο του 50% του κοινοτικού μέσου όρου μπορεί να
στηριχθεί από το Ταμείο Συνοχής, το οποίο προωθεί προτάσεις για την ελάττωση εκπομπών
άνθρακα σε όλους τους τομείς, την προστασία του περιβάλλοντος, την προώθηση απόδοσης
πόρων και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή (https://www.greenw.efa.eu).

4. Πολιτικές της Ελλάδας για το στόχο 14

Η Ελλάδα με προτεραιότητα την Εφαρμογή της Ατζέντας 2030 και την εφαρμογή των
στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης, δημιούργησε ένα θεσμικό μηχανισμό, το Γραφείο
Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας της
Κυβέρνησης με αρμοδιότητα το συντονισμό και την παρακολούθηση της πορείας
υλοποίησης των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ σε εθνικό επίπεδο, με στόχο τη
διασφάλιση της οικονομικής ανάπτυξης σε ισορροπία με την κοινωνική ευημερία και την
προστασία του περιβάλλοντος (Γενική Γραμματεία Κυβέρνησης, 13/10/17). Η χώρα για την
υλοποίηση της, ενσωματώνει τους 17 στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην κοινωνική,
την περιβαλλοντική, την οικονομική της πολιτική με νομοθετικό πλαίσιο και προωθεί σχέδια
δράσης για την εφαρμογή τους.
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4.1. Δράσεις και έργα της Ελλάδας για το στόχο 14
Στο Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN-

International Union for the Conservation of Nature) (03/09/2021, Μασσαλία), ανακοινώθηκε
από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Κυρ. Μητσοτάκη, ότι το 2023 η Ελλάδα θα αναλάβει
την Προεδρία για την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης «Μεσόγειος μια υποδειγματική
θάλασσα ως το 2030». Ο Πρωθυπουργός απαρίθμησε τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, και τις φιλόδοξες
δεσμεύσεις που αναλαμβάνει για τις ελληνικές θάλασσες στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για
τη Μεσόγειο, με ορίζοντα το 2030 (https://primeminister.gr).

Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, ότι στόχοι της Ελλάδας είναι: α) η
μείωση των πλαστικών απορριμμάτων κατά 50% και των μικροπλαστικών απορριμμάτων
κατά 30% ως το 2030, β) η απαγόρευση της αλιείας στο 10% των θαλασσών με στόχο την
ανάκαμψη των οικοσυστημάτων που πλήττονται από την υπεραλίευση, γ) η προώθηση
βιώσιμων πρακτικών θαλάσσιων μεταφορών με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος
και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, δ) η ανάπτυξη της εφαρμογής θαλάσσιου
χωροταξικού σχεδιασμού για όλες τις ελληνικές θάλασσες μέσω της εφαρμογής
στρατηγικών που θα προστατεύουν το οικοσύστημα, ε) η προστασία όλων των περιοχών
NATURA 2000 μέσω πρακτικών που θα ολοκληρωθούν έως το 2022, στ) η δέσμευση να
γίνει το 30% της Μεσογείου, Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή μέχρι το 2030 και ζ) η
ανάγκη θέσπισης ενός σχεδίου δράσης βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας, αντιμετωπίζοντας
βασικές προκλήσεις όπως ο χωροταξικός σχεδιασμός, οι πιθανές τριβές με άλλες χρήσεις της
θάλασσας και της ακτής -συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού- και η περιβαλλοντική
μόλυνση (https://primeminister.gr).

Με το συντονισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο πλαίσιο του
προγράμματος LIFE-114 NATURA προωθούνται σχέδια δράσης που αφορούν στην
προστασία της θαλάσσιας χελώνας caretta caretta και την προστασία των αυτόχθονων ειδών
πέστροφας. Τα σχέδια δράσης περιγράφουν μέτρα για την προστασία, τη διατήρηση ή την
αποκατάσταση ενός είδους ή ενός οικοτόπου και στοχεύουν στη βελτίωση της κατάστασής
τους. Τα σχέδια στηρίζονται στην έρευνα και τη συλλογική συμμετοχή, κρατικών φορέων,
επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων, τοπικών φορέων.

H Eλλάδα θέσπισε το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (2020) και το Εθνικό
στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων. Το Υπουργείο Εμπορικής
Ναυτιλίας σε συνεργασία με Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων προωθεί μια
σειρά δράσεων και μέτρων στοχεύοντας στην επίτευξη περιβαλλοντικών, οικονομικών,
κοινωνικών οφελών μέσω της ευαισθητοποίησης και της συμμετοχής των πολιτών σε
θέματα πρόληψης, παραγωγής, χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης αποβλήτων
(https://www.ypen.gov.gr).

Με το N. 4736/2020 όλοι οι φορείς του Δημοσίου έχουν την υποχρέωση να
σταματήσουν να προμηθεύονται 10 κατηγορίες πλαστικών μιας χρήσης.

5. Πολιτικές των Ο.Τ.Α. για το στόχο 14

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων των Ο.Τ.Α. μπορεί να συμβάλλει στην
ανάκαμψη του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Με την ανάπτυξη μιας στρατηγικής διαχείρισης
για πρόληψη και λήψη μέτρων, με στόχο τη μείωση των σοβαρών επιπτώσεων που επιφέρει
η ρύπανση του περιβάλλοντος και την άμεση αντιμετώπιση των επιπτώσεων θα συμβάλλουν
θετικά στην προστασία της ζωής και της συνέχισής της στο θαλάσσιο περιβάλλον.
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5.1. Δράσεις και έργα των Ο.Τ.Α. για το στόχο 14
Μέσω της χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ (2021-2027) προβλέπεται να αναπτυχθούν

δράσεις από τις Περιφέρειες και τους Ο.Τ.Α., για την αποτελεσματικότερη διακυβέρνηση
και τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000 και την υποστήριξη του
θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού (ΕΣΠΑ 2021-2027).

Ο Δήμος Καλαμάτας τοποθέτησε πινακίδες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε
πολυσύχναστα σημεία της πόλης για τη θαλάσσια ρύπανση, προχώρησε στην ανακύκλωση
πλαστικών μιας χρήσης με την τοποθέτηση αυτόματου συλλέκτη θαλάσσιων απορριμμάτων
και ειδικής «παγίδας» στην εκβολή του ποταμού Μένδονα στην παραλία της πόλης, για την
συγκράτηση φερτών υλικών και απορριμμάτων πριν καταλήξουν στη θάλασσα.

Ο Δήμος Θήρας που συμμετέχει στο «Δίκτυο Μπλε Δήμων με Σταθμούς Συλλογής
Θαλάσσιων απορριμμάτων» σε συνεργασία με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας
πραγματοποίησαν δράσεις για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος για την
ανέλκυση απορριμμάτων από το βυθό της θάλασσας και τον παράκτιο καθαρισμό στις
παραλίες.

Το Πρόγραμμα «Seachange Greek Island» αναπτύσσεται σε δέκα νησιά των Κυκλάδων
(Σέριφος, Σίκινος, Αμοργός, Φολέγανδρος, Κίμωλος, Ανάφη, Δονούσα, Σχοινούσα,
Ηρακλειά και Κουφονήσια) υπό την αιγίδα των τοπικών Δήμων, περιλαμβάνει δράσεις
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, καθαρισμούς ακτών και βυθών και εκπαιδευτικά
προγράμματα.

Ο Δήμος Ερμούπολης με το «gopafree» της Cigarecycle οργάνωσε ανακύκλωση από
αποτσίγαρα και φίλτρα ηλεκτρονικού τσιγάρου για την ευαισθητοποίηση της τοπικής
κοινότητας και τους κινδύνους της περιβαλλοντικής μόλυνσης από τα αποτσίγαρα που
συλλέγονται με ειδικούς κάδους, διαχωρίζονται και με ειδική επεξεργασία παράγουν νέα
ανακυκλώσιμα βιομηχανικά προϊόντα.

Ο Δήμος Αλοννήσου που έχει αποσπάσει διεθνή και ελληνικά βραβεία για θέματα
περιβαλλοντικής καινοτομίας και δίκαια κέρδισε τον τίτλο του Πράσινου νησιού, οργάνωσε
δράσεις για την κατάργηση της πλαστικής σακούλας. Παρουσίασε ένα πρότυπο Σχέδιο
ανάπτυξης «Άνω Μαγνήτων Νήσοι» για την προστασία της Μεσογειακής φώκιας στην
προστατευόμενη περιοχή NATURA, στο Εθνικό Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων.

6. Προτάσεις για ατομικές δράσεις για την επίτευξη του στόχου 14

Η σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον, μια σχέση αλληλεπίδρασης και
αλληλεξάρτησης, καθώς ότι συμβαίνει στο περιβάλλον έχει αντίκτυπο στη ζωή του
ανθρώπου και αντίστροφα, η καθημερινή δράση του ανθρώπου έχει αντίκτυπο στο
περιβάλλον. Ο άνθρωπος είναι ο πυρήνας της εξέλιξης και των αλλαγών που υφίσταται το
περιβάλλον ανά τους αιώνες. Η επιβάρυνση που υφίσταται το περιβάλλον αποδεικνύει, ότι ο
άνθρωπος δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι αποτελεί ζωτικό μέρος του. Η προστασία του
περιβάλλοντος είναι ευθύνη και προνόμιο του ανθρώπου, να προστατεύει τον πλανήτη και
να τον διατηρήσει για τις επόμενες γενιές.

Η ατομική συμμετοχή σε ενέργειες και δράσεις προστασίας του κοινού ζωτικού χώρου
και του περιβάλλοντος είναι η πλέον αποτελεσματική μορφή εθελοντισμού, είναι στάση
ζωής και αυτοδέσμευση για δράσεις που θα προωθήσουν μια βιώσιμη διαχείριση των
φυσικών πόρων. Ο άνθρωπος συμμετέχει, δραστηριοποιείται, βιώνει, αποκτά ενσυναίσθηση
και γίνεται εν δυνάμει «προστάτης» του περιβάλλοντος.

Η συμμετοχή σε εκστρατείες ενημέρωσης, η συνειδητοποίηση της κατάστασης και η
αφύπνιση για τα προβλήματα που προκαλεί η ρύπανση στο θαλάσσιο περιβάλλον, η
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υιοθέτηση οικολογικής συμπεριφοράς από όλους, ιδιαίτερα από τα παιδιά θα
συνδιαμορφώσουν μια οικολογική αντίληψη με όραμα μια καλύτερη διαχείριση των
αλιευμάτων και των θαλάσσιων πόρων.

Η υποστήριξη περιβαλλοντικών δράσεων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο
στη διαχείριση των αποβλήτων θα οδηγήσει στη μείωση των απορριμματικών συσκευασιών
και την αύξηση της ανακύκλωσης, τον ακρογωνιαίο λίθο της αειφόρου ανάπτυξης.

Η απομυθοποίηση του καταναλωτισμού και η προστασία του περιβάλλοντος είναι
έννοιες ασυμβίβαστες, χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας στις καταναλωτικές επιλογές όλων
μας, η ενίσχυση εταιριών που χρησιμοποιούν στην παραγωγή των προϊόντων τους
ανακυκλώσιμα υλικά. Ο οδηγός κατανάλωσης ψαριών «Fish Guide» μας πληροφορεί για
την αλίευση των ψαριών, την κατάλληλη εποχή αλίευσης, με τη χρήση κατάλληλων
αλιευτικών εργαλείων.

Η εναλλακτική μετακίνηση (λεωφορεία, τρένο, ποδήλατο, περπάτημα) συμβάλλει
στη μείωση των τοξικών αέριων ρύπων που καταλήγουν στη θάλασσα μέσω της όξινης
βροχής.

Η ορθολογική χρήση προϊόντων που περιέχουν χημικές και τοξικές ουσίες όπως
απορρυπαντικά σε πλάκα που αποδομούνται εύκολα στο περιβάλλον, δεν αφήνουν
κατάλοιπα, λευκαντικά με οξυγονούχες ενώσεις, τα πράσινα απορρυπαντικά που
διασπώνται εύκολα.

Η σπατάλη νερού απαιτεί αλλαγή συνηθειών και χρήση τεχνολογιών, με τη λογική
κατανάλωση νερού στην οικιακή χρήση και τον έλεγχο διαρροών υδραυλικών
εγκαταστάσεων.

Τα θαλάσσια απορρίμματα και τα πλαστικά συνιστούν απειλή για τη βιωσιμότητα των
θαλασσών, των ακτών και κατ’ επέκταση της οικονομίας. Τα πλαστικά απορρίμματα όπως
μπουκάλια νερού, αναψυκτικών, κύπελλα καφέ, πλαστικές συσκευασίες μιας χρήσης,
αποτελούν το μεγαλύτερο όγκο σκουπιδιών που βρίσκεται στις ακτές και τις θάλασσες,
όπως και κατεστραμμένα δίχτυα αλιείας, σκοινιά, αλιευτικά σύνεργα που χάνονται ή
εγκαταλείπονται.

Η ατομική συμμετοχή σε δράσεις με συχνούς καθαρισμούς των ακτών, η χρήση υλικών
φιλικών προς το περιβάλλον και η «αλίευση απορριμμάτων», διαμορφώνουν οικολογική
συνείδηση με την κατάργηση χρήσης προϊόντων από πλαστικό (μαχαιροπήρουνα, πιάτα μιας
χρήσης, μπουκάλια, καλαμάκια, σακούλες) και επιλογή προϊόντων που δε ρυπαίνουν το
περιβάλλον (βιοδιασπώμενες σακούλες, επαναχρησιμοποιούμενα ποτήρια μιας χρήσης,
πάνινες τσάντες, βιοδιασπώμενα καλαμάκια).

Η ενέργεια από σταθμό ηλεκτροπαραγωγής ρυπαίνει το περιβάλλον με το διοξείδιο του
άνθρακα που ελκύεται από την ατμόσφαιρα και μέσω των αέριων ρύπων καταλήγει στη
θάλασσα. Οι δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας είναι απεριόριστες, η χρήση συμπαγών
λαμπτήρων φθορισμού χαμηλής κατανάλωσης και η αξιοποίηση φυσικού δροσισμού, με την
τοποθέτηση αυτοματισμού στο κλιματιστικό μπορεί να μειώσει την ενεργειακή κατανάλωση.
Η αξιοποίηση νέων ήπιων μορφών ενέργειας, όπως η ηλιακή ή η αιολική μπορούν να
μειώσουν τη σπατάλη φυσικών πόρων με την εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα και τη
χρήση φωτοβολταϊκού στις οικίες,που μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική χωρίς
να ρυπαίνουν.

Συμπεράσματα

Οι κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για την επίτευξη του στόχου 14 και την
εφαρμογή της Ατζέντας 2030 μπορούν να καθορίσουν έναν άξονα πολιτικής για υπεύθυνη
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συμπεριφορά και κοινωνική ευθύνη. Ο ρόλος των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των νέων
επιστημόνων στις δράσεις και τους άξονες της πολιτικής της, είναι κυρίαρχος για την
ενσωμάτωση των στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης, με όραμα την εφαρμογή της Ατζέντας
2030.

Με καινοτόμες ιδέες και με μοχλό ανάπτυξης τη βιωσιμότητα του θαλάσσιου
περιβάλλοντος, θα πρέπει να ξεκινήσει ένας διάλογος για το στρατηγικό σχεδιασμό και τον
επαναπροσδιορισμό προτεραιοτήτων για τη διασφάλιση της προστασίας του κλίματος και
του περιβάλλοντος. Προς την κατεύθυνση αυτή προτείνεται η οικοδόμηση ισότιμων
κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών συνθηκών, χωρίς αποκλεισμούς με σεβασμό
στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ειρήνη.

Παράλληλα, ο στόχος 14 της Βιώσιμης Ανάπτυξης, θα επιτευχθεί και μέσα από την
ατομική δέσμευση και δράση. Ως συνειδητοποιημένοι πολίτες, που ζούμε στο παγκόσμιο
γίγνεσθαι και με ανεπτυγμένο το αίσθημα της ευθύνης θα πρέπει να συμβάλουμε όλοι μαζί,
πέρα από πολιτικούς, πολιτισμικούς, χωροταξικούς περιορισμούς, πέρα από γλωσσικούς,
φυλετικούς και θρησκευτικούς προσδιορισμούς, στην προστασία, τη διατήρηση, την
αποκατάσταση αυτού του παγκόσμιου αγαθού, του θαλάσσιου περιβάλλοντος, καθώς η
τεράστια βιοποικιλότητά του είναι μια κληρονομιά που πρέπει να διατηρηθεί για τη ζωή του
πλανήτη του σήμερα, αλλά και των μελλοντικών γενεών. Μόνο με τη συντονισμένη δράση
μπορεί να επιτευχθεί η διαχείριση της αειφόρου ανάπτυξης των ωκεανών και των θαλασσών.
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Περίληψη
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται και αναλύεται ένας από τους 17 Στόχους της

Βιώσιμης Ανάπτυξης, ο Στόχος 15. Ο Στόχος αυτός αφορά τη ζωή στη στεριά. Πιο
συγκεκριμένα, περιλαμβάνει την σωστή διαχείριση των εδαφών-γαιών και των δασών, την
μείωση της υποβάθμισης τους, την προστασία της άγριας ζωής και των οικοτόπων.
Αρχικά, παρατίθεται ο συγκεκριμένος στόχος, η έννοιά του δηλαδή και οι διάφοροι

υποστόχοι που τον απαρτίζουν. Ακολουθεί η περιγραφή της σημερινής υπάρχουσας
κατάστασης μαζί με τα προβλήματα και εμπόδια που μπορεί να αντιμετωπίζει τόσο η σημερινή
κοινωνία όσο και το περιβάλλον σχετικά με την υλοποίηση της βιωσιμότητας της ζωής στη
στεριά. Στη συνέχεια παραθέτονται, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, δράσεις και
χρηματοδοτήσεις της χώρας που υφίστανται ήδη ή πρόκειται να συμβούν για την επίτευξη του
Στόχου. Ακόμη, αναφέρονται οι δράσεις και τα έργα που έχει αναλάβει ή μέλλεται να αναλάβει
η Ελλάδα και οι ΟΤΑ αντίστοιχα για τη βιώσιμη ζωή στη στεριά. Τέλος, παρουσιάζονται
κάποιες ενδεικτικές ατομικές δράσεις και βιώσιμες πρακτικές που αφορούν στο Στόχο 15.

Λέξεις-κλειδιά: βιωσιμότητα, βιοποικιλότητα, χλωρίδα, πανίδα, οικότοποι, δάση.

Εισαγωγή

Ο όρος της Βιώσιμης Ανάπτυξης που στη σύγχρονη εποχή έχει διεισδύσει στις ζωές
όλων των ανθρώπων παγκοσμίως, δεν αφορά μόνο την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον
αλλά σχετίζεται και με τη βιωσιμότητα εν γένει σε όλους τους τομείς της ζωής. Μπορεί να
έχει οικονομικό, κοινωνικό ή πολιτιστικό χαρακτήρα. Η Bιώσιμη Ανάπτυξη, είναι
ουσιαστικά οι ελάχιστοι δυνατοί πόροι που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος ώστε να
ανταποκριθεί στις σημερινές απαιτήσεις των γενεών, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τις
επερχόμενες γενεές και τους πόρους αντίστοιχα. Αυτός ο όρος, περιλαμβάνει 17 Στόχους
όπου υιοθετήθηκαν από τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού το
2015 και θα πρέπει να επιτευχθούν από όλες τις χώρες παγκοσμίως. Οι Στόχοι αυτοί, όπως
προαναφέρθηκε, επιδρούν σε όλους τους τομείς της ζωής των ανθρώπων. Ωστόσο, οι τρεις
βασικοί πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης ήταν η εξάλειψη της φτώχειας και των
κοινωνικών ανισοτήτων καθώς και η κλιματική αλλαγή (Μητούλα, Σημειώσεις μαθήματος).

Συνεπώς, το αντικείμενο της παρούσας εργασίας, είναι η ανάλυση ενός από αυτούς
τους παγκόσμιους στόχους και πιο συγκεκριμένα ο Στόχος 15 που αφορά τη ζωή στη στεριά.
Η ζωή στη στεριά περιλαμβάνει όλα τα έμβια είδη της γης που κατοικούν στα χερσαία
οικοσυστήματα καθώς και οι οικότοποι και η βιοποικιλότητα γενικότερα. Επίσης, γίνεται
αναφορά αφενός στη διαχείριση των δασικών περιοχών, αφετέρου στη διαχείρισή τους και
στην ερημοποίηση που μπορεί να υφίστανται μεγάλες εκτάσεις γης.

Ο σκοπός της εργασίας είναι να αναλυθεί και να παρουσιασθεί ο Στόχος αυτός και οι
υποστόχοι του καθώς και να γίνει αναφορά σε κάποιες ατομικές δράσεις που θα μπορούσαν
να σημειωθούν από τον καθένα προς την επίτευξη του Στόχου 15 της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Οι θεματικές ενότητες που παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία, είναι αρχικά οι
πολιτικές και τα μέτρα που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χρηματοδοτήσεις που
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προσφέρει και στη συνέχεια οι δράσεις και τα μέτρα της Ελλάδας για την υλοποίηση του
Παγκόσμιου αυτού Στόχου. Ακόμη, γίνεται αναφορά στις δράσεις των Δήμων σε εθνικό
επίπεδο καταλήγοντας στον πυρήνα της εργασίας, δηλαδή στις πιθανές ατομικές δράσεις για
την καλύτερη δυνατή υλοποίηση του Στόχου.

Εισαγωγικά, παρουσιάζεται το αντικείμενο και η διάρθρωση της εργασίας. Στο
εναρκτήριο κεφάλαιο της εργασίας, περιγράφεται και αναλύεται ο ζητούμενος Στόχος και οι
υποστόχοι του σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ. Στη συνέχεια, στο
Κεφάλαιο 2 σκιαγραφείται η τωρινή υπάρχουσα κατάσταση καθώς και τα προβλήματα που
σημειώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο και αφορούν τη ζωή στη στεριά. Στο Κεφάλαιο 3,
αναφέρονται πολιτικές και δράσεις ή και χρηματοδοτήσεις που πιθανόν έχουν δοθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση για την επίτευξη του Στόχου αυτού. Ακολούθως, στο Κεφάλαιο 4,
γίνεται αντίστοιχη αναφορά στα μέτρα και στις πολιτικές που έχει υιοθετήσει η Ελλάδα με
βάση αυτά που έχουν παρθεί από την Ε.Ε. ενώ στο Κεφάλαιο 5 πρωταγωνιστούν οι Δήμοι
της Ελλάδας και πώς αυτοί έχουν δράσει με βάση τον Στόχο, δηλαδή τη βιώσιμη ζωή στη
στεριά. Το Κεφάλαιο 6 επιχειρεί να παρουσιάσει διάφορες δράσεις που μπορεί ο καθένας να
πράξει από μόνος του, ώστε να συντελέσει με τον δικό του τρόπο στην επίτευξη της
βιωσιμότητας του Στόχου 15. Τέλος, γίνεται μια σύνοψη όσων έχουν αναφερθεί στην
παρούσα εργασία και προκύπτουν κάποια συμπεράσματα.

1. Περιγραφή του Στόχου 15

Ο στόχος που θα αναλυθεί στην παρούσα εργασία είναι ο 15ος κατά σειρά από τους
συνολικά 17 στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης και αφορά τη ζωή στη στεριά.

Ο 15ος Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG15) αποσκοπεί στην προστασία των
φυσικών οικοτόπων και στην πρόληψη της απώλειας βιοποικιλότητας έως το 2020. Επίσης,
επιδιώκει να πετύχει τη διατήρηση έως το 2030 της βιοποικιλότητας των δασών και των
οικοσυστημάτων του γλυκού νερού, με την καταπολέμηση μεταξύ άλλων της αποδάσωσης
και της ερημοποίησης (European Commission, Life on land).

Το 30% της επιφάνειας της γης αποτελείται από δασικές περιοχές (Πληροφοριακό
Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ, 2021). Έτσι, συντελεί αφενός στην δυνατότητα διάθεσης
επαρκούς τροφής για όλους τους ανθρώπους και αφετέρου στην παροχή ασφαλούς
καταφυγίου (Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, 2012 ).

Επιπλέον, τα δάση είναι αυτά που δύνανται να συνεισφέρουν στην ανακοπή της
κλιματικής αλλαγής ενώ ταυτόχρονα βοηθούν στην προστασία των οικοσυστημάτων και της
ζωής γενικότερα, όπως για παράδειγμα της πανίδας. Περίπου 1,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι
στον κόσμο έχουν άμεση ανάγκη τα δάση για την κάλυψη των βασικών τους βιοποριστικών
αναγκών. Ακόμη, τα δάση παρέχουν «στέγη» σε περισσότερο από το 80% των χερσαίων
ειδών, δηλαδή ζώα, φυτά και έντομα.

Από τον Στόχο 15, προκύπτουν κάποιοι υποστόχοι. Αρχικά, ο Στόχος 15.1 επιδιώκει τη
διασφάλιση της επιβίωσης όλων των χερσαίων οικοσυστημάτων, όπως είναι τα δάση, οι
υδροβιότοποι, τα βουνά καθώς και την ορθή διαχείρισή τους με σκοπό την αέναη ύπαρξή
τους μέχρι το 2020.

Ο επόμενος στόχος με αριθμό 15.2 αφορά την αύξηση δασών σε παγκόσμιο επίπεδο
έχοντας ως μείζον εργαλείο την αναδάσωση. Ακόμη, έως το 2020, στόχος είναι ο
τερματισμός της αποψίλωσης και ερημοποίησης όλων των χερσαίων οικοσυστημάτων. Στον
15.3 σημειώνεται ουσιαστικά η πλήρης αποκατάσταση των κατεστραμμένων γαιών και
εδαφών μέχρι και το 2030 και η μηδενική υποβάθμιση των γαιών. Στον 15.4, υπενθυμίζεται
ότι μέχρι και το 2030 θα πρέπει να έχει τελεστεί η καταλληλότερη διαχείριση των ορεινών
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οικοσυστημάτων και η προστασία όλων των ζώντων οργανισμών σε αυτά, ώστε να
επιτευχθεί η αειφόρος ανάπτυξη. Ο στόχος 15.5 τονίζει πως μέχρι και το 2020 θα πρέπει να
σημειωθεί μεγάλη προσπάθεια για τη διατήρηση όλων των οικοσυστημάτων και κατά
συνέπεια να μειωθεί ο αριθμός των απειλούμενων ειδών. Ο στόχος 15.6 παρουσιάζει την
αναγκαιότητα ισότιμης και δίκαιης κατανομής και παροχής των πόρων, όπως έχει γίνει
γνωστό από τις διεθνείς συμφωνίες. Ο στόχος 15.7 αφορά στην παράνομη πώληση
απειλούμενων, για τη χλωρίδα και πανίδα, ειδών καθώς και την απαγόρευση της
λαθροθηρίας. Ο στόχος 15.8 αναφέρεται στην επικίνδυνη εξάπλωση των χωροκατακτητικών
ξένων ειδών στα εδάφη άλλων χωρών δημιουργώντας διάφορα προβλήματα στην χλωρίδα
και πανίδα της κάθε περιοχής. Έτσι, μέχρι το 2020 συστήνονται μέτρα για την πρόληψη
αλλά και την εξάλειψη των ξένων αυτών ειδών. Ο στόχος 15.9 συμβάλει στην
γνωστοποίηση της σημαντικότητας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας σε τοπικό
και εθνικό επίπεδο. Στον στόχο 15.α συστήνεται η χρήση οικονομικών πόρων από διάφορες
πηγές ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα που υφίστανται στα διάφορα οικοσυστήματα, με
αποτέλεσμα την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Ο στόχος 15.β αφορά κυρίως στις
αναπτυσσόμενες χώρες και στην παροχή οικονομικών πόρων που θα διατεθούν σε δράσεις
αναδάσωσης και ορθής διατήρησης των φυσικών πόρων. Τέλος, ο στόχος 15.γ μάχεται για
την καταπολέμηση με οποιονδήποτε τρόπο της λαθροθηρίας και της παράνομης διακίνησης
απειλούμενων ειδών, με σκοπό την δυνατότητα της ύπαρξης βιώσιμης ανάπτυξης των
τοπικών κοινοτήτων (Πληροφοριακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ, 2021).

2. Περιγραφή υπάρχουσας κατάστασης -προβλήματα

Η έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα έχει δημιουργήσει αμέτρητα προβλήματα στη
διατήρηση της φυσικής ισορροπίας, με αποτέλεσμα ποικίλα προβλήματα να έχουν έρθει
στην επιφάνεια. Η αποψίλωση των δασών έχει ως άμεση συνέπεια την ερημοποίηση των
εδαφών τους με καταστροφικά αποτελέσματα για το κλίμα του πλανήτη. Για τους λόγους
αυτούς ο 15ος στόχος της Βιώσιμης Ανάπτυξης, ασχολείται με την ορθή διαχείριση των
δασών και την καταπολέμηση της ερημοποίησης.

Όσον αφορά την ερημοποίηση 2,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο εξαρτώνται
άμεσα από την γεωργία. Μεγαλύτερο ποσοστό από το 50% και πιο συγκεκριμένα το 52%
των εδαφών και των γαιών που χρησιμοποιούνται για γεωργικούς σκοπούς, έχουν
επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την καταστροφή που έχουν υποστεί τα εδάφη όλα αυτά τα
χρόνια, με αποτέλεσμα τα στοιχεία να επισημαίνουν πως από το 2008 αυτή η υποβάθμιση
έχει δημιουργήσει προβλήματα σε περίπου 1,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Το
74% των ανθρώπων που υπομένουν τις δύσκολες συνθήκες φτώχειας και πείνας, βρίσκεται
σε αυτή την κατάσταση λόγω της υποβάθμισης των εδαφών. Η μείωση των καλλιεργήσιμων
εκτάσεων είναι σήμερα κατά 30-35 φορές μεγαλύτερη συγκριτικά με τα προηγούμενα
χρόνια. Τέλος, ένα από τα αποτελέσματα της αποψίλωσης των δασών και της ερημοποίησης
των εδαφών είναι η απώλεια 12 εκατομμυρίων εκταρίων ετησίως, όπου θα μπορούσαν σε
αυτές τις εκτάσεις να έχουν καλλιεργηθεί 20 τόνοι δημητριακών.

Όσον αφορά στη βιοποικιλότητα, το 8% των συνολικών ειδών στον πλανήτη έχει
εξαφανιστεί, ενώ το 22% αυτών υπόκειται στα υπό εξαφάνιση είδη. Ακόμη, παγκοσμίως
υπάρχουν περισσότερα από 80.000 είδη δέντρων από τα οποία μόνο το 1% έχει ερευνηθεί με
σκοπό την αξιοποίησή τους. Για περίπου 3 δισεκατομμύρια ανθρώπους η κατανάλωση
ψαριών αποτελεί το 20% της ζωικής πρωτεΐνης που λαμβάνουν στη ζωή τους. Συνεπώς, η
διατήρησή τους και η ορθή διαχείριση αυτών είναι ύψιστης σημασίας. Ακόμη, περισσότερο
από το 80% της ανθρώπινης διατροφής στηρίζεται στα φυτά. Το ρύζι, το σιτάρι, το
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καλαμπόκι βρίσκονται στη βάση της τροφικής πυραμίδας αφού αποτελούν το 60% της
ενεργειακής πρόσληψης των ανθρώπων. Μεγαλύτερο ποσοστό από το 80% των κατοίκων
αγροτικών αναπτυσσόμενων χωρών χρησιμοποιούν φάρμακα φυτικής προέλευσης με σκοπό
την ιατροφαρμακευτική φροντίδα τους. Τέλος, οι μικροοργανισμοί και τα ασπόνδυλα
συνιστούν οργανισμούς μείζονος σημασίας για τη διατήρηση του οικοσυστήματος
(Πληροφοριακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ, 2021).

3. Πολιτικές και δράσεις - χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Στόχο 15

Τα μέλη-χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενισχύουν με κάθε τρόπο και κυρίως
οικονομικά, όλους τους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης για μια πιο Βιώσιμη Ευρώπη στο
μέλλον. Έτσι, ο σκοπός είναι, μέσω μιας ορθής διαχείρισης της γης, η καταπολέμηση τόσο
της ερημοποίησης των εδαφών, όσο και της υποβάθμισης των γαιών. Αυτές οι δράσεις
γίνονται πράξη μέσω του στρατηγικού πλαισίου της σύμβασης του ΟΗΕ. Επιπλέον, η
Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί τις πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τα δάση των
αναπτυσσόμενων χωρών, καθώς αυτές χρήζουν μεγαλύτερης οικονομικής βοήθειας.

Ακόμη, έχει αναπτυχθεί και ένα σχέδιο δράσης το λεγόμενο FLEGT (Forest law
enforcement, governance and trade action plan), που αποσκοπεί στην επιβολή του νόμου για
τα δάση, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο. Το σχέδιο δράσης αφορά την προώθηση της
αειφόρου διαχείρισης των δασών, με απώτερο σκοπό τη βοήθεια των αναπτυσσόμενων
χωρών να διασφαλίσουν τη νομιμότητα της ξυλείας που εξάγουν. Έχουν επίσης αναπτυχθεί
νόμοι για το εμπόριο των άγριων ζώων και ένα σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της
λαθροθηρίας (European Commission, Life on land).

Η παράνομη υλοτομία έχει καταστροφικό αντίκτυπο στα δάση όλου του κόσμου.
Παράλληλα επιδρά και στους ανθρώπους, οι οποίοι αφενός ζουν σε αυτά, αφετέρου
βασίζονται στους πόρους που τους παρέχουν τα δάση. Η ΕΕ αποτελεί έναν από τους
μεγαλύτερους καταναλωτές προϊόντων ξυλείας στον κόσμο. Οι αγοραστές οφείλουν να
προμηθεύονται την ξυλεία από παραγωγούς που συμμορφώνονται με την εθνική νομοθεσία,
πληρώνουν για την ξυλεία που κατέχουν και ενεργούν υπεύθυνα έναντι του τοπικού
πληθυσμού και του περιβάλλοντος. Με αυτό τον τρόπο, θα επιτευχθεί μείωση της
παράνομης υλοτομίας (EuFlegt Facility, 2020)

Επιπλέον, κάποιες από τις δράσεις εναντίον της λαθροθηρίας της άγριας ζωής που
έχουν ήδη σημειωθεί στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, είναι η αύξηση της
ευαισθητοποίησης για την εξάλειψη αυτού του προβλήματος και η δημιουργία
συγκεκριμένων εκστρατειών, που μάχονται κατά της παράνομης διακίνησης στην ΕΕ αλλά
και παγκοσμίως. Να σημειωθεί ότι επιβλήθηκε επιπλέον περιορισμός στο εμπόριο στην
εισαγωγή και εξαγωγή ελεφαντόδοντου από την ΕΕ. Γενικότερα, απαγορεύτηκε ή έστω
μειώθηκε η ένταξη μη βιώσιμων εισαγωγών στην ΕΕ με απειλούμενα είδη. Επιπλέον, μέσω
των δράσεων αυτών, ενισχύεται η δέσμευση των αγροτικών κοινοτήτων για ορθή διαχείριση
και συνεπώς βιώσιμη άγρια ζωή (European Commission, 2016, σ.15-16).

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι για την εξάλειψη αυτού του προβλήματος έχει παίξει
πολύ σημαντικό ρόλο και η Σύμβαση CITES (Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora), η οποία στοχεύει στην εξάλειψη της
παράνομης διακίνησης και εμπορίας άγριων-απειλούμενων ειδών χλωρίδας και πανίδας
ώστε να επιτευχθεί η βιωσιμότητά τους στον πλανήτη (European Commission, 2016, σ.8).
Ουσιαστικά, τα κράτη-μέλη της Σύμβασης που ταυτόχρονα είναι και οι Διαχειριστικές αρχές
αυτής, παρέχουν πιστοποιητικά και αδειοδοτήσεις στους ενδιαφερόμενους ούτως ώστε να
γίνεται ελεγχόμενα η διακίνηση και εμπορία άγριων ζώων, συμπεριλαμβανομένων υβριδίων
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τους, δειγμάτων, ζωντανών ή νεκρών μερών τους ή προϊόντων μερών και παραγώγων τους
(ΥΠΕΝ, 2020 )

Όσον αφορά τη βιοποικιλότητα και τις προσπάθειες της Ευρώπης να καταπολεμήσει
την παγκόσμια απώλεια της βιοποικιλότητας μέχρι το 2020, έχει δημιουργήσει η επιτροπή
της ΕΕ μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που ονομάζεται Biodiversity for Life (B4Life). Η
πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε το 2014 και εκτελέστηκε για μια περίοδο 7 ετών,
αποσκοπώντας στην υποστήριξη της βιοποικιλότητας μέσω της αναπτυξιακής συνεργασίας.
Έχουν επενδυθεί για τη B4Life περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ, με σκοπό την υλοποίηση
έργων προστασίας της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, τον τερματισμό της
αποψίλωσης των δασών, την λαθροθηρία άγριας ζωής και την κατάρρευση της λειτουργίας
του οικοσυστήματος (European Commission,2021). Ειδικότερα, η πρωτοβουλία B4Life,
επικεντρώνει τις ενέργειές της σε τρεις τομείς δραστηριοτήτων. Ο πρώτος αφορά στην ορθή
διακυβέρνηση, ώστε να υπάρξει βιώσιμη διαχείριση του φυσικού κεφαλαίου. Ακόμα, ένας
βασικός πυλώνας της πρωτοβουλίας αυτής είναι η διατήρηση του οικοσυστήματος που
αποβλέπει στην επισιτιστική ασφάλεια και βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη. Ο τρίτος και
τελευταίος βασικός πυλώνας στον οποίο στηρίζεται η B4Life φανερώνει τις λύσεις που
βασίζονται στο οικοσύστημα με στόχο την πράσινη-βιώσιμη οικονομία. Επίσης, ασχολείται
και με δράσεις που πραγματοποιούνται για την εξάλειψη της κρίσης που έχει προκληθεί από
την υπερβολική αύξηση της λαθροθηρίας και της παράνομης διακίνησης απειλούμενων
ειδών (European Commission, 2014, σ.8).

4. Πολιτικές και δράσεις/έργα της Ελλάδας για την επίτευξη του Στόχου 15

Η Σύμβαση CITES δημιουργήθηκε το 2001, ωστόσο η ΕΕ έγινε μέλος της το 2015. Η
Ελλάδα συμμετέχει σε αυτή τη δράση μεμονωμένα ως κράτος-μέλος της Σύμβασης αλλά και
ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα απειλούμενα ζώα ανάλογα με το βαθμό
επικινδυνότητας για πλήρη αφανισμό, χωρίζονται σε δυο ή και τρεις κατηγορίες. Οι θεσμοί
της Σύμβασης CITES, η τήρηση των προβλεπόμενων διατάξεων αλλά και η εξ ολοκλήρου
εφαρμογή αυτής, όσον αφορά την Ελλάδα, αποτελούν έργο των Ελληνικών Διαχειριστικών
Αρχών CITES, των λοιπών Δασικών Υπηρεσιών, των Τελωνειακών Αρχών και της
Ελληνικής Αστυνομίας (ΥΠΕΝ, 2020).

Αρχικά, το σύστημα FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade action
plan), αξιολογήθηκε ανεπαρκές και αδύναμο να καλύψει ορθά τις ανάγκες για μείωση της
υλοτομίας και της παράνομης διακίνησης ξυλείας. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετέβαλλε
σε μεγάλο βαθμό τη νομοθεσία υιοθετώντας τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό. 995/2010 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των
φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά». Ο
κανονισμός αυτός υπογραμμίζει τις υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης, οι οποίοι
εξάγουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά της ΕΕ για πρώτη φορά και απαγορεύει
την παράνομη διάθεση (στην αγορά της ΕΕ) υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας.
Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται ο πλήρης έλεγχος των κινήσεων της υλοτομίας, έτσι
ώστε να διατίθεται στην αγορά αλλά και να εξάγεται νόμιμη υλοτομημένη ξυλεία (EuFlegt
Facility, 2020).

Ένα πρόγραμμα-πρόσκληση του ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης)
είναι η δημιουργία του Κόκκινου βιβλίου φυτών, ζώων και μυκήτων το οποίο έχει ως στόχο
να γνωστοποιήσει τα απειλούμενα είδη χλωρίδας και πανίδας που επιβιώνουν στην Ελλάδα,
ώστε να λάβουν οι αρμόδιοι την απαραίτητη προστασία και μέσω των δράσεων να πάψουν
πλέον να θεωρούνται υπό εξαφάνιση. Παραπέμπει κυρίως στη Διεύθυνση Διαχείρισης
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Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας και στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος
και Κλιματικής Αλλαγής.

Το Βιβλίο αυτό, δημιουργήθηκε επίσης για την επικαιροποίηση του
ΠΔ67/81(αναφέρεται στην προστασία της αυτοφυούς Χλωρίδας και Άγριας Πανίδας και
καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και Ελέγχου της Ερεύνης επ΄ αυτών) προς έναν
Κατάλογο Ειδών Εθνικού Ενδιαφέροντος, όπου προωθεί το πρόβλημα και παρέχονται μέσω
αυτού οι προτεραιότητες της βασικής έρευνας στην Ελλάδα. Ορισμένοι από τους στόχους
δημιουργίας του Βιβλίου είναι η σύνταξη καταλόγων των ειδών πανίδας, χλωρίδας και
μυκήτων, η αξιολόγηση των καταλόγων με βάση τις προδιαγραφές της IUCN για
αξιολογήσεις περιφερειακού επιπέδου και η εκπαίδευση ειδικών για την εφαρμογή των
προδιαγραφών (ΕΣΠΑ, Κόκκινο βιβλίο φυτών, ζώων και μυκήτων).

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη 2014-2020», σύμφωνα με την 2η Τροποποίηση της Πράξης «Σύνταξη καταλόγου
ξενικών ειδών και οργάνωση μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου που προκαλούν»
με Κωδικό ΟΠΣ 5022117, πάρθηκαν συγκεκριμένες αποφάσεις για την αποφυγή της
επικίνδυνης εξάπλωσης των χωροκατακτητικών ξένων ειδών στα εδάφη της χώρας, με
άμεση απόρροια την δημιουργία σοβαρών προβλημάτων στην χλωρίδα και πανίδα της κάθε
περιοχής. Στην Πράξη αυτή, επισημαίνεται ότι θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα και θα
καθοριστούν οι δομές και τα συστήματα παρακολούθησης για την ελάττωση της εξάπλωσής
τους. Ακόμη, θα γίνει βιβλιογραφική επισκόπηση της καταγραφής όλων αυτών των ξενικών
ειδών και όλων των πιθανών εισόδων τους. Θα λάβουν χώρα έρευνες ώστε να τονιστεί η
επικινδυνότητα του κάθε είδους και θα χαρτογραφηθεί η γεωγραφική κατανομή τους στο
σύνολο της χώρας. Τέλος, θα δοθεί ένα πρόγραμμα παρακολούθησης της εισόδου αυτών
των ειδών στη χώρα, για όλο το χρόνο (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, 2021).

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), σύμφωνα με την 6η τροποποίηση
πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα με τίτλο
«Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και διαχειριστικών δομών
περιοχών Natura 2000 & Εφαρμογή της διαχείρισης Οικοτόπων, Ειδών και Περιοχών Natura
2000 με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης και την προστασία», πρόκειται
ουσιαστικά για προτάσεις που μπορούν να υποβληθούν με στόχο την Ανάσχεση της
Απώλειας της Βιοποικιλότητας και της Υποβάθμισης των Λειτουργιών των
Οικοσυστημάτων. Ο κύριος στόχος αυτού του Ε.Π. είναι η Ολοκλήρωση του Εθνικού
Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και όλων των περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί
ως προστατευόμενες, δηλαδή Natura 2000 καθώς και η ορθή διαχείριση των περιοχών
αυτών και των ειδών χλωρίδας και πανίδας που ζουν εκεί (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, 2020).

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και την πρόσκληση για υποβολή προτάσεων με θέμα
«Εφαρμογή Σχεδίων Δράσης για τύπους οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος,
συμπεριλαμβανομένων ειδών ορνιθοπανίδας, σε συνέργεια με αντίστοιχες δράσεις του LIFE
Integrated Project 4 Natura», το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας έχει συντάξει
(βάσει του ν. 3937/11, ΦΕΚ 60 Α’) Σχέδια Δράσης (ΣΔ) για είδη και οικοτόπους κοινοτικού
ενδιαφέροντος. Το έργο αυτό έχει στόχο να εντάξει 5 Σχέδια Δράσης στο πρόγραμμα που
έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα, το Life Integrated Project (LIFE IP) 4 NATURA (LIFE16
IPE/GR/000002) και αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.
Πιο συγκεκριμένα, τα Σχέδια Δράσης περιλαμβάνουν 4 απειλούμενα είδη που είναι τα εξής:
η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta, τα κινδυνεύοντα πτωματοφάγα (Vultures), συγκεκριμένα
είδη πέστροφας (Salmo spp.) και το αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra) καθώς και έναν
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προστατευόμενο οικότοπο ο οποίος είναι οι «Παράκτιες αμμοθίνες με είδη Κέδρων». Τα
προαναφερθέντα είδη και ο οικότοπος, επιλέχθηκαν με γνώμονα τη μεγάλη επικινδυνότητα
προς εξαφάνιση ή καταστροφή που αντιμετωπίζουν. Οι εν λόγω δράσεις, αποσκοπούν στην
πλήρη ενημέρωση αυτών με στόχο την καλύτερη διαχείρισή τους, την προσπάθεια
βελτίωσης και ενίσχυσης των οικοτόπων των ειδών αυτών, τον έλεγχο για μείωση τυχόν
απειλών, την προσπάθεια (κυρίως μέσω τεχνικών αναλύσεων) αύξησης ή και διατήρησής
του πληθυσμού καθώς και πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με την προστασία τέτοιων
οικοσυστημάτων και των συγκεκριμένων ειδών πανίδας ώστε να αποτραπεί η εξαφάνισή
τους (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, 2021).

Τέλος, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», με τίτλο «Εποπτεία, παρακολούθηση και σχεδιασμός
της διαχείρισης τύπων οικοτόπων και ειδών και των περιοχών Natura 2000», η δράση που
αναλύεται στο συγκεκριμένο Ε.Π. αφορά την παρακολούθηση όλων των ειδών χλωρίδας και
πανίδας καθώς και των οικοτόπων είτε θεωρούνται προστατευόμενες περιοχές Natura 2000
είτε όχι. Ο στόχος είναι να επισημανθεί ο βαθμός προστασίας και διατήρησης της
βιοποικιλότητας από τον κόσμο, σε επίπεδο χώρας αφού θα πρέπει να δημοσιευτεί έκθεση
με την κατάσταση που υφίσταται κάθε 6 χρόνια για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα, 2019).

5. Πολιτικές και δράσεις/έργα των ΟΤΑ για την επίτευξη του Στόχου 15

Μια πολύ σημαντική δράση που έχει γίνει πράξη μέσω του ΕΣΠΑ, για την προστασία
της άγριας ζωής, της βιοποικιλότητας και γενικότερα του περιβάλλοντος είναι η Προστασία
και ανάδειξη Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης όπου βρίσκεται στον οικισμό Κερκίνης του
δήμου Σιντικής στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών. Ο υγρότοπος αυτός χαρίζει έναν
μεγάλο αριθμό οφελών στην περιοχή. Αυτό συμβαίνει διότι πέρα από την αντιπλημμυρική,
επιστημονική, εκπαιδευτική, οικονομική, αρδευτική στις γύρω περιοχές και αλιευτική
χρήση της λίμνης, προσφέρει επίσης καταφύγιο και τροφή σε ποικίλα είδη άγριας πανίδας
και χλωρίδας εξαιτίας της πλούσιας βλάστησης που υπάρχει μέσα και γύρω από την λίμνη
καθώς και των ορεινών όγκων που την περιβάλλουν (ΕΣΠΑ,2018).

Μια ακόμη παρεμφερής δράση του ΕΣΠΑ που συντέλεσε στην προστασία της
βιοποικιλότητας σε ένα μέρος της Ελλάδας είναι η επαναδημιουργία της Λίμνης Κάρλας στη
Θεσσαλία. Το έργο αυτό που έγινε πράξη την προγραμματιστική περίοδο 2001-2013, έφερε
αποτελέσματα στην ενίσχυση της ύδρευσης και άρδευσης στην περιοχή, στην προστασία
από πλημμυρικά φαινόμενα αλλά και στην αγροτουριστική ανάπτυξη. Επιπλέον, η περιοχή
αναβαθμίστηκε περιβαλλοντικά αλλάζοντας το μικροκλίμα της περιοχής και σημειώθηκε
ενίσχυση της βιοποικιλότητας και διατήρηση των οικοσυστημάτων στην περιοχή
(ΕΣΠΑ,2018).

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη», σύμφωνα με τη 2η Τροποποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ
ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001942 αποφασίζεται η μετατροπή ενός χώρου
(παλιό σχολείο) του Δήμου Ανωγείων στον νομό Ρεθύμνης σε Κέντρο Προβολής της
Κτηνοτροφίας και της Βιοποικιλότητας στο Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη. Με αυτό τον τρόπο,
θα μπορούν οι κάτοικοι αλλά και οι τουρίστες να παρακολουθούν τις κτηνοτροφικές
δραστηριότητες στην περιοχή του Ψηλορείτη και ταυτοχρόνως θα γίνεται προβολή της
περιοχής, στην οποία επιβιώνει ένας μεγάλος αριθμός σπάνιων προστατευόμενων ειδών. Η
συγκεκριμένη περιοχή θεωρείται μαγευτικά όμορφη λόγω των ιδιαίτερων μορφολογικών και
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πολιτιστικών χαρακτηριστικών της. Αυτό θα έχει ως συνέπεια αφενός την εκτόξευση της
οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή εξαιτίας του μεγάλου αριθμού επισκεπτών που
θα σημειωθεί, αφετέρου την ευαισθητοποίηση αυτών για την σπουδαιότητα της προστασίας
της βιοποικιλότητας των περιοχών (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, 2020).

Σύμφωνα με την 1η τροποποίηση πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος ανάπτυξη»,
με τίτλο «Βελτίωση και αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος μέσω πιλοτικών και
άλλων περιβαλλοντικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο συμβολής της ΟΣΣΠ λεκάνης Ασωπού»
που αφορούν τον Δήμο Τανάγρας, σημειώνονται έργα βελτίωσης της ποιότητας ζωής και
αστικής αναζωογόνησης που συμβάλλουν με τη σειρά τους στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο
Στρατηγικών Παρεμβάσεων (ΟΣΣΠ) της Λεκάνης Απορροής του Ασωπού. Ειδικότερα,
πρόκειται για έργα που σκοπεύουν στην αναβάθμιση και ενίσχυση διάφορων ανοιχτών
δημοτικών χώρων σε σημεία με πράσινο. Επίσης, αποβλέπει στην ανάπλαση κοινόχρηστων
και εγκαταλελειμμένων κτιρίων με στόχο την αναβάθμιση των όψεων των κτιρίων αυτών.
Δημοτικά κτίρια όπως χώροι σχολείων ή πολιτιστικά κέντρα θα αναδιαμορφωθούν δίνοντας
μια διαφορετική, βιώσιμη εικόνα στο Δήμο. Επίσης, η πρόσκληση αποβλέπει στη
δημιουργία ενός περιβαλλοντικού κέντρου, από όπου θα προωθείται η ευαισθητοποίηση και
ενημέρωση των πολιτών για περιβαλλοντικά θέματα (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, 2021).

6. Προτάσεις για ατομικές δράσεις για την επίτευξη του Στόχου 15

Ο Στόχος 15 ουσιαστικά προωθεί τη βιώσιμη χρήση των χερσαίων οικοσυστημάτων. Η
προστασία και η βελτίωση αυτών εξαρτώνται από το κοινωνικό σύνολο, αφού οι άνθρωποι
είναι αυτοί που επεμβαίνουν στο περιβάλλον και με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση των
εδαφών και των γαιών και μια γενικότερη κλιματική αλλαγή. Για αυτόν τον λόγο άλλωστε
έχει μεγάλη επίδραση η έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της βιωσιμότητας γενικότερα,
σχεδόν σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής. Η ορθή διαχείριση των δασών, ώστε να
καταπολεμηθεί η απερήμωση και η υποβάθμισή τους που συνδέεται άρρηκτα με την
απώλεια της χλωρίδας, της πανίδας και των οικοσυστημάτων αποτελεί υποχρέωση όλων
ώστε να επιτευχθεί η Βιώσιμη Ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.
Κάποιες προτάσεις για ατομικές δράσεις σχετικές με την επίτευξη του Στόχου 15, είναι οι
εξής:
 Δεντροφύτευση
Μια πολύ καλή και αποδοτική πρακτική είναι η δεντροφύτευση στα δάση των περιοχών,
αφού πρώτα δοθεί η απαραίτητη άδεια από τις τοπικές αρχές. Ακόμα, δύναται να
πραγματοποιηθεί μια τέτοια δράση και στα τμήματα περιοχών που ενδέχεται να είναι
ερημωμένα, είτε να έχουν υποστεί καταστροφές μετά από κάποια πυρκαγιά. Με αυτόν τον
τρόπο, το τοπίο θα ανανεωθεί και με το πέρασμα των χρόνων θα δώσουν τα ανθισμένα
δέντρα μια αλλιώτικη, πιο όμορφη και βιώσιμη εικόνα στην κάθε περιοχή.

(https://www.voria.gr/article/imera-perivallontos-ethelontiki-dendrofitefsi-ston-dimo-oreokastrou)
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 Ανακύκλωση συσκευασιών (χαρτιού)
Πιο συγκεκριμένα για την καλύτερη δυνατή επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου, είναι
υψίστης σημασίας η ανακύκλωση χαρτιού. Το χαρτί που ανακυκλώνεται δημιουργείται ξανά
και έτσι αποφεύγεται η αποψίλωση των δασών για να παραχθεί νέο. Οπότε, θα πρέπει η
ανακύκλωση συσκευασιών να γίνει μέρος της καθημερινότητας όλων, αφού συμβάλλει
παράλληλα και στη μείωση της απώλειας βιοποικιλότητας. Ο καθένας οφείλει να είναι
προσεκτικός ώστε να μη συναντά πλαστικά και σκουπίδια σε θάλασσες ή σε παραλίες, τα
οποία φυσικά καταλήγουν στους χερσαίους και θαλάσσιους οργανισμούς με αποτέλεσμα να
πεθαίνουν.

(https://www.in2life.gr/everyday/modernlife/article/188767/pos-ginetai-h-anakyklosh-hartioy.html)

 Μείωση χρήσης χαρτιού
Εκτός από την ανακύκλωση του χαρτιού, είναι εξίσου σημαντικό να πραγματοποιηθεί
μείωση της γενικότερης χρήσης του. Αυτό δύναται να αποτελέσει πλέον πράξη με τις
σύγχρονες τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί, όπως είναι το σκανάρισμα. Μπορεί δηλαδή ο
καθένας να σκανάρει κάποια έγγραφα-αρχεία που χρειάζεται, χωρίς απαραίτητα να τα
εκτυπώσει, αφού θα υπάρχουν στο κινητό του τηλέφωνο ή στον προσωπικό υπολογιστή του.
Με αυτό τον τρόπο, θα ελαχιστοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό η χρήση χαρτιού, αφού πλέον οι
συσκευές αυτές πρωταγωνιστούν στη ζωή των ανθρώπων.

(http://dipe-d-athin.att.sch.gr/18/Kainotomes/Perivallon/nopaper/ekstrateia.pdf)

 Εθελοντικός καθαρισμός πάρκων-δασών
Πρόκειται για μια δράση που, ευτυχώς, στην Ελλάδα λαμβάνει χώρα συχνά από ποικίλες
ομάδες ατόμων σε διάφορες περιοχές. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, τα δάση και τα πάρκα
όπου ζουν πολλών ειδών οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων και των οικοσυστημάτων, να
είναι καθαρά και να μη γεμίζουν με σκουπίδια και περιττά αντικείμενα. Έτσι, θα ζουν τα
διάφορα είδη στο φυσικό τους περιβάλλον, θα αναπτύσσονται φυσιολογικά και δε θα
υφίστανται τον κίνδυνο ανθρώπινης απειλής. Κάτι που θα πρέπει να έχει πάντα στο νου του
ο άνθρωπος είναι πως ο ίδιος επεμβαίνει στον φυσικό χώρο των διαφόρων ειδών και όχι
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αυτά στον δικό του. Επομένως, οφείλει ο καθένας να επιδεικνύει τον πρέποντα σεβασμό
απέναντι στην έμβια ζωή και να φροντίζει την αποφυγή της ρύπανσης του περιβάλλοντος.
Σε ένα περιβάλλον στο οποίο ζουν και οι άνθρωποι αλλά και τα ζώα, δημιουργεί πρόβλημα
και στους δύο αντίστοιχα μια τέτοια κατάσταση.

(http://greenagenda.gr/27487/)

 Δημιουργία λαχανόκηπου
Πολύ καλή και πάνω από όλα υγιεινή ιδέα για τη σωστή διατροφή του ανθρώπου είναι η
δημιουργία ενός κήπου όπου θα μπορεί να φυτέψει διάφορα λαχανικά και φρούτα. Ο
καθένας θα γνωρίζει τι φυτεύει και άρα τι τρώει αφού θα καλλιεργείται η κάθε τροφή στον
κήπο του. Θα είναι σίγουρος για την ποιότητα των τροφών, διότι δε θα χρησιμοποιεί
λιπάσματα και διάφορα άλλα φυτοφάρμακα, συμβάλλοντας έτσι αφενός στη μείωση
υποβάθμισης του εδάφους, αφετέρου στην αναβάθμισή του, αφού αξιοποιείται η γη για την
παραγωγή αγνών προϊόντων.

(https://www.fytokomia.gr/permalink/16576.html)

 Αποφυγή χρήσης φυτοφαρμάκων-λιπασμάτων
Αυτή η δράση απευθύνεται κυρίως στους μεγάλους γαιοκτήμονες αλλά και τους αγρότες
που έχουν στην κατοχή τους πολυάριθμα στρέμματα γης. Τα τελευταία χρόνια η χρήση
αυτών, για να παραχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στα τρόφιμα, έχει αυξηθεί κατά
κόρον. Έτσι, έχει παρατηρηθεί σημαντική υποβάθμιση του εδάφους λόγω της χρήσης των
χημικών και διάφορων τέτοιων προϊόντων. Επίσης, έχει εντοπιστεί ακόμα και στα τρόφιμα
το πρόβλημα αυτό, αφού πλέον είναι εφικτό να υπάρχουν στην αγορά φρέσκα προϊόντα με
πολύ όμορφη εικόνα, μεγάλα σε μέγεθος και με ζωντανά χρώματα, χωρίς όμως να είναι η
εποχή παραγωγής τους. Σε αυτό, λοιπόν, έχουν συμβάλλει όλα αυτά τα χημικά σκευάσματα
που όμως από την άλλη μεριά έχουν καταστρέψει σε πολύ μεγάλο και επικίνδυνο βαθμό το
έδαφος και το υπέδαφος. Για όλους αυτούς τους λόγους, έχουν δημιουργηθεί πλατφόρμες
ενημέρωσης και ποικίλες δράσεις με σκοπό τη γνωστοποίηση του προβλήματος, ώστε οι
αγρότες να μειώσουν την χρήση τους και να προλάβουν την περεταίρω υποβάθμιση της γης.
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(https://www.karditsanews.gr/)

 Τοποθέτηση φυτών στο μπαλκόνι
Η συγκεκριμένη ιδέα αφορά κυρίως τα άτομα που μένουν σε μεγάλες αστικές περιοχές και
δεν έχουν την πολυτέλεια της κατοχής κήπου. Μια όμορφη αλλά και σημαντική
περιβαλλοντικά δράση, είναι η τοποθέτηση γλαστρών και διάφορων φυτών στα μπαλκόνια
των σπιτιών ή πολυκατοικιών. Μια τέτοια πράξη και αναβαθμίζει την εικόνα της γύρω
περιοχής και βοηθά στην ανάπτυξη των φυτών, αφού μπορεί κάποιος να δημιουργήσει ένα
μικρό φυτώριο όπου θα αναπτύσσονται τα φυτά αλλά και διάφορα άλλα οικοσυστήματα
μέσα σε αυτά.

(https://www.zarpanews.gr/10-fyta-poy-antechoyn-ti-zesti-gia-to-kalokairino-mpalkoni-soy/)

 Δημιουργία τεχνητών φωλιών για πτηνά
Μια σημαντική δράση στην οποία μπορεί να προβεί ο καθένας ατομικά είναι η δημιουργία ή
αγορά τεχνητών φωλιών για τα πτηνά. Ουσιαστικά, η ύπαρξη αυτών των φωλιών-
καταφυγίων αποσκοπεί στην βοήθεια των διαφόρων πτηνών να βρουν ένα καταφύγιο και να
ζήσουν εκεί, αποφεύγοντας την ενδεχόμενη καταστροφή τους από τους ανθρώπους ή και
από τα ίδια τα πουλιά. Σε αυτές τις φωλιές θα μπορούν να προστατεύονται όταν
αντιμετωπίζουν κάποιο κίνδυνο και να αναπαράγονται με ασφάλεια. Αυτή η δράση συντελεί
στην άνθηση της βιοποικιλότητας των πτηνών και της άγριας ζωής γενικότερα.

(https://dasarxeio.com/2015/02/16/19744/)
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 Εθελοντική βοήθεια σε οργανώσεις και ΜΚΟ προστασίας αδέσποτων και απειλούμενων
ζώων

Η ατομική αυτή δράση θεωρείται πολύ σημαντική για τον άνθρωπο αφού και προσφέρει
εθελοντικά σε τέτοιες οργανώσεις που χρειάζονται βοήθεια αλλά παράλληλα ενημερώνεται
και ευαισθητοποιείται. Άλλωστε η προστασία αδέσποτων ζώων και απειλούμενων ειδών
είναι ο Στόχος 15 της Βιώσιμης Ανάπτυξης και συνεπώς μια τέτοια πράξη βοηθά άμεσα
στην επίτευξή του, προστατεύοντας τη βιοποικιλότητα και την άγρια ζωή.

(https://axiosdelta.gr/)

 Εθελοντική παρακολούθηση σε παρατηρητήρια δασών για παράνομες πράξεις
Ως παράνομες πράξεις στα δάση θεωρούνται η λαθροθηρία και η παράνομη αποψίλωση
δασών. Στα μεγάλα δάση και στις ορεινές περιοχές με τεράστιες εκτάσεις πράσινου,
παρατηρείται συστηματικά η εκτέλεση παράνομου κυνηγιού και η κοπή δέντρων από
κάποιους ασυνείδητους. Λαθροθηρία καλείται ουσιαστικά το κυνήγι άγριων ειδών που ζουν
στα δάση, σε εποχές αναπαραγωγής αυτών και εν γένει σε περιόδους που αυτό απαγορεύεται.
Επίσης, πολλές φορές λόγω του ότι οι εκτάσεις των δασών σε ορεινούς όγκους είναι αχανείς
και δεν έχει ικανοποιητική ορατότητα, κάποιοι εκμεταλλεύονται την κατάσταση
προκειμένου να κόψουν δέντρα παράνομα είτε προς πώληση, είτε για προσωπική χρήση (π.χ.
ξύλα για το τζάκι). Επομένως, παρόλο που δεν είναι εφικτή η ορατότητα σε όλες τις
εκτάσεις πρασίνου που έχει κάθε περιοχή, θα ήταν ωστόσο πολύ σημαντική η εθελοντική
παρακολούθηση τέτοιων παράνομων δράσεων από παρατηρητήρια που υφίστανται σε
διάφορα μέρη. Αυτά αποσκοπούν στην παρακολούθηση και άμεση παρέμβαση στην
περίπτωση πυρκαγιάς καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και ιδιαίτερα την καλοκαιρινή
περίοδο. Σε περίπτωση που κάποιο τέτοιο περιστατικό γίνει αντιληπτό, αμέσως θα
καλούνται οι Τοπικές Αρχές για την επιβολή της ποινής τους.

(http://greenagenda.gr/)
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Συμπεράσματα

Συνοψίζοντας, από όλα τα θέματα που επισημάνθηκαν και αναλύθηκαν στην παρούσα
εργασία γίνεται αντιληπτό πως ο Στόχος 15 για βιώσιμη ζωή στη στεριά είναι πολύ πιθανό
να επιτευχθεί, ωστόσο χρειάζεται προσπάθεια και συνεργασία. Συνεργασία μεταξύ των
χωρών, συνεργασία της Ε.Ε. με άλλες παγκόσμιες δυνάμεις ώστε να παραχθεί το καλύτερο
δυνατό αποτέλεσμα για τον συγκεκριμένο Στόχο. Ακόμη και σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να
υπάρξει συνεργασία μεταξύ των ΟΤΑ και με υπευθυνότητα και προσήλωση, να λειτουργούν
με γνώμονα την Βιώσιμη Ανάπτυξη. Δεν θα πρέπει να γίνεται κατάχρηση των πόρων, παρά
μόνο όταν πραγματικά είναι αναγκαίοι. Οι ΟΤΑ μπορούν να προβούν σε ποικίλες δράσεις
και να αναλάβουν στοιχειώδη μέτρα για την υλοποίηση αυτού. Με αυτόν τον τρόπο, θα
παρακινηθούν και οι πολίτες ατομικά να δράσουν αντίστοιχα και να προσπαθήσουν με τον
τρόπο τους να συμβάλουν σε όλο αυτό που μάχεται να αλλάξει και να βελτιώσει η
ανθρωπότητα.

Σίγουρα, απαιτείται αρκετός χρόνος ώστε να καταφέρουν οι άνθρωποι παγκοσμίως να
μεταπηδήσουν και να κατανοήσουν την έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης και των Στόχων
αυτής, μια αλλαγή που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σε καμία περίπτωση εύκολη. Για να
μεταβούν οι άνθρωποι σε έναν πιο βιώσιμο τρόπο σκέψης θα πρέπει να αλλάξουν τα
υπάρχοντα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά μοντέλα που είχαν μέχρι τώρα
γνωρίσει. Η κλιματική αλλαγή όπως και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που αντιμετωπίζει η
ανθρωπότητα σήμερα, είναι απόρροια των δραστηριοτήτων του ανθρώπου. Για τον λόγο
αυτόν, είναι απολύτως λογικό η μετάβαση αυτή να χαρακτηρίζεται δύσκολη. Παρόλα αυτά,
όταν θα καταφέρει ο καθένας ατομικά να προβεί σε διάφορες βιώσιμες δράσεις για να
επιτύχει κάθε στόχο, για παράδειγμα δεντροφύτευση, αυτό θα αποτελέσει μια πολύ
σημαντική αρχή για την προαναφερθείσα μετάβαση. Πριν ενεργήσει, θα συλλογίζεται πρώτα
αν είναι η κίνησή του είναι ορθή και αν αποπνέει σεβασμό απέναντι στο περιβάλλον ή την
κοινωνία στην οποία ζει. Έτσι, θα μπορεί πιο εύκολα να κρίνει τι είναι ορθό και τι όχι και θα
προσπαθήσει με τον καιρό να το αλλάξει.

Για να υπάρξει όμως ένα φανερό και επιτυχημένο αποτέλεσμα, θα πρέπει όλοι να
υιοθετήσουν αυτές τις βιώσιμες πρακτικές και να εντρυφήσουν σε αυτόν τον τρόπο σκέψης,
ώστε να κληροδοτήσει αυτή η γενεά έναν καλύτερο κόσμο στις επερχόμενες.
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ΣΤΟΧΟΣ 15: ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ

Βασιλική Λέζου
Απόφοιτη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ΠΜΣ Βιώσιμη
Ανάπτυξη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
silialezou@gmail.com

Περίληψη
Αντικείμενο της εργασίας είναι η διερεύνηση του στόχου 15 «Ζωή Στη Στεριά», ο οποίος

συμπεριλαμβάνεται στους 17 στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει θέσει ο Οργανισμός
Ηνωμένων Εθνών. Οι στόχοι θεσπίστηκαν στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, κατά την 70η Γενική
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, με σκοπό να επιτευχθεί ευημερία και ειρήνη στον πλανήτη
και ένα καλύτερο μέλλον για τις επόμενες γενιές. Ο στόχος 15, εστιάζει στην αναβάθμιση των
χερσαίων οικοσυστημάτων, των δασών, των πόρων, στην εξάλειψη της ερημοποίησης καθώς
και στην ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας.

Τα προβλήματα που επικρατούν, επηρεάζουν, εκτός από το περιβάλλον και τη
βιωσιμότητα των ζώων και των ανθρώπων, για το λόγο αυτό κάθε χώρα συμμετέχει στην
αντιμετώπιση τους τα επόμενα χρόνια. Συγκεκριμένα, στην εργασία καταγράφονται οι
πολιτικές και οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελλάδας και του Οργανισμού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Τέλος, προτείνονται και περιγράφονται ατομικές δράσεις για την επίτευξη του
στόχου.

Λέξεις κλειδιά: Οικοσυστήματα, Βιοποικιλότητα, Δάση, Περιβάλλον, Χλωρίδα, Πανίδα

Εισαγωγή

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, θεσπίστηκαν κατά την 70η Γενική Συνέλευση των
Ηνωμένων Εθνών οι 17 στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Αποτελούν μια συλλογική
προσπάθεια των εθνών για ένα κόσμο πιο δίκαιο, πιο ειρηνικό και με ευημερία και για έναν
υγιή πλανήτη. Θα πραγματοποιηθούν, από το 2015 έως και το 2030 από όλες τις χώρες. Οι
στόχοι, θα επιτύχουν την βιωσιμότητα των επόμενων γενεών. Η ατζέντα 2030 προωθεί τη
διάσταση των τριών πυλώνων της βιώσιμης ανάπτυξης, δηλαδή, κοινωνία – οικονομία -
περιβάλλον. Οι 17 στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι:
1. Μηδενική Φτώχεια
2. Μηδενική πείνα.
3. Καλή υγεία και ευημερία.
4. Ποιοτική εκπαίδευση.
5. Ισότητα των φίλων.
6. Καθαρό νερό και αποχέτευση.
7. Προσιτή και καθαρή ενέργεια.
8. Αξιοπρεπής εργασία και ανισότητα.
9. Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές.
10. Μείωση της ανισότητας.
11. Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες.
12. Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή.
13. Δράση για το κλίμα.
14. Ζωή στο νερό.
15. Ζωή στη στεριά.
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16. Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί.
17. Συνεργασία για τους στόχους.
(https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_Development_Goals)

«Οι στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι το μονοπάτι που μας οδηγεί σε ένα κόσμο
πιο δίκαιο, πιο ειρηνικό, με ευημερία και σε ένα υγιή πλανήτη. Είναι επίσης μια πρόκληση
για αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο καθήκον από το να
επενδύσουμε στην ευημερία των νέων. Είμαι αποφασισμένος να διασφαλίσω πως ένας
αποτελεσματικός και μεταρρυθμισμένος Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών θα καταφέρει να
επιτρέψει στους ανθρώπους παντού του σήμερα και του αύριο, να ανταποκριθούν στις
ανάγκες τους και να υλοποιήσουν τις προσδοκίες τους». Ο στόχος 15 της Βιώσιμης
Ανάπτυξης αφορά τη "Ζωή στη στεριά". Περιλαμβάνει 12 στόχους που πρέπει να
επιτευχθούν έως το 2030 (Αντόνιο Γκουτέρες, Γενικός Γραμματέας ΟΗΕ, United Nations,
2011).

1. Περιγραφή του στόχου 15: Ζωή στη Στεριά από τον ΟΗΕ

Στόχος είναι η προστασία, η αποκατάσταση και η προώθηση της βιώσιμης χρήσης των
χερσαίων οικοσυστημάτων, η βιώσιμη διαχείριση των δασών, η καταπολέμηση της
ερημοποίησης, η ανάσχεση του εδάφους και της απώλειας βιοποικιλότητας και ανάσχεση
και αναστροφή της υποβάθμισης της γης
(https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_Development_Goal_15).

1.1 Στόχοι που έχουν τεθεί για τη «Ζωή στη Στεριά»
15.1 Διατήρηση και αποκατάσταση χερσαίων και γλυκών υδάτινων οικοσυστημάτων.
Έως το 2020, να διασφαλιστεί η διατήρηση και η αποκατάσταση της βιώσιμης
χρήσης των χερσαίων και των εσωτερικών οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες,
σε αυτά, συγκαταλέγονται τα δάση ,οι υδροβιότοποι, τα βουνά και οι ξηρές ζώνες.
15.2 Τερματισμός της αποψίλωσης των δασών και αποκατάσταση υποβαθμισμένων
δασών. Έως το 2020, να εφαρμοστεί βιώσιμη διαχείριση όλων των τύπων των δασών
τερματίζοντας την αποψίλωση και αποκαθιστώντας τα υποβαθμισμένα δάση.
Ωστόσο, υπάρχει ουσιαστική αύξηση της δάσωσης και αναδάσωσης παγκοσμίως.
15.3 Τερματισμός της ερημοποίησης και αποκατάσταση της υποβαθμισμένης γης.
Έως το 2030, στόχος είναι η καταπολέμηση της ερημοποίησης και η αποκατάσταση
υποβαθμισμένης γης και του εδάφους. Εντούτοις, η γη επηρεάστηκε από την
ερημοποίηση, την ξηρασία και τις πλημμύρες. Κύρια επιδίωξη, αποτελεί, η επίτευξη
ενός κόσμου όπου η γη και το έδαφος δεν θα υποβαθμίζονται.
15.4 Διασφάλιση της διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων. Έως το 2030, να
διασφαλιστεί η διατήρηση των ορεινών οικοσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της
βιοποικιλότητας τους. Απόρροια αυτού θα είναι να ενισχυθεί η ικανότητά τους και να
παράγονται οφέλη που είναι απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
15.5 Προστασία της βιοποικιλότητας και των φυσικών οικοτύπων. Έως το 2020, να
αναληφθεί άμεση και ουσιαστική δράσης για τη μείωση της υποβάθμισης των
φυσικών οικοσυστημάτων αλλά και να αποφευχθεί η απώλεια της βιοποικιλότητας.
Τέλος, να αποτραπεί η εξαφάνιση των απειλούμενων ειδών.
15.6 Προστασία της πρόσβασης σε γενετικούς πόρους και δίκαιη κατανομή των
οφελών. Να προαχθεί ο δίκαιος και ισότιμος καταμερισμός των οφελών, οι οποίοι
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προκύπτουν από τη χρήση γενετικών πόρων. Επίσης, να γίνεται ορθή πρόσβαση σε
τέτοιους πόρους, όπως έχει συμφωνηθεί παγκοσμίως.
15.7 Εξάλειψη της λαθροθηρίας και της εμπορίας προστατευόμενων ειδών. Να
αναληφθεί άμεση δράση για το τέλος της λαθροθηρίας και της παράνομης διακίνησης
προστατευόμενων ειδών από την χλωρίδα και την πανίδα. Αναγκαία τίθεται και η
αντιμετώπιση τόσο της προσφοράς όσο και της ζήτησης παράνομων προϊόντων της
χλωρίδας και της πανίδας.
15.8 Πρόληψη χωροκατακτητικών ξενικών ειδών σε χερσαία και υδάτινα
οικοσυστήματα. Έως το 2020, να θεσπιστούν μέτρα για την πρόληψη και εξάλειψη
της εισαγωγής χωροκατακτητικών αλλοδαπών ειδών, που αποτελούν απειλή σε όλα
τα έθνη, στα χερσαία και υδάτινα οικοσυστήματα.
15.9 Ενσωμάτωση του οικοσυστήματος και της βιοποικιλότητας στον κυβερνητικό
σχεδιασμό. Έως το 2020, να ενσωματωθούν οι αξίες των οικοσυστημάτων και της
βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις διαδικασίες για ανάπτυξη,
καθώς και στις στρατηγικές μείωσης της φτώχειας.
15.Α) Αύξηση των οικονομικών πόρων για τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση του
οικοσυστήματος και της βιοποικιλότητας. Να υπάρξουν σημαντικοί πόροι με σκοπό
τη χρηματοδότηση της βιώσιμης διαχείρισης των δασών από όλες τις πηγές και σε
όλα τα επίπεδα. Έτσι θα βρεθούν και κατάλληλα κίνητρα για τις αναπτυσσόμενες
χώρες. Όλα αυτά στοχεύουν στην πρόοδο τέτοιου είδους διαχειρίσεων, μαζί με τη
διατήρηση και την αναδάσωση.
15.Β) Χρηματοδότηση και παροχή κινήτρων για τη βιώσιμη διαχείριση των δασών.
Να χρηματοδοτηθούν και να υπάρξουν κίνητρα της βιώσιμης διαχείρισης των δασών.
Τα επαρκή κίνητρα στις αναπτυσσόμενες χώρες θα προωθήσουν τέτοιου είδη
διαχείρισης, όπως η διατήρηση και η αναδάσωση.
15. Γ) Καταπολέμηση της παγκόσμιας λαθροθηρίας και εμπορίας. Να ενισχυθεί
παγκόσμια υποστήριξη για τις προσπάθειες καταπολέμησης της λαθροθηρίας και της
παράνομης διακίνησης των προστατευόμενων ειδών, ώστε να υπάρχει αύξηση της
ικανότητας των τοπικών κοινοτήτων που επιδιώκουν ευκαιρίες για βιώσιμες
συνθήκες διαβίωσης (United Nations), (https://www.globalgoals.org/15-life-on-land).

2. Περιγραφή υπάρχουσας κατάστασης – προβλήματα

Τα χερσαία οικοσυστήματα (δάση, υγρότοποι, βουνά, ξηρές περιοχές) διαθέτουν αγαθά
και υπηρεσίες π.χ πρώτες ύλες για κατασκευές και ενέργεια, τρόφιμα, καθαρό νερό και αέρα.
Σε αυτές περιλαμβάνονται και η δέσμευση άνθρακα, η διατήρηση της ποιότητας του
εδάφους, η παροχή οικοτόπου για τη βιοποικιλότητα καθώς και η ρύθμιση του νερού και η
διάβρωση του εδάφους (https://stairwaytosdg.eu/en/sdgs/15-life-on-land).

Τα υγιή οικοσυστήματα προστατεύουν τον πλανήτη από τις φυσικές και τις ανθρώπινες
απειλές και προσφέρουν ισορροπία. Τα δάση και τα λιβάδια συντηρούν μια σειρά
βιομηχανιών (FAO, 2022). Δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και κατ’επέκταση παροχή
εισοδήματος ενώ λειτουργούν και ως πηγή τροφής, φαρμάκων και καυσίμων για
περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους.

Η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, επιφέρουν πολλές
επιπτώσεις στον πλανήτη. Προκαλούν: διάβρωση και μόλυνση του εδάφους, ρύπανση του
περιβάλλοντος, καταστροφή των δασών, υποβάθμιση των φυσικών πόρων, μείωση της
οργανικής ύλης και ερημοποίηση (el.Wikipedia.org/wiki/βιοποικιλότητα). Οι αλλαγές στη



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Περιβάλλον-Πολιτισμός-Οικονομία-Κοινωνία......ΤΕΥΧΟΣ 2020
ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 10 ΧΡΟΝΩΝ: ΟΙ 17 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ.............Επιμέλεια Ρόϊδω Μητούλα, Αγησίλαος Οικονόμου

332

χρήση γης, όπως της αποψίλωσης των δασών, έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια πολύτιμων
οικοτόπων, τη μείωση του καθαρού νερού, την υποβάθμιση της γης και την απελευθέρωση
άνθρακα στην ατμόσφαιρα., ρύπανση των υδάτων και αυξημένη θήρευση (FAO, 2022). Όλα
αυτά, συμβάλλουν στην απώλεια πολύτιμων οικονομικών περιουσιακών στοιχείων και
ευκαιριών για διαβίωση (https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/life-on-land).

2.1 Στοιχειά από τον Oργανισμό Hνωμένων Eθνών
 Κάθε χρόνο 13 εκατομμύρια εκτάρια από τα δάση χάνονται.
 Τα δάση αποτελούν σπίτι για 80% περίπου είδη ζώων, φυτών, εντόμων και

βιοπορίζονται πάνω από 1,6 δισεκατομμύρια ανθρώπους από αυτά.
 2,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται από τη γεωργία.
 Το 22% των ζώων απειλούνται προς εξαφάνιση και το 8% έχει εξαφανιστεί.
 Το 52% της καλλιεργήσιμης γης επηρεάζεται σε μεγάλο ή μικρό επίπεδο από την

υποβάθμιση του εδάφους.
 Η υποβάθμιση των δασών έχει επηρεάσει από το 2008 τη ζωή τουλάχιστον 1,5

δισεκατομμυρίων ανθρώπων στον πλανήτη.
 Το 1% από τα 80.000 είδη δέντρων έχει μελετηθεί για την πιθανή αξιοποίηση του.
 Η απώλεια αρόσιμης γης υπολογίζεται ότι έχει αυξηθεί κατά 30-35 φορές περισσότερο

από ότι συνέβαινε παλαιότερα.
 Εξαιτίας της ξηρασίας και της ερημοποίησης κάθε χρόνο χάνονται 12 εκατομμύρια

εκτάρια (23 εκτάρια κάθε λεπτό) στη θέση των οποίων θα μπορούσαν να είχαν
καλλιεργηθεί 20 εκατομμύρια τόνοι δημητριακών

 Η υποβάθμιση της γης επηρεάζει το 74% των ανθρώπων με χαμηλό εισόδημα.
 Πάνω από 7000 είδη ζώων και φυτών περιλαμβάνονται στο παράνομο εμπόριο.
 Για 3 δισεκατομμύρια ανθρώπους τα ψάρια αποτελούν το 20% της ζωικής τους

πρωτεΐνης, μόνο δέκα είδη παρέχουν το 30% των θαλάσσιων αλιευμάτων και 10 είδη
είναι υπεύθυνα για το 50% των υδατοκαλλιεργειών.

 Η ανθρώπινη διατροφή στηρίζεται κατά 80% στα φυτά και συγκεκριμένα το 60% είναι
το ρύζι, το καλαμπόκι και το σιτάρι.

 Στις αναπτυσσόμενες χώρες το 80% των ανθρώπων που ζουν σε αγροτικές περιοχές
βασίζει την υγεία του σε φάρμακα φυτικής προέλευσης για την κάλυψη της
υγειονομικής του περίθαλψης.

 Η πολύτιμη συνεισφορά των μικροοργανισμών και ασπόνδυλων αποτελεί κλειδί στις
«υπηρεσίες του οικοσυστήματος» ωστόσο δεν είναι γνωστή και σπάνια αναγνωρίζεται
(unric.org./στόχος-15-ζωή-στη-στεριά/).

2.2 Προβλήματα που έγιναν αισθητά τα τελευταία χρόνια
Η αυξημένη ζήτηση ζωικής τροφής, συνδυαστικά με την μη βιώσιμη γεωργία, την

εκμετάλλευση της φύσης και τη κλιματική κρίση, οδηγούν στην αύξηση των ασθενειών που
μεταδίδονται μεταξύ των ζώων ή από ζώα σε ανθρώπους. Πρόσφατο παράδειγμα είναι, ο ιός
COVID-19. Περίπου 2.000.000 άνθρωποι κάθε χρόνο χάνουν τη ζωή τους από αυτές τις
ασθένειες σε χώρες κυρίως με χαμηλά ή μεσαία εισοδήματα.

Το 2016, το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) ανέφερε μια
παγκόσμια αύξηση των ζωονοσογόνων επιδημιών ως θέμα που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία.
Ειδικότερα, επισήμανε ότι το 75% όλων των αναδυόμενων μολυσματικών ασθενειών στον
άνθρωπο είναι ζωονοσογόνες, οι οποίες ακολούθως συνδέονται στενά και με την υγεία των
οικοσυστημάτων (UNEP, 2016).

Η υποβάθμιση και η απώλεια των δασών και της βιοποικιλότητας, από το έτος 2020,
οφείλονται στις επιπτώσεις της νόσου COVID- 19. Η νόσος αποτελεί συνέπεια που προήλθε
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από την παράνομη εμπορία άγριων ζώων. Η πανδημία, έχει οδηγήσει τις κυβερνήσεις να
επικεντρωθούν στο εμπόριο άγριων ζώων. Σε αυτή τη περίοδο, η αποψίλωση των δασών από
το 2019 έως το 2020 αυξήθηκε κατά 12% περίπου. Αύξηση υπήρξε και σε απορρίμματα και
πλαστικά (μάσκες, γάντια) τα οποία επηρεάζουν την ζωή στη στεριά και στο νερό. Οι
επιπτώσεις της COVID-19, έχουν αντίκτυπο τόσο στον στόχο 15 όσο και στους
βραχυπρόθεσμους (2020) και μακροπρόθεσμους στόχους (2030).

Ωστόσο, ο στόχος που αφορά τα χερσαία και εσωτερικά οικοσυστήματα γλυκών
υδάτων έχει αποδειχθεί ότι έχει επιτευχθεί, με το χερσαίο και το εσωτερικό οικοσύστημα
που ενισχύθηκαν το 2020. Σε σχέση με τη βιώσιμη διαχείριση των δασών, οι οικονομικές
και παραγωγικές δραστηριότητες έχουν ανασταλθεί, με αποτέλεσμα συνολικά θετικό
αντίκτυπο στα δάση, το 2020.

Τέλος, βασικό πρόβλημα δημιουργεί η κλιματική αλλαγή. Η αυξητική τάση της κάθε
χρόνο, δείχνει υψηλότερα επίπεδα κινδύνου πυρκαγιάς για μεγαλύτερες περιόδους και με
μεγαλύτερη εξάπλωση (ΚΚΕρ, 2021). Οι πυρκαγιές δημιουργούν, τεράστιες απώλειες σε
εκτάσεις γης, σε ζώα αλλά και σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία. Για το 2021 τα
οικοσυστήματα υποβαθμίζονται με πρωτοφανή ρυθμό, ο οποίος αναμένεται να επιταχυνθεί
τις επόμενες δεκαετίες. Η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων, περιορίζει την ανθρώπινη
ευημερία (https://public.wmo.int/en/media/press-release/state-of-climate-2021-extreme-
events-and-major-impacts).

3. Πολιτικές και δράσεις - Χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το στόχο 15

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επικεντρώνεται στους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης και στην
πρόοδο που έχουν σημειώσει για τη βελτίωση των οικοσυστημάτων, την αναβάθμιση της
γης και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Έχει αναπτύξει στρατηγικές και σχέδια δράσης
για την επίτευξη του στόχου 15.
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=SDG_15_-_Life_on_land).

3.1 Σχέδιο δράσης FLEGT
Αποτελεί σχέδιο της ΕΕ για τα δάση και το εμπόριο από το 2003, για την αντιμετώπιση

της παράνομης υλοτομίας στα δάση του κόσμου.
Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει τα παρακάτω:
1. Στήριξη των χωρών που παράγουν ξυλεία.
2. Προώθηση του εμπορίου νόμιμης ξυλείας.
3. Προώθηση περιβαλλοντικά και κοινωνικά επωφελών πολιτικών δημοσίων συμβάσεων.
4. Υποστήριξη πρωτοβουλιών του ιδιωτικού τομέα.
5. Διασφαλίσεις χρηματοδότησης και επενδύσεων.
6. Χρήση υφιστάμενης ή νέας νομοθεσίας.
(ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ, 2015).

3.2 EU Biodiversity for Life
Ξεκίνησε το 2014 έως το 2020. Έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις φτωχότερες χώρες

να προστατεύσουν τα οικοσυστήματα, να καταπολεμήσουν το έγκλημα της άγριας ζωής και
να αναπτύξουν πράσινη οικονομία. Ακολουθεί τη νέα προσέγγιση της έμφασης στα
οικονομικά οφέλη, από την προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων προς
το συμφέρον της διατήρησης των μέσων διαβίωσης και της μείωσης της φτώχειας. (Susanna
von Sydow, 2017)

Η ΕΕ έχει κινητοποιήσει περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ για έργα προστασίας της
βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.
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Υπάρχουν τρεις τομείς προτεραιότητας:
 Διακυβέρνηση για αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων.
 Διατήρηση οικοσυστήματος για επισιτιστική ασφάλεια και βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη.
 Λύσεις βασισμένες στο οικοσύστημα για να επιτευχθεί πράσινη οικονομία.
(https://europa.eu/capacity4dev/b4life/wiki/biodiversity-life-b4life)

3.3 Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα 2020 και 2030
3.3.1 Η στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα για το 2020 στοχεύει στον τερματισμό
της απώλειας της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών του οικοσυστήματος. Ενέργειες:
 Δράση 1: Ολοκλήρωση του δικτύου Natura 2000 και διασφάλιση της καλής διαχείρισής

του.
 Δράση 2: Βεβαίωση ότι οι περιοχές Natura 2000 λαμβάνουν επαρκή χρηματοδότηση.
 Δράση 3: Ευαισθητοποίηση για το Natura 2000, συμμετοχή των πολιτών και βελτίωση

της επιβολής των οδηγιών για τη φύση.
 Δράση 4: Παρακολούθηση και αναφορά της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση ώστε να

γίνει πιο συνεπής, σχετική και ενημερωμένη παρέχοντας ένα κατάλληλο εργαλείο ΤΠΕ
για τη βιοποικιλότητα.

 Δράση 5: Χαρτογράφηση και αξιολόγηση της κατάστασης και της οικονομικής αξίας
των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους σε ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ
προωθώντας την αναγνώριση της οικονομικής τους αξίας στα συστήματα λογιστικής
και αναφοράς σε όλη την Ευρώπη.

 Δράση 6: Αποκατάσταση οικοσυστημάτων, διατήρηση των υπηρεσιών τους και
προώθηση της χρήσης πράσινων υποδομών.

 Δράση 7: Εκτίμηση του αντίκτυπου των κονδυλίων της ΕΕ στη βιοποικιλότητα και
διερεύνηση ενός συστήματος αποζημίωσης ή αντιστάθμισης για να διασφαλιστεί ότι
δεν υπάρχει καθαρή απώλεια βιοποικιλότητας και οικοσυστημικών υπηρεσιών.

 Δράση 8: Ενίσχυση των άμεσων πληρωμών της ΚΓΠ για την επιβράβευση
περιβαλλοντικών δημόσιων αγαθών, όπως η αμειψισπορά και τα μόνιμα βοσκοτόπια.
Βελτίωση στα πρότυπα πολλαπλής συμμόρφωσης για την GAEC (Καλές Γεωργικές και
Περιβαλλοντικές Συνθήκες) και εξέταση του ενδεχόμενου συμπερίληψης του πλαισίου
για το νερό σε αυτά τα πρότυπα.

 Δράση 9: Καλύτερο στόχο της Αγροτικής Ανάπτυξης στις ανάγκες βιοποικιλότητας και
ανάπτυξη εργαλείων που θα βοηθήσουν τους γεωργούς και τους δασολόγους να
συνεργαστούν για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

 Δράση 10: Διατήρηση και υποστήριξη της γενετικής ποικιλότητας στη γεωργία της
Ευρώπης.

 Δράση 11: Ενθάρρυνση των κατόχων δασών, να προστατεύσουν και να ενισχύσουν τη
δασική βιοποικιλότητα.

 Δράση 12: Ενσωμάτωση μέτρων βιοποικιλότητας, όπως η πρόληψη πυρκαγιών και η
διατήρηση των περιοχών άγριας φύσης στα σχέδια διαχείρισης δασών.

 Δράση 13: Διασφάλιση ότι τα σχέδια διαχείρισης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής
βασίζονται σε επιστημονικές συμβουλές και αρχές βιωσιμότητας για την
αποκατάσταση και διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων σε βιώσιμα επίπεδα.

 Δράση 14: Μείωση των επιπτώσεων της αλιείας με σταδιακή απαλλαγή από τις
απορρίψεις, αποφεύγοντας τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα. Βεβαίωση ότι η οδηγία για τη
θαλάσσια στρατηγική εφαρμόζεται με συνέπεια σε περαιτέρω θαλάσσιες
προστατευόμενες περιοχές για να προσαρμόσει τις αλιευτικές δραστηριότητες και να
εμπλακεί ο αλιευτικός τομέας σε εναλλακτικές δραστηριότητες.
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 Δράση 15: Βεβαίωση ότι η νομοθεσία της ΕΕ για την υγεία των φυτών και των ζώων
περιλαμβάνει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη βιοποικιλότητα.

 Δράση 16: Παροχή νομικού πλαισίου για την καταπολέμηση των χωροκατακτητικών
ξένων ειδών.

 Δράση 17: Μείωση των επιπτώσεων των καταναλωτικών προτύπων της ΕΕ στη
βιοποικιλότητα και βεβαίωση ότι η πρωτοβουλία της ΕΕ για την αποδοτικότητα των
πόρων, οι εμπορικές μας διαπραγματεύσεις και τα μηνύματα της αγοράς
αντικατοπτρίζουν όλα αυτόν τον στόχο.

 Δράση 18: Στόχος για περισσότερη χρηματοδότηση από την ΕΕ για την παγκόσμια
βιοποικιλότητα ώστε να είναι πιο αποτελεσματική.

 Δράση 19: Συστηματικός έλεγχος της δράσης της ΕΕ για αναπτυξιακή συνεργασία για
τη μείωση τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα.

 Δράση 20: Βεβαίωση ότι τα οφέλη των γενετικών πόρων της φύσης μοιράζονται δίκαια
(European Commission, 2021).

3.3.2 Η στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα, για το 2030
Είναι ένα ολοκληρωμένο και μακροπρόθεσμο σχέδιο ανάκαμψης για την προστασία

της φύσης και την αναστροφή της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων. Είναι η πρόταση για
τη συμβολή της ΕΕ στις επερχόμενες διεθνείς διαπραγματεύσεις για το παγκόσμιο πλαίσιο
βιοποικιλότητας μετά το 2020. Βασικό μέρος της είναι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
που θα υποστηρίξει μια πράσινη ανάκαμψη μετά την Covid-19.

Ενέργειες της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα για το 2030:
 Δημιουργία ευρύτερου δικτύου προστατευόμενων περιοχών σε επίπεδο ΕΕ σε ξηρά και

θάλασσα. Συγκεκριμένα, η ΕΕ θα διευρύνει τις υφιστάμενες περιοχές Natura 2000, με
αυστηρή προστασία για περιοχές πολύ υψηλής βιοποικιλότητας και κλιματικής αξίας.

 Έναρξη σχεδίου της ΕΕ για την αποκατάσταση της φύσης. Μέσω συγκεκριμένων
δεσμεύσεων και δράσεων, η ΕΕ στοχεύει να αποκαταστήσει τα υποβαθμισμένα
οικοσυστήματα έως το 2030 και να τα διαχειριστεί με βιώσιμο τρόπο,
αντιμετωπίζοντας τους βασικούς παράγοντες απώλειας της βιοποικιλότητας. Ως μέρος
αυτού του σχεδίου, η Επιτροπή θα προτείνει δεσμευτικούς στόχους αποκατάστασης της
έως το τέλος του 2021.

 Εισαγωγή μέτρων για να καταστεί δυνατή η αναγκαία μετασχηματιστική αλλαγή. Η
στρατηγική υπογραμμίζει το ξεκλείδωμα της χρηματοδότησης για τη βιοποικιλότητα
και την έναρξη ενός νέου, ενισχυμένου πλαισίου διακυβέρνησης. Διασφαλίζει
καλύτερη εφαρμογή και παρακολούθηση της προόδου, βελτιώνει τη γνώση, τη
χρηματοδότηση και τις επενδύσεις.

 Εισαγωγή μέτρων για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας πρόκλησης της
βιοποικιλότητας. Αυτά τα μέτρα θα καταδείξουν ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να δώσει το
παράδειγμα για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας κρίσης βιοποικιλότητας. Ειδικότερα,
εργάζονται για την επιτυχή υιοθέτηση ενός φιλόδοξου παγκόσμιου πλαισίου
βιοποικιλότητας στο πλαίσιο της Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα (European
Commission, 2021).

3.4 Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
Παρουσιάστηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2019. Αποτελεί τη αναπτυξιακή στρατηγική, η

οποία επιδιώκει να τεθεί η Ευρώπη σε τροχιά μετασχηματισμού προς μια κλιματικά
ουδέτερη και με ευημερία κοινωνία, που θα διαθέτει σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη χρήση
των πόρων και ανταγωνιστική οικονομία. Περιλαμβάνει δύο κύριες ροές χρηματοδότησης
συνολικού ύψους 1 τρισεκατομμυρίου ευρώ (NORTON ROSE FULBRIGHT, 2022)
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Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι ένα σύνολο πολιτικών πρωτοβουλιών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με πρωταρχικό στόχο να καταστεί η Ευρώπη ουδέτερη για το κλίμα
το 2050 - μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% σε σύγκριση με το
1990.

Η νέα δασική στρατηγική της ΕΕ για το 2030 είναι μία από τις εμβληματικές
πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η στρατηγική εφαρμόστηκε για να
προστατεύσει, να αποκαταστήσει και να διευρύνει τα δάση της ΕΕ για την καταπολέμηση
της κλιματικής αλλαγής, την αναστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας και τη διασφάλιση
ανθεκτικών και δασικών οικοσυστημάτων. Προτεραιότητες:
 Προώθηση της βιώσιμης δασικής βιοοικονομίας για μακρόβια προϊόντα ξύλου.
 Εξασφάλιση βιώσιμης χρήσης πόρων με βάση το ξύλο για βιοενέργεια
 Προώθηση της βιοοικονομίας που δεν βασίζεται στα δάση.
 Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ενδυνάμωση των ανθρώπων για βιώσιμη βιοοικονομία

βασισμένη στα δάση.
 Προστασία των τελευταίων πρωτογενών και παλαιών δασών της ΕΕ.
 Εξασφάλιση της αποκατάστασης και της βιώσιμης διαχείρισης των δασών για την

κλιματική προσαρμογή και την ανθεκτικότητα των δασών.
 Αναδάσωση δασών, βιοποικιλότητα και φύτευση 3 δισεκατομμυρίων επιπλέον δέντρων

έως το 2030.
 Παροχή οικονομικών κινήτρων σε ιδιοκτήτες και διαχειριστές δασών για τη βελτίωση

της ποσότητας και της ποιότητας των δασών της ΕΕ.
 Η στρατηγική επίσης, εστιάζει στην:
 Επίβλεψη των δασών και συλλογή δεδομένων.
 Ανάπτυξη ενός ισχυρού προγράμματος έρευνας και καινοτομίας για τη περαιτέρω

ενημέρωση αναφορικά με τα δάση.
 Εφαρμογή ενός συνεκτικού πλαισίου δασικής διακυβέρνησης της ΕΕ χωρίς

αποκλεισμούς.
 Ενίσχυση της εφαρμογής και επιβολής του υφιστάμενου κεκτημένου της ΕΕ.
(European Commission, 2021)

3.5 Η ΕΕ έχει αναπτύξει Στρατηγική για την καταπολέμηση του εμπορίου των άγριων
ζώων, από το 2016 έως το 2020

Αποτελεί σημαντική συνεισφορά στον στόχο 15, για τον τερματισμό της λαθροθηρίας
και της εμπορίας προστατευόμενων ειδών. Οι δράσεις κατά του εμπορίου των άγριων ζώων
στοχεύουν στα εξής:
 Μείωση της παράνομης ζήτησης και προμήθειας του.
 Βελτίωση της συνεργασίας και τον συντονισμό των κρατών μελών.
 Επιτυχημένη οργάνωση κατά των εγκλημάτων της άγριας ζωής.
 Βελτίωση της διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέμηση του.
 Αποτελεσματική στρατηγική των αναπτυγμένων χωρών.
 Καλύτερο συντονισμό για δράσεις.
 Εξασφάλιση της ευημερίας των αγροτικών κοινοτήτων.
 Ενίσχυση των πολύπλευρων μαχών με ασφάλεια για την καταπολέμηση του.
(European Commission, 2016)

4. Πολιτικές και δράσεις/έργα της Ελλάδας για την επίτευξη του στόχου 15
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Η Ελλάδα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δασών από το κίνδυνο
των πυρκαγιών και της ερημοποίησης της γης. Τα στοιχεία που καταγράφονται είναι
σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας.

Η Εθνική Στρατηγική για τα δάση δημιουργήθηκε με σκοπό να εξασφαλίσει την
αύξηση του ΑΕΠ και της αειφορίας, περισσότερες θέσεις εργασίας, να αναβαθμίσει το
περιβάλλον προσφέροντας καλύτερες συνθήκες ζωής καθώς και να διευκολύνει την κύρωση
των δασικών χαρτών.

4.1 Ενδεικτικές προτεραιότητες εθνικής στρατηγικής για τα δάση
 Ανασυγκρότηση κεντρικών και περιφερειακών δομών Δασικής Υπηρεσίας και

καθετοποίηση της, η οποία θα στοχεύει στη βελτιστοποίηση της βιώσιμης διαχείρισης
των υπηρεσιών οικοσυστήματος και των δασικών προϊόντων.

 Ανάπτυξη εθνικών, περιφερειακών και τοπικών οδικών χαρτών για την ενίσχυση
του προληπτικού αντιπυρικού σχεδιασμού και την αντιμετώπιση των δασικών
πυρκαγιών.

 Συστηματική διαχείριση όλων των δασικών οικοσυστημάτων με σκοπό τον περιορισμό
των δασικών πυρκαγιών, αλλά και της έντασης αυτών υπό το πρίσμα της αειφορίας και
των πολλαπλών υπηρεσιών των δασικών οικοσυστημάτων.

 Ανάπτυξη ανθεκτικών και προσαρμοσμένων οικισμών σε δασικές πυρκαγιές στις
περιοχές άμεσης προτεραιότητας μέσα από τη θεσμοθετημένη συνεργασία μεταξύ
αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών (πχ. Δασική Υπηρεσία, Γενική Γραμματεία, Πολιτικής
Προστασίας, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού) και
την εθελοντική συνεργασία μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών και πολιτών.

 Δημιουργία μόνιμου και ευέλικτου μηχανισμού εθνικής απογραφής και
παρακολούθησης των δασικών οικοσυστημάτων.

 Ενίσχυση της καινοτομίας σε προϊόντα και υπηρεσίες.
 Διαρκής κατάρτιση και ενημέρωση των εργαζομένων που συνδέονται με τα δασικά

οικοσυστήματα με στόχο την ενσωμάτωση στη δασική πράξη των αποτελεσμάτων της
έρευνας, της καινοτομίας και των διεθνών πρακτικών και πολιτικών.

 Αύξηση της συμβολής του δασικού τομέα στο ΑΕΠ της χώρας.
 Βελτίωση της μεθοδολογίας καταγραφής των παραγομένων προϊόντων και

υπηρεσιών του δάσους με έμφαση στην απασχόληση και στον κοινωνικοοικονομικό
ρόλο των δασικών οικοσυστημάτων.

 Αναγνώριση της αξίας και ενίσχυση της συμβολής των δασικών οικοσυστημάτων
στη βιοοικονομία και στην κυκλική οικονομία.

 Διαχείριση με σκοπό την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή των δασικών
οικοσυστημάτων.

 Συμβολή στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής με αύξηση της δέσμευσης και
αποθήκευσης του άνθρακα στα δασικά οικοσυστήματα.

 Διαχείριση και αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων με σκοπό τη διατήρησή
τους και την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας.

 Διατήρηση, αποκατάσταση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
οικοσυστήματος.

 Βελτίωση των νομικών εργαλείων απογραφής και παρακολούθησης (πχ. δασικοί χάρτες
στο πλαίσιο του Εθνικού Κτηματολογίου, δασολογίου, διασύνδεση δασικών
διαχειριστικών μελετών) για τη θεσμική θωράκιση των δασικών οικοσυστημάτων.

 Δικτύωση και συνέργειες θεσμικών και μη φορέων που σχετίζονται με τα δασικά
οικοσυστήματα για την ενίσχυση της δημόσιας συμμετοχής, την ενίσχυση της
αποδοτικότητας και της απλοποίησης των διαδικασιών.
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 Συνοχή της εθνικής πολιτικής με τις πολιτικές, στόχους και δεσμεύσεις σε ευρωπαϊκό,
περιφερειακό και διεθνές επίπεδο για τα δασικά οικοσυστήματα.

 Ενίσχυση των διεθνών πολιτικών παρεμβάσεων και πρωτοβουλιών της χώρας σε τομείς
που σχετίζονται με τα δασικά οικοσυστήματα, όπως της κλιματικής αλλαγής, και
ανάληψη πρωτοβουλιών στη χάραξη διεθνούς πολιτικής για τα δασικά οικοσυστήματα,
με έμφαση στις περιοχές των Βαλκανίων και της Μεσογείου (Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 2018).

4.2 Πυρκαγιές
Στη χώρα έχει καταγραφεί εισχώρηση ξηρανθεκτικών και εύφλεκτων δασικών ειδών σε

ορεινά δάση, γεγονός που επηρεάζει την ανάπτυξη και εξέλιξη των δασικών πυρκαγιών. Η
κλιματική αλλαγή πιθανώς, να αυξήσει τη διάρκεια των δασικών πυρκαγιών με τις
παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας και την αύξηση της θερμοκρασίας καθώς και να
διευρύνει τις επικίνδυνες προς ανάφλεξη εκτάσεις.

Η αντιμετώπιση πλέον των δασικών πυρκαγιών, κάτω από αυτές τις συνθήκες,
καθίσταται δύσκολη και για αυτό κρίνεται σκόπιμη η επένδυση περισσότερο στην πρόληψη
παρά στην καταστολή, για καλύτερα αποτελέσματα με ελάχιστο συγκριτικά κόστος. Οι
πυρκαγιές σε δάση προκαλούνται τόσο από φυσικούς όσο και από ανθρωπογενείς
παράγοντες. Έτσι, ο κίνδυνος είναι αυξημένος.

Για την εξάλειψη αυτών των κινδύνων, η Δασική Υπηρεσία προβαίνει κάθε χρόνο στις
παρακάτω ενέργειες:
 Στους καθαρισμούς των δασών από την ξερή βιομάζα κατά μήκος πολυσύχναστων

δασικών δρόμων με την πρόσληψη δασεργατών τρίμηνης διάρκειας καθώς και την
ανάθεση αυτών των εργασιών σε Δασικούς Συνεταιρισμούς.

 Στη συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου και τη διάνοιξη νέων δρόμων εάν αυτό
κρίνεται απαραίτητο από τις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες.

 Περιπολίες μέσα στο δάσος και συνεργεία επιφυλακής από δασικούς υπαλλήλους,
επίσκεψη των επικίνδυνων περιοχών και εγκαταστάσεων (σκουπιδότοποι,
κατασκηνώσεις, βιομηχανικές εγκαταστάσεις κοντά σε δάση κλπ).

 Ευαισθητοποίηση του κοινού με την έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, δημοσιεύσεις
σε εφημερίδες και περιοδικά, ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά μηνύματα (Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 2020).

4.3 Αναδάσωση
Πραγματοποιούνται αναδασώσεις με στόχο να προστατευθεί το περιβάλλον και να

δημιουργηθεί ισορροπία και ευημερία στα δασικά οικοσυστήματα. Η αναδάσωση είναι μία
διαδικασία που ξεκίνησε από το 1950, στην Ελλάδα. Εξαιτίας της πρόσφατης αύξησης των
πυρκαγιών, η αναδάσωση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα, ώστε να αναπληρωθεί η χαμένη
γη και να μην απειλείται η άγρια ζωή. Οι βασικές αρχές που πρέπει να τηρούνται κατά τη
διάρκεια των αναδασώσεων είναι:
 Μια επιτυχημένη αναδάσωση είναι δυνατή μόνο εκεί όπου ο σταθμός θα μπορούσε να

αναδασωθεί και μόνος του φυσικά.
 Η φυσική αναδάσωση αποτελεί το ιδεώδες αρχικό στάδιο της αναδάσωσης.
 Η αναδάσωση πρέπει να ακολουθεί ή να εκμεταλλεύεται κατά το δυνατόν τη φυσική

διαδοχή, να τη συντομεύει κατά το δυνατό και να την οδηγεί σε τρόπο ώστε να
ανταποκρίνεται καλύτερα στις δικές μας απαιτήσεις.

 Κατά τις αναδασώσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά το δυνατό αυτόχθονα είδη.
 Κατά τις αναδασώσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται προελεύσεις από όμοιους ή

ανάλογους σταθμούς με εκείνους της υπό αναδάσωσης περιοχής.
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 Κατά τις αναδασώσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι συνοικολογικές συνθήκες
(Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 2020).

4.4 Εθνική στρατηγική για την βιοποικιλότητα
Σκοπός της Στρατηγικής είναι η ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας και της

υποβάθμισης των λειτουργιών των οικοσυστημάτων της Ελλάδας, μέχρι το 2026. Η
αποκατάστασή του χρειάζεται την ανάδειξη της βιοποικιλότητας ως εθνικό κεφάλαιο αλλά
και την εντατικοποίηση της συμβολής της Ελλάδας στην αποτροπή απώλειας
βιοποικιλότητας παγκοσμίως. Η διάρκεια της είναι 15 έτη. Εξειδικεύεται και υλοποιείται
μέσα από τα Σχέδια Δράσης, τα οποία ορίζονται με πενταετή διάρκεια (Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 2014).

5. Πολιτικές και δράσεις/έργα των ΟΤΑ για την επίτευξη του στόχου 15

Οι Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) έχουν δημιουργηθεί με σκοπό τη
διοίκηση τοπικών ζητημάτων. Οι δράσεις τους στοχεύουν στην υλοποίηση των στόχων της
Βιώσιμης Ανάπτυξης με την ανάδειξη καλών πρακτικών και προβολή έργων και εξέλιξης
της προόδου της Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΟΤΑ, 2020).

Οι δράσεις του ΟΤΑ, για την ανάπτυξη του στόχου 15, αναφέρονται κυρίως στην
αναβάθμιση των χώρων πρασίνου εντός των ορίων της πόλης, στη δημιουργία πάρκων, την
αγορά κοινόχρηστων χώρων από ιδιώτες, την αξιοποίηση προγραμμάτων για αγορά χώρων,
συντήρηση υπαρχόντων με στόχο τη φροντίδα και ανάδειξη του πρασίνου των πόλεων
(ΟΤΑ, 2021).

5.1 Μερικές πρακτικές των δήμων της Ελλάδας για τη βιώσιμη ανάπτυξη, οι οποίες
έχουν συσχέτιση με τον στόχο 15 είναι:

Ο Δήμος Κοζάνης είναι ο μοναδικός δήμος που κάνει ανακύκλωση με το σύστημα
πόρτα – πόρτα χρησιμοποιώντας ως μέσο αποθήκευσης για τη συλλογή του χαρτιού τον
στάτορα.

Ο στάτορας είναι μια μεταλλική κατασκευή χωρητικότητας 250lt. που τοποθετείται
στον εσωτερικό χώρο κτιρίων. Μέσα σε αυτόν τοποθετείται μια σακούλα στην οποία
συγκεντρώνεται το χαρτί. Η αντικατάστασή της γίνεται από τα πληρώματα κατόπιν
προγράμματος συλλογής που έχει δημιουργηθεί από την υπηρεσία έχοντας ως γνώμονα την
συχνότητα που γεμίζει ο κάθε στάτορας.

Εάν η πληρότητα της σακούλας εμφανιστεί νωρίτερα, η αντικατάστασή της θα γίνει
κατόπιν ειδοποιήσεως (τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής) από τους πολίτες μέσα σε 24 ώρες.
Σήμερα, υπάρχουν συνολικά 1.430 στάτορες από τους οποίους οι 1.023 είναι τοποθετημένοι
σε πολυκατοικίες και σε γραφεία-καταστήματα, 240 σε υπηρεσίες και 167 σε σχολεία.

Ο Δήμος Πλατανιά υπέγραψε το Σεπτέμβριο του 2013 το Σύμφωνο των Δημάρχων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντικείμενο τη μείωση του ποσοστού εκπομπής CO2 κατά 20% έως
το 2020.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Πλατανιά προχώρησε ακολουθώντας μια πρότυπη
διαδικασία. Στην εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) με την
οποία καταγράφηκε το ενεργειακό αποτύπωμα του Δήμου και διαμορφώθηκαν μια σειρά
από προτάσεις/δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του δήμου και την
επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών CO2.

Η διαδικασία και οι μέθοδοι που ακολουθήθηκαν, είχαν ως βάση τους κανόνες και τις
οδηγίες που προτείνονται στο Σύμφωνο των Δημάρχων. Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας
της Φύσης, όντας βαθιά ευαισθητοποιημένη σε θέματα περιβάλλοντος, πραγματοποιεί
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δράσεις για την Παρεμβατική Προστασία, την υλοποίηση Προγραμμάτων Διατήρησης και
Προστασίας της Φύσης, την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, την Οικολογική Διαχείριση και
Ευαισθητοποίηση του Κοινού.

Ο Δήμος Ελευσίνας πραγματοποίησε Έκθεση στο Πολιτιστικό Κέντρο «Λεωνίδας
Κανελλόπουλος» με θέμα: «Περιβάλλον Και Κοινωνία» και στη συνέχεια έκδωσε σχετικό
λεύκωμα. Η υλοποίηση έγινε σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της
Φύσης και την υποστήριξη της ΤΙΤΑΝ ΑΕ.

Ο Δήμος Πάτρας δημιούργησε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης της
περιοχής natura 2000 του Παναχαϊκού όρους, με σκοπό την ανάδειξη του φυσικού και
πολιτιστικού πλούτου. Στόχος ήταν η προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μαθητών των
σχολείων της Πάτρας και των πολιτών, οι οποίοι μπορούν να το επισκέπτονται και να
προσλαμβάνουν μέσω αυτού, τη γνώση που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη οικολογικής
συνείδησης που με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει στην προαγωγή της πράσινης
ανάπτυξης.

Ο Δ. Καλαμαριάς. Πιλοτικό πρόγραμμα Κομποστοποίησης του Δήμου Καλαμαριάς σε
συνεργασία με τους κατοίκους της Καλαμαριάς που θα δηλώσουν εθελοντική συμμετοχή.

Ο Δήμος Κορδελιού – Εύοσμου. Περιβαλλοντική Αναβάθμιση περιοχών μέσω
αναπλάσεων και συστήματος μίσθωσης ποδηλάτων. Αντικείμενο της παρούσας παρέμβασης
αποτελούν οι αναπλάσεις της περιοχής μεταξύ της περιφερειακής λεωφόρου και της οδού
Αντώνη Τρίτση, των χώρων πρασίνου μεταξύ των οδών Ευφροσύνης, Μουσών,
Ανδρομάχης και Ρωξάνης, του ελεύθερου χώρου που περικλείεται από τις οδούς Γαννιτσών,
Θάλειας, Φαιάκων και Αγλαΐας, του ελεύθερου χώρου επί της οδού Νυμφαίου και
παραπλεύρως των δύο μικρών γηπέδων ποδοσφαίρου (5×5), του χώρου πρασίνου στην
συμβολή των οδών Αντώνη Τρίτση, Θάλειας και Εριφύλης και τέλος η εγκατάσταση
ποδηλατικών σταθμών ενοικίασης ποδηλάτων α) παραπλεύρως του πάρκου κυκλοφοριακής
αγωγής και β) στην συμβολή των οδών Εριφύλης και Ευφροσύνης στον Δήμο Κορδελιού-
Ευόσμου. Αυτοί οι χώροι παρέμεναν αναξιοποίητοι και για το λόγο αυτό κρίθηκε σκόπιμη η
ανάπλαση όλης της περιοχής.

Οι παρεμβάσεις αφορούν την κατασκευή περιπατητικών διαδρομών με φυσικά υλικά,
τη φύτευση νέων δένδρων, κατασκευή πεζοδρομίων, ραμπών ΑΜΕΑ, πλακών πορείας
ατόμων με προβλήματα όρασης, τοποθέτηση ποδηλατοστασίων, κατασκευή ποδηλατικών
διαδρομών, τοποθέτηση υπαίθριων οργάνων γυμναστικής, γήπεδα μπάσκετ, ποδοσφαίρου
και ενός skate park, πίστα ποδηλασίας ανωμάλου εδάφους. Όλες οι επεμβάσεις δεν
επιβαρύνουν το περιβάλλον αλλά απεναντίας το αναβαθμίζουν.

Οι χώροι πρασίνου, με διάσπαρτους χώρους αναψυχής και μικρών αθλοπαιδιών,
προσφέρουν σκιασμό, μαλακά δάπεδα, οπτική απομόνωση και εναλλαγές χώρων. Συνολικά
θα δημιουργηθούν οι εξής θεματικοί πυρήνες: Αστικοί Κήποι 1, Αστικοί Κήποι 2, Αστική
Διαδρομή, Αθλητικές Εγκαταστάσεις, ποδηλατοδρόμοι, πίστα ποδηλασίας ανωμάλου
εδάφους
(ΟΤΑ, 2021).

6. Προτάσεις για ατομικές δράσεις για την επίτευξη του στόχου 15

Η σωτηρία του πλανήτη είναι υπόθεση όλων. Η ανθρωπότητα μέσω καθημερινών
πράξεων μπορεί να εξασφαλίσει την υγεία, την ευημερία και την επιβίωση του.

6.1 Προτεινόμενες δράσεις:
6.1.1 Για την προστασία της χλωρίδας.
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Η Δωρεά για αναδάσωση. Στην Ελλάδα υπάρχουν μη κερδοσκοπικές, περιβαλλοντικές
οργανώσεις που κάνουν εθελοντικές αναδασώσεις. Λόγω του μεγάλου αριθμού πυρκαγιών
στη χώρα κάθε χρόνο, αυξάνονται τα προβλήματα χλωρίδας και πανίδας. Η αναδάσωση
αναπληρώνει την απώλεια καμένων εκτάσεων και προσφέρει ελπίδα για το περιβάλλον και
για τον πλανήτη. Η προσπάθεια αποκατάστασης του είναι αναγκαία, ώστε να προστατευθεί
το περιβάλλον και η άγρια ζωή. Σε αυτό η δωρεά ή ακόμα και χορηγία ενός χρηματικού
ποσού είναι πολύτιμη.

Ο Εθελοντισμός. Η συμμετοχή σε προγράμματα και ομάδες αναδάσωσης βοηθά στην
ευαισθητοποίηση και ενημέρωση κάθε ατόμου. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις
περιλαμβάνουν προγράμματα εθελοντισμού. Ωστόσο, περιβαλλοντικές ομάδες υπάρχουν και
σε δήμους, πανεπιστήμια, σχολεία, ιδρύματα, συλλόγους κτλ. Επιτυγχάνεται με την
δημιουργία ομάδων εθελοντισμού, την διοργάνωση εκδρομών, ημερίδων, εκδηλώσεων,
συναυλιών, φεστιβάλ με στόχο την συλλογή μεγάλου χρηματικού ποσού, διαφήμιση και
ενημέρωση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Καθαρισμός των απορριμμάτων. Η ρύπανση του πλανήτη, θέτει σε κίνδυνο την υγεία
των φυτών, των ζώων και των ανθρώπων. Τα απορρίμματα που ασυνείδητα πετώνται στον
δρόμο, υποβαθμίζουν την ποιότητα της γης, του νερού και της ατμόσφαιρας. Αν αυτά,
καταλήξουν σε ωκεανούς, ποτάμια, λίμνες θα αποτελέσουν απειλή για τα υδρόβια ζώα, αλλά
και για τα ζώα της ξηράς. Τα πλαστικά αντικείμενα μπορεί, καταλάθος να θεωρηθούν από
τα ζώα ως τροφή, με αποτέλεσμα να βλάψουν την υγεία τους. Τα απορρίμματα επίσης, είναι
πιθανή αιτία πυρκαγιάς στα δάση, καθώς τα περισσότερα θεωρούνται εύφλεκτα υλικά. Τα
παραπάνω προβλήματα, επηρεάζουν τους ανθρώπους σε θέματα διαβίωσης
(https://www.paulsrubbish.com.au/how-litter-affects-the-environment/). Η κατάστασή
μπορεί να βελτιωθεί, με τη συμμετοχή σε εθελοντικές ομάδες ή με ατομικές δράσεις
καθαρισμού. Σημαντικό είναι, να υπάρχει υπευθυνότητα και σεβασμός προς το περιβάλλον
και τα δάση, τα πάρκα της περιοχής και τα άλση να παραμένουν καθαρά.

Η χρήση ηλεκτρονικών μέσων αντί της χρήσης χαρτιού και μείωση της εκτύπωσης. Με
τη μείωση χρήσης χαρτιού, μειώνονται οι εκπομπές αερίων του φαινομένου του
θερμοκηπίου, οι εκπομπές μεθανίου από χώρους υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ), η χρήση
νερού και της κατανάλωσης ενέργειας για δημιουργία καινούριου χαρτιού, εξοικονομείται
όγκος σε ΧΥΤΑ, ενώ αποφεύγεται η κοπή δέντρων που απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα
από την ατμόσφαιρα (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.A.E, 2015).

Η ανακύκλωση σε χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλο, αλουμίνιο, μπαταρίες, ηλεκτρονικά
μέσα. Σκοπός είναι τα απορρίμματα να μην καταλήγουν στο έδαφος και να μην ρυπαίνουν
το περιβάλλον αλλά να επαναχρησιμοποιούνται προς όφελος του πλανήτη (ΣΤΑΣΥ, (2021).
Η ανακύκλωση αμβλύνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τον όγκο των
απορριμμάτων, τα οποία καταλήγουν σε ΧΥΤΑ. Συνεισφέρει στην προστασία του
περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών (PALS, 2010).

Εξοικονομούνται ενέργεια και πρώτες ύλες, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και
αναδεικνύεται ο πολιτισμός, αφού η εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί
δείκτη πολιτισμού. Για παράδειγμα:
 Με την ανακύκλωση 1000 κιλών χαρτιού δεν κόβονται 17 δέντρα και εξοικονομούνται

130 κιλά πετρελαίου.
 Με την ανακύκλωση 1000 κιλών πλαστικών μπουκαλιών δεν θα απαιτηθούν 500

χρόνια για να αποσυντεθούν από το περιβάλλον οι ποσότητες αυτές και δεν θα
εκλυθούν στην ατμόσφαιρα 732 κιλά αερίων.

 Με την ανακύκλωση 1000 κιλών γυαλιού εξοικονομούνται 12 κιλά πετρελαίου, αντί να
καταναλώνεται η άμμος των υδροβιοτόπων (Ανταποδοτική Ανακύκλωση Συσκευασιών,
Στοιχεία - Mετρό της Αθήνας, 2021).
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Η κομποστοποίηση. Αυτή η διαδικασία μπορεί να επιτευχθεί και στο σπίτι
μετατρέποντας τα απορρίμματα σε λιπάσματα. Αναλυτικότερα, με τη χρήση ενός κάδου
απορριμμάτων στο μπαλκόνι ή στη βεράντα, μπορούν να τοποθετηθούν υλικά που περιέχουν
άνθρακα και άζωτο. Για παράδειγμα ξερά και χλωρά φύλλα, ξερά κλαδιά, στάχτες, χαρτιά,
λαχανικά φρούτα. Στη συνέχεια, τα υλικά πρέπει να αναμειχθούν ώστε σε σύντομο χρονικό
διάστημα να δημιουργηθεί χώμα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καλλιέργεια
φυτών ενώ παράλληλα τα απορρίμματα αντί να αυξάνονται και να ρυπαίνουν το περιβάλλον,
γίνονται αξιοποιήσιμα (https://www.bestprice.gr/blog/163/kompostopoiisi-sto-spiti).

Η μείωση χρήσης χημικών φυτοφαρμάκων. Τα φυτοφάρμακα προκαλούν
περιβαλλοντικές ανησυχίες. Περισσότερο από 98% των ψεκαζόμενων εντομοκτόνων και το
95% των ζιζανιοκτόνων δεν φτάνουν στο στόχο και καταλήγουν στην ατμόσφαιρα, το νερό
και το έδαφος. Τα φυτοφάρμακα προκαλούν ρύπανση της ατμόσφαιρας και των υδάτων,
ορισμένα είναι έμμονοι οργανικοί ρύποι που μολύνουν το περιβάλλον
(el.wikipedia.org/wiki/Φυτοφάρμακο).

Επιπλέον, με τη χρήση φυτοφαρμάκων περιορίζεται η βιοποικιλότητα, πλήττονται τα
οικοσυστήματα και αποτελεί απειλή για τα είδη υπό εξαφάνιση. Τα παράσιτα μπορούν να
αναπτύξουν αντοχή στα φυτοφάρμακα, οπότε θα απαιτούνται μεγαλύτερες δόσεις
φυτοφάρμακων που θα επιδεινώσουν τα περιρρέοντα προβλήματα ρύπανσης, ή εναλλακτικά
νέα προϊόντα φυτοπροστασίας. Η εμφάνιση τοξικών εκδηλώσεων στον οργανισμό μπορεί να
είναι οξεία ή και χρόνια.

Στα συμπτώματα από την έκθεση σε φυτοφάρμακα περιλαμβάνονται: ερεθισμός του
δέρματος και των ματιών, σοβαρές νευρολογικές διαταραχές, γενετική ανωμαλία, θάνατος,
ενδοκρινικές επιδράσεις που επηρεάζουν την αναπαραγωγική ικανότητα και έχουν
τερατογόνο και καρκινογόνο δράση (grow-green.org/φυτοφάρμακα/).

6.1.2 Για την προστασία της πανίδας:
Η προστασία και περίθαλψη άγριων ζώων. Η δράση αυτή μπορεί να επιτευχθεί με

δωρεά σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις προστασίας άγριων ζώων
(https://www.arcturos.gr/).

Επίσης, σε περιστατικά τραυματισμένων άγριων ζώων μπορεί κάθε άνθρωπος να
απευθυνθεί στις αρμόδιες μη κυβερνητικές οργανώσεις, ώστε να τα περιθάλψουν και έπειτα
να τα επανεντάξουν στην άγρια φύση (wild-anima.gr).

Η υιοθέτηση κατοικίδιων από καταφύγια αντί για αγορά. Υπάρχει πολύ μεγάλος
αριθμός αδέσποτων ζώων στην Ελλάδα. Η υιοθέτηση ενός ή περισσοτέρων ζώων,
εξασφαλίζει για αυτά καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Τα καταφύγια παρέχουν δωρεάν
υιοθέτηση κατοικίδιων, για να μπορέσουν να μεγαλώσουν τα ζώα σε ένα χώρο ασφαλή και
με αγάπη (https://www.alittleshelter.gr/). Όταν κάποιος αντίθετα, αγοράσει ένα κατοικίδιο
ενισχύει την εμπορευματοποίηση των ζώων και προωθεί την εκμετάλλευση τους.

Εθελοντισμός ή δωρεά φιλανθρωπικής οργάνωσης ή καταφύγιων που προστατεύουν
ζώα. Πολλές φιλανθρωπικές οργανώσεις αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες και τα
χρήματα όταν υπάρχει τεράστιο ποσοστό αδέσποτων που χρειάζεται περίθαλψη. Με την
συμμετοχή και τη συνδρομή ενός μικρού ή μεγάλου ποσού το έργο μπορεί να επιτευχθεί πιο
εύκολα και τα προβλήματα να μειωθούν.

Περίθαλψη, προσφορά τροφής, νερού σε αδέσποτα ζώα της περιοχής. Μία κίνηση
προσφοράς και αλληλεγγύης στα αδέσποτα ζώα της περιοχής είναι να τοποθετηθούν σκεύη
με λίγο νερό και τροφή σε σημεία της περιοχής, ώστε να καταφέρουν να καλύψουν κάποιες
από τις βασικές τους ανάγκες χωρίς ταλαιπωρία.

Έλεγχος αγοράς προϊόντων δοκιμασμένων ή μη σε ζώα και προϊόντων που περιέχουν
ζωικά παράγωγα ή όχι (https://en.wikipedia.org/wiki/Cruelty-free). Τα προϊόντα στα οποία
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δεν έχουν γίνει πειράματα σε ζώα έχουν την ετικέτα cruelty free ενώ τα προϊόντα με την
ετικέτα Vegan ονομάζονται αυτά που δεν περιέχουν συστατικά ζωικής προέλευσης. Τα
cruelty free δεν είναι απαραίτητα vegan και το αντίστροφο (Seriously FAB, 2018).

Με τη χρήση προϊόντων που δεν βλάπτουν ή δεν θανατώνουν τα ζώα, εξασφαλίζεται
ένα καλύτερο μέλλον για την πανίδα στον πλανήτη, μειώνεται η ανθρώπινη εκμετάλλευση
στη φύση και τα ζώα δεν κινδυνεύουν (el.wikipedia.org/wiki/Αυστηρή_Χορτοφαγία).

Στη παραπάνω δράση μπορεί να προστεθεί και η αποτροπή αγοράς προϊόντων ένδυσης
που προέρχονται από ζωικά προϊόντα όπως δερμάτινα, μάλλινα, γούνινα, από μετάξι
(https://en.wikipedia.org/wiki/Veganism).

Η μείωση ή αποκλεισμός κατανάλωσης ζωικών προϊόντων. Η κατανάλωση προϊόντων
που προέρχονται από ζώα, επηρεάζει αρνητικά την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον - το
νερό και τα δάση, την βιοποικιλότητα και την ατμόσφαιρα, ενώ αυξάνει το κυνήγι και η
λαθροθηρία (https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_vegetarianism). Η διατροφή που
δεν βασίζεται σε ζωικά προϊόντα μειώνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, την
υπερθέρμανση του πλανήτη, το οικολογικό αποτύπωμα, τους κινδύνους εξαφάνισης και
βασανισμού των ζώων και μειώνει την ρύπανση και την σπατάλη νερού
(https://www.downtoearth.org/go-veggie/environment/top-10-reasons).

Μία διατροφή βασισμένη σε φυτικά προϊόντα, διασφαλίζει την βιωσιμότητα του
πλανήτη. Έχει αποδειχθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ότι είναι βιώσιμη και δεν
επηρεάζει αρνητικά την υγεία των ανθρώπων
(https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_vegetarianism). Αντίθετα, προσφέρει πολλά
οφέλη και ενέργεια στον ανθρώπινο οργανισμό (https://en.wikipedia.org/wiki/Veganism).

Συμπεράσματα

Ο στόχος 15 συμπεριλαμβάνεται στους 17 στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει
θεσπίσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, με σκοπό να εξασφαλίσει έναν κόσμο δίκαιο,
ειρηνικό και με ευημερία.

Αναφέρεται στη προστασία, την αποκατάσταση και την προώθηση της βιώσιμης
χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων, τη βιώσιμη διαχείριση των δασών, την
καταπολέμηση της ερημοποίησης, την ανάσχεση του εδάφους και της απώλειας
βιοποικιλότητας και ανάσχεση και την αναστροφή της υποβάθμισης της γης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει τις κατάλληλες στρατηγικές για την επίτευξη του
στόχου:
 Σχέδιο δράσης FLEGT: για τα δάση και το εμπόριο, για την αντιμετώπιση της

παράνομης υλοτομίας στα δάση του κόσμου.
 Σχέδιο δράσης EU Biodiversity for Life: για την προστασία των οικοσυστημάτων, την

καταπολέμηση του εγκλήματος της άγριας ζωής και την ανάπτυξη πράσινης οικονομίας.
Η ΕΕ έχει κινητοποιήσει περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ για έργα προστασίας της
βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.

 Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα για το 2020: για τον τερματισμό της απώλεια της
βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών του οικοσυστήματος.

 Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα για το 2030: για την προστασία της φύσης και την
αναστροφή της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων.

 Την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Η στρατηγική αυτή, έχει στόχο να τεθεί η Ευρώπη
σε τροχιά μετασχηματισμού προς μια κλιματικά ουδέτερη, δίκαιη και με ευημερία
κοινωνία, που θα διαθέτει σύγχρονη, αποδοτική, ως προς τη χρήση των πόρων, και
ανταγωνιστική οικονομία. Περιλαμβάνει δύο κύριες ροές χρηματοδότησης συνολικού
ύψους 1 τρισεκατομμυρίου ευρώ.
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 Στρατηγική για την καταπολέμηση του εμπορίου των άγριων ζώων.
Η Ελλάδα, εφαρμόζει την «Εθνική Στρατηγική για τα Δάση» (ΕΣΔ) και την «Εθνική

Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα» για την υλοποίηση του στόχου 15.
Επίσης, η χώρα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δασών από το

κίνδυνο πυρκαγιών, οι οποίες μπορούν να προκληθούν τόσο από φυσικούς όσο και από
ανθρωπογενείς παράγοντες. Πραγματοποιεί αναδασώσεις με στόχο να προστατεύσει το
περιβάλλον και να δημιουργήσει ισορροπία και ευημερία στα δασικά οικοσυστήματα.

Ο ΟΤΑ πραγματοποιεί δράσεις, εστιάζοντας κυρίως στην αναβάθμιση των χώρων
πρασίνου εντός των ορίων της πόλης, στη δημιουργία πάρκων, την αγορά κοινόχρηστων
χώρων από ιδιώτες, την αξιοποίηση προγραμμάτων για αγορά χώρων, συντήρηση
υπαρχόντων. Κάποιοι Δήμοι της Ελλάδας έχουν εφαρμόσει καλές πρακτικές για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη και τον στόχο 15.

Τέλος, για να βελτιωθεί η ζωή στη στεριά, σημαντικό παράγοντα αποτελούν οι
ατομικές δράσεις. Οι δράσεις βασίζονται στην αποκατάσταση της σχέσης των ανθρώπων και
την ευαισθητοποίηση τους, με τη χλωρίδα και την πανίδα. Δηλαδή, ανάπτυξη των δασών με
αναδασώσεις, δωρεές, χορηγίες, εθελοντισμό, κομποστοποίηση, ανακύκλωση, καθαρισμός
απορριμμάτων, αποφυγή φυτοφαρμάκων. Ενέργειες για την πανίδα όπως, δωρεά σε μη
κερδοσκοπικούς οργανισμούς, περίθαλψη- προστασία – υιοθεσία των ζώων, αποφυγή
προϊόντων που προέρχονται από ζώα, μείωση της ανθρώπινης παρέμβασης και
εκμετάλλευσης τους.
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Περίληψη
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι να επικεντρωθεί σε έναν από τους 17 στόχους

βιώσιμης ανάπτυξης που θεσπίσθηκαν κατά την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον
Σεπτέμβριο του 2015 με την Απόφαση ««Μετασχηματίζοντας τον Κόσμο μας: Η Ατζέντα 2030
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη». Πιο συγκεκριμένα αναλύει τον στόχο 15 «Ζωή στην στεριά» που
ασχολείται με την προστασία και διατήρηση των δασών και της βιοποικιλότητας καθώς και
την αποτροπή της ερημοποίησης. Από την πρώτη στιγμή του ανθρώπου στη γη είναι γνωστό ότι
τα δάση του παρείχαν στέγη, φαγητό και ξύλο για να κατασκευάσει σπίτια, σκάφη και εργαλεία.
Δυστυχώς τα μισά δάση έχουν καταστραφεί λόγω της καλλιέργειας της γης. Από την άλλη
πλευρά, η ερημοποίηση επηρεάζει σοβαρά το φυσικό οικοσύστημα, την οικονομία και τη ζωή
των τοπικών κοινωνιών. Έχει αμφίδρομη σχέση με τους υδάτινους πόρους. Η λειψυδρία και η
έντονη διάβρωση του εδάφους είναι σημαντικοί παράγοντες για την εμφάνιση ερημοποίησης
και σχετίζεται επίσης με την περαιτέρω μείωση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων. Περίπου το
47% της στερεάς επιφάνειας της γης και το 35% της Ελλάδας απειλούνται από ερημοποίηση.
Τέλος, η βιοποικιλότητα, ή πιο απλά η ποικιλότητα όλων των οργανισμών στον πλανήτη, έχει
μειωθεί με ανησυχητικό ρυθμό τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων όπως η αλλαγή χρήσης γης, η ρύπανση και η κλιματική αλλαγή.

Λέξεις κλειδιά: Δάσος, Βιοποικιλότητα, Ερημοποίηση, Βιώσιμη ανάπτυξη, Κλιματική αλλαγή

Εισαγωγή

Το Σεπτέμβριο του 2015 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών έλαβε μια
απόφαση και είναι αναμφισβήτητα μια ιστορική συμφωνία που θα επηρεάσει τις ζωές
εκατομμυρίων ανθρώπων με την Απόφαση «Transforming our world: 2030 Agenda for
Sustainable Development» (A/RES/70/1). Σε αυτό το παγκόσμιο σύμφωνο, περισσότεροι
από 190 ηγέτες που εκπροσωπούν σχεδόν όλη την ανθρωπότητα δεσμεύονται να
μεταμορφώσουν τον κόσμο μας σε έναν κόσμο απαλλαγμένο από τη φτώχεια, την πείνα και
την ανισότητα. Προωθεί την ενσωμάτωση και των τριών πτυχών της βιώσιμης ανάπτυξης -
κοινωνίας, περιβάλλοντος και οικονομίας- σε όλες τις τομεακές πολιτικές, ενώ προάγει τη
διασύνδεση και τη συνέπεια της πολιτικής και του ρυθμιστικού πλαισίου των Στόχων
Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) (www.hellenicaid.mfa.gr).

Η Ατζέντα 2030 και οι 17 ΣΒΑ είναι το αποτέλεσμα μιας τριετούς παγκόσμιας
διαπραγμάτευσης που ξεκίνησε το 2012. Όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, ομάδες της
κοινωνίας των πολιτών, εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα, ακαδημαϊκοί κύκλοι, συνδικάτα
και άλλοι εταίροι συμμετείχαν στη διαπραγμάτευση αυτής της εκδήλωσης. Αυτή η τριετής
διαδικασία βασίζεται στην προηγούμενη παγκόσμια συμφωνία για τους Αναπτυξιακούς
Στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ) (www.hellenicaid.mfa.gr). Στόχος της παρούσας εργασίας
είναι να επικεντρωθεί σε έναν από τους 17 στόχους και 169 υποστόχους που θεσπίστηκαν
και πιο συγκεκριμένα στον στόχο 15 «Ζωή στην στεριά» που ασχολείται με την διατήρηση
των δασών και της βιοποικιλότητας καθώς και την αποτροπή της ερημοποίησης.

Τα δάση, τα δασικά και τα λιβαδικά οικοσυστήματα καθώς και οι υγρότοποι είναι οι
πυλώνες των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων, καθώς και τα φίλτρα και τα στοιχεία
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περιβαλλόντων υψηλής ποιότητας για τον άνθρωπο και τους άλλους οργανισμούς. Τα
τελευταία 60 χρόνια, η καταστροφή των δασών και η παγκόσμια υποβάθμιση ήταν ιδιαίτερα
σοβαρές. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) υπολογίζει ότι 130.000
χιλιόμετρα δασικής έκτασης μειώνονται κάθε χρόνο λόγω της αποψίλωσης των δασών. Το
δάσος είναι ένα δασικό οικοσύστημα στο οποίο δέντρα, θάμνοι και ποώδης βλάστηση
συνυπάρχουν σε στενή κοινωνική σχέση σε μια ικανοποιητική επιφάνεια του εδάφους. Οι
φυτικοί και ζωικοί οργανισμοί δημιουργούν μια ενιαία βιολογική κοινότητα μέσω της
αμοιβαίας αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησής τους (WWF Ελλάς, 2012).

Τα δάση και οι λοιπές δασικές εκτάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 42% της χερσαίας έκτασής της και αντιπροσωπεύουν
το 5% της παγκόσμιας δασικής έκτασης (Βουλγαρίδης, 2012 από WWF). Τις τελευταίες
δεκαετίες, τα περισσότερα δάση της ΕΕ έχουν επεκταθεί όσον αφορά την αποθήκευση
ξυλείας και διοξειδίου του άνθρακα, απορροφώντας περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα από
την ατμόσφαιρα. Ωστόσο, σε παγκόσμια κλίμακα, σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα, η
αποψίλωση των δασών (κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες) και άλλες αλλαγές στη χρήση
γης αντιπροσωπεύουν πλέον περίπου το 12-15% των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα. Σε σύγκριση με το παρελθόν, η δασική κάλυψη της χώρας μας είναι χαμηλή και
πολλά από τα παραγωγικά δάση έχουν υποβαθμιστεί.

Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης
(ΕΚΠΑΑ), η μεταβολή της κάλυψης διαφορετικών τύπων οικοσυστημάτων την περίοδο
2006-2012 υπολογίζεται σε 143.263 εκτάρια, που ισοδυναμεί με το 1,08% της ελληνικής
επικράτειας. Οι λίμνες και τα ποτάμια έχουν αυξηθεί, ενώ οι θάμνοι, οι καλλιέργειες, οι
αγροτικές περιοχές και τα λιβάδια έχουν μειωθεί (ΕΚΠΑΑ, 2018).

Σοκαριστικά είναι και τα στοιχεία ερημοποίησης στη γη, γιατί όλα δείχνουν ότι η
έρημος επεκτείνεται. Σύμφωνα με το περιεχόμενο που δημοσιεύτηκε από το World Wide
Fund for Nature, το 40% του εδάφους της γης απειλείται πλέον από αυτό το φαινόμενο. Η
ερημοποίηση μετατρέπει περίπου 12 εκ. εκτάρια εύφορης γης σε ερήμους κάθε χρόνο, κάτι
που είναι απαραίτητο για τη διατροφή ενός αυξανόμενου πληθυσμού, ο οποίος αναμένεται
να φτάσει τα 9 δισεκατομμύρια σύντομα (www.dasarxeio.com).

Περίπου 24 δισ. ετησίως τόνοι γόνιμου εδάφους χάνονται λόγω της διάβρωσης, η οποία
αποτελεί τη βάση για περισσότερο από το 90% της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων. Το
φαινόμενο της ερημοποίησης οφείλεται κυρίως στην πίεση του ανθρώπου στον πλούτο του
εδάφους της γης, η οποία σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την καταστροφή των δασών και
άλλων φυσικών οικοτόπων, κακή διαχείριση του ίδιου του εδάφους, αλλαγές τον κύκλο του
νερού και τις προφανείς κλιματικές αλλαγές (www.dasarxeio.com).

Από την άλλη πλευρά η βιοποικιλότητα μας παρέχει καθαρό αέρα, γλυκό νερό, έδαφος
υψηλής ποιότητας και επιτρέπει στις καλλιέργειές μας να επικονιάζονται. Μας βοηθά να
καταπολεμήσουμε και να προσαρμοστούμε στην κλιματική αλλαγή, ενώ παράλληλα
μειώνουμε τις αρνητικές επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών. Λόγω της αλληλεπίδρασης
μεταξύ οργανισμών και δυναμικών οικοσυστημάτων, η εξαφάνιση των ειδών θα έχει
σημαντικό αντίκτυπο στην τροφική αλυσίδα. Είναι αδύνατο να γνωρίζουμε τον ακριβή
αντίκτυπο της μαζικής καταστροφής των ανθρώπων, αλλά γνωρίζουμε ότι, επί του παρόντος,
η ποικιλομορφία της φύσης μας επιτρέπει να αναπτυχθούμε (www.europarl.europa.eu).

Σύμφωνα με έκθεση των Ηνωμένων Εθνών που κυκλοφόρησε το 2019, από τα
εκτιμώμενα 8 εκατομμύρια είδη ζώων και φυτών στον πλανήτη, έως και 1 εκατομμύριο είδη
αναμένεται να απειληθούν με εξαφάνιση, πολλά από τα οποία θα εξαφανιστούν τις επόμενες
δεκαετίες. Ορισμένοι ερευνητές μάλιστα εκτιμούν ότι έχουμε βιώσει την έκτη μαζική
εξαφάνιση σημαντικών μορφών ζωής στην ιστορία της γης. Προηγούμενες μαζικές
εξαφανίσεις έχουν εξαφανίσει το 60% έως 95% όλων των ειδών. Τα οικοσυστήματα
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χρειάζονται εκατομμύρια χρόνια ζωής για να επιστρέψουν στα προηγούμενα επίπεδα
ποικιλομορφίας τους. Σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της
Φύσης, μεταξύ των 15.060 επιβεβαιωμένων ευρωπαϊκών ειδών, τουλάχιστον 1.677
απειλούνται με εξαφάνιση (www.europarl.europa.eu). Από τα 8.300 είδη ζώων στον κόσμο,
το 8% είναι υπό εξαφάνιση. Περισσότερα από τα μισά ενδημικά δέντρα στην Ευρώπη, όπως
το Aesculus hippocastanum και το Heberdenia excelsa και το ένα πέμπτο των αμφιβίων και
των ερπετών κινδυνεύουν με εξαφάνιση, με τα σαλιγκάρια, τα μύδια και τα ψάρια να είναι
αυτά που κινδυνεύουν περισσότερο.

Σκοπός λοιπόν της εργασίας είναι να ορίσει και να αποσαφηνίσει τις έννοιες του
δάσους, της ερημοποίησης και της βιοποικιλότητας, να περιγράψει τα χαρακτηριστικά της
υπάρχουσας κατάστασης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, τις πολιτικές και δράσεις
χρηματοδότησης της ΕΕ για την προστασία των δασών, την καταπολέμηση της
ερημοποίησης και την διατήρηση της βιοποικιλότητας καθώς και την συμβολή των ΟΤΑ σε
αυτές τις δράσεις. Επίσης, να εντοπίσει πιθανά προβλήματα υπό τις υπάρχουσες συνθήκες
και να διατυπώσει κατάλληλα προτεινόμενα μέτρα για την επίλυση αυτών των προβλημάτων
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσα από την διερεύνηση της κατάλληλης βιβλιογραφίας.

Μεθοδολογία
Η εργασία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών για

το Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών.
Συλλέχθηκαν πληροφορίες από βιβλιογραφικές αναφορές, επιστημονικά βιβλία και άρθρα.

1.Δάση, Ερημοποίηση και Βιοποικιλότητα - Περιγραφή υπάρχουσας κατάστασης

Τα δάση αποτελούν το 32,2% της ευρωπαϊκής επικράτειας (FOREST EUROPE, 2015),
παρέχουν σημαντικές περιβαλλοντικές υπηρεσίες και οικονομικά οφέλη (Mori et al., 2016).
Σήμερα, σχεδόν τα μισά δάση της Ευρώπης είναι ιδιόκτητα (Schmithüsen & Hirsch, 2010).
Οι σύγχρονες ιδιωτικές πολιτικές διαχείρισης δασών βασίζονται σε έννοιες βιώσιμης
ανάπτυξης της διαχείρισης δασών (Fares et al., 2015). Ανάλογα με την έκταση και το είδος
του δάσους, αυτά τονίζουν διαφορετικές πτυχές της βιωσιμότητας, όπως η «βιώσιμη
απόδοση» που επικεντρώνεται παραγωγή ξυλείας, «δάσος πολλαπλών χρήσεων» που
υποδεικνύει πολλά αγαθά και υπηρεσίες ή «Διαχείριση οικοσυστημάτων» που αναδεικνύει
την κατάσταση και την εξέλιξη των δασικών οικοσυστημάτων (Winkel et al., 2009). Την
ίδια στιγμή, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν χρέος την εφαρμογή των νομοθετικών
και πολιτικών μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) (Winkel et al., 2013).

Οι μεγαλύτερες απειλές για τα δέντρα παγκοσμίως είναι η αποψίλωση των δασών για
την αντικατάσταση των καλλιεργειών (επηρεάζει το 29% των ειδών δέντρων), η υλοτομία
(27%), η κοπή δέντρων για τα ζώα (14%) και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες στο πλαίσιο
της ανάπτυξης, όπως η κατασκευή κτιρίων και δρόμων (13%), δασικές πυρκαγιές (13%),
εξορυκτικές δραστηριότητες (9%), κλιματική αλλαγή (4%) κ.λπ.

Οι επιστήμονες που υπέβαλαν τη νέα έκθεση «The State of the World's Trees» είπαν ότι
τουλάχιστον το 30% των ειδών των δέντρων στον πλανήτη, ή σχεδόν το ένα τρίτο των ειδών
δέντρων κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Υπάρχουν 58.497 γνωστά είδη δέντρων και ο αριθμός
των απειλούμενων ειδών εκτιμάται ότι είναι περίπου 17.510, που είναι διπλάσιος από τον
συνολικό αριθμό όλων των απειλούμενων ειδών, όπως θηλαστικά, πτηνά, αμφίβια και
ερπετά. Περίπου 142 είδη δέντρων έχουν εξαφανιστεί από τη φύση και 442 είδη βρίσκονται
πολύ κοντά στην εξαφάνιση, καθώς ο πληθυσμός κάθε είδους δεν ξεπερνά τα 50 δέντρα.

Στα περισσότερα διαχειριζόμενα δάση, προβλήματα όπως η υπερβολική συγκέντρωση
και η μη βιώσιμη διαχείριση εξακολουθούν να παρατηρούνται σε ορισμένες περιπτώσεις.
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Σύμφωνα με την WWF Ελλάς, μόνο στο 35% περίπου των ελληνικών δασών έχει γίνει μέχρι
στιγμής διαχείριση, ενώ στο υπόλοιπο 65% δεν έχει συστηματική παραγωγή ή άλλου είδους
κανονισμούς διαχείρισης.

Αυτό το πρόβλημα είναι παγκόσμιο. Η Βραζιλία είναι η πιο δασώδης χώρα στον κόσμο.
Στην περιοχή του Αμαζονίου συναντά κανείς τα πιο απειλούμενα είδη δέντρων (1788 είδη),
ενώ στη Κίνα 890 είδη είναι υπό εξαφάνιση. Τροπικά νησιά όπως η Μαδαγασκάρη έχουν
δυσανάλογα μεγάλη έκταση, αλλά ακόμη και στην Ευρώπη, όπου η δασική βιοποικιλότητα
είναι σχετικά μικρή, η εξαφάνιση ορισμένων δέντρων είναι ανησυχητική.

Ο επίσημος ορισμός της ερημοποίησης αναφέρει: «Η ερημοποίηση είναι μια διαδικασία
υποβάθμισης άνυδρων, ημίξηρων και υγροτόπων που προκαλείται από βιοφυσικούς και
ανθρώπινους (κοινωνικούς οικονομικούς και θεσμικούς) παράγοντες. Υποβάθμιση της γης
σημαίνει μείωση ή απώλεια της βιολογικής και οικονομικής παραγωγικότητας και
πολυπλοκότητας αρδευόμενης και μη αρδευόμενης γεωργικής γης, λειμώνων, βοσκοτόπων,
δασών και δασικών εκτάσεων» (Ευθυμίου, 2013).

Σύμφωνα με στοιχεία που παρέχει το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, εκτιμάται ότι
μέχρι το 2030, η έλλειψη νερού θα αναγκάσει 700 εκατομμύρια ανθρώπους να
μεταναστεύσουν. Στην πραγματικότητα, το 40% των ανθρώπινων συγκρούσεων
προκαλούνται από ανταγωνισμό για φυσικούς πόρους (όπως το νερό).Είναι προφανές ότι η
καταστροφή των οικοσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της αποψίλωσης των δασών, έχει
αρνητικό αντίκτυπο στην ευημερία, την ασφάλεια και την υγεία των τοπικών κοινωνιών,
συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προώθηση της μετανάστευσης. Το 70% του νερού
χρησιμοποιείται για άρδευση και πιστεύεται ότι μέχρι το 2050 η ζήτηση για νερό θα αυξηθεί
κατά 55% (www.lifo.gr).

Η κατάσταση είναι εξαιρετικά σοβαρή στις περισσότερες περιοχές της Ισπανίας, της
νότιας Πορτογαλίας, της νότιας Ιταλίας, της νοτιοανατολικής Ελλάδας, της Κύπρου, της
Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Η έρευνα δείχνει ότι έως
και το 44% της Ισπανίας, το 33% της Πορτογαλίας και σχεδόν το 20% της Ελλάδας και της
Ιταλίας διατρέχουν υψηλό κίνδυνο διάβρωσης του εδάφους. Στην Κύπρο, σύμφωνα με το
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης, το 57% της γης θεωρείται
κρίσιμη από την άποψη του κινδύνου ερημοποίησης (www.eca.europa.eu).

Η Ελλάδα επικύρωσε τη Διεθνή Σύμβαση με το Νόμο 2468 στις 3 Ιουνίου 1997 και
ίδρυσε την Εθνική Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης εκείνη την εποχή
(Απόφαση 96990/9361-1996, Υπουργείο Γεωργίας). Το 2001, διατυπώθηκε ένα εθνικό
σχέδιο δράσης (ΚΥΑ 99605/3719) (Ευθυμίου, 2013).

Εικόνα 1. Σχέση μεταξύ ερημοποίησης, απώλειας βιοποικιλότητας και κλιματικής αλλαγής (Πηγή:
www. op.europa.eu)
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Εικόνα 2. Δείκτης ευαισθησίας στην ερημοποίηση στην ΕΕ ως είχε το 2008 και το 2017 (Πηγή:
www. op.europa.eu)

Εικόνα 3. Προβλεπόμενη μεταβολή του κινδύνου ερημοποίησης και του δείκτη ξηρότητας κατά την
περίοδο 2071‑2100 σε σύγκριση με την περίοδο 1981‑2010 (Πηγή: www.op.europa.eu)

Η βιοποικιλότητα είναι η ποικιλομορφία της ζωής στη γη: από το μεγαλύτερο τροπικό
δάσος στον κόσμο μέχρι μικρά πάρκα και κήπους, από μπλε φάλαινες έως μικροσκοπικούς
μύκητες. Εμείς οι άνθρωποι είμαστε μέρος του ιστού της ζωής και εξαρτόμαστε πλήρως από
αυτόν: μας παρέχει τροφή, φιλτράρει το νερό που πίνουμε και παρέχει τον αέρα που
αναπνέουμε (www.eur-lex.europa.eu).

Η Ελλάδα είναι μια χώρα με πλούσια βιοποικιλότητα, υψηλή πυκνότητα ειδών και ένα
εντυπωσιακό μωσαϊκό οικοσυστημάτων. Μέχρι στιγμής η χώρα μας έχει καταγράψει
περισσότερα από 23.000 είδη ζώων της ξηράς και του γλυκού νερού και άλλα 3.500 είδη
θαλάσσιων ζώων, αλλά υπολογίζεται ότι ο συνολικός αριθμός υπερδιπλασιάστηκε. Ανάλογη
είναι η κατάσταση και για την ελληνική χλωρίδα, η οποία περιλαμβάνει περισσότερα από
5.800 καταγεγραμμένα είδη φυτών. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της χλωρίδας και πανίδας της
Ελλάδας είναι η μοναδική υψηλή αναλογία της, δηλαδή ο αριθμός των ειδών που
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εξαπλώνονται μόνο στην Ελλάδα ή μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας
(www.edozoume.gr).

Στην Ελλάδα συναντάμε (www.contentarchive.wwf.gr):
• Το 17,8% των ζωικών ειδών που βρίσκεται στην Ευρώπη.
• Το 40% όλων των ειδών φυτών που απαντώνται στην Ευρώπη.
• 476 είδη ψαριών της θάλασσας, από τα περίπου 600 που έχουν καταγραφεί στη

Μεσόγειο.
• Η Ελλάδα έχει 154 είδη και είναι η χώρα με τους πιο άφθονους υδάτινους πόρους

ψαριών στην Ευρώπη. Μεταξύ αυτών, 83 είδη είναι ενδημικά.
• 22 από τα 64 αμφίβια στην Ευρώπη. Από αυτά τα τρία είναι τοπικά.
• Άφθονες ομάδες ερπετών, πλουσιότερες από την Ισπανία, με 64 είδη και 9 ενδημικά.
• 115 είδη θηλαστικών, λίγο λιγότερα από τα μισά είδη που απαντώνται στην Ευρώπη,

ζουν ή επισκέπτονται τη χώρα μας και τους ωκεανούς μας.
• Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 3.956 ενδημικά είδη ζώων της ξηράς και των γλυκών

νερών, ένα ποσοστό 17,1%.

Εικόνα 4. (Πηγή: www.europarl.europa.eu)

2.Πολιτικές και δράσεις χρηματοδότησης της ΕΕ

Α) Δράση της ΕΕ για την προστασία των δασών του πλανήτη - Έγκριση συμπερασμάτων
του Συμβουλίου (www.consilium.europa.eu) & (www.ypen.gov.gr)

Το ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, που εγκρίθηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2019, καθορίζει ένα φιλόδοξο όραμα να καταστεί
η Ευρωπαϊκή Ένωση μια βιώσιμη και κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050.
Ανακοινώθηκε επίσης ότι, σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το
2030, η Επιτροπή θα αναπτύξει μια νέα δασική στρατηγική της ΕΕ που θα καλύπτει
ολόκληρο τον δασικό κύκλο και θα προωθεί πολλές υπηρεσίες που παρέχονται από τα δάση.
Ο κύριος στόχος της στρατηγικής θα είναι η αποτελεσματική δάσωση και η προστασία και
αποκατάσταση των δασών στην ΕΕ, ώστε να σέβονται πλήρως τις οικολογικές αρχές και να
συμβάλλουν στην αύξηση της απορρόφησης διοξειδίου του άνθρακα, στη μείωση της
συχνότητας και της έκτασης των δασικών πυρκαγιών και στην ενίσχυση της βιοοικονομίας.
Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, οι πολίτες και οι οργανισμοί καλούνται να
συμβάλουν στη διαμόρφωση μιας νέας δασικής στρατηγικής της ΕΕ και να μοιραστούν τις
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απόψεις τους σχετικά με πιθανούς στόχους και δράσεις στον ιστότοπο που διατηρεί η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σκοπό αυτό. https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/have-your-say/initiatives/12674-EU-Forest-Strategy-/public-consultation

Διάφορα προγράμματα και αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις για την ανάπτυξη των δασών
έχουν ληφθεί και βρίσκονται υπό υλοποίηση. Κάποια από αυτά:
1. «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και

καταστροφικών συμβάντων» προϋπολογισμού ύψους 17.843.047€, και
«Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών
και καταστροφικών συμβάντων» προϋπολογισμού ύψους 746.706€
https://dasarxeio.com/2021/05/20/97070/.

2. http://www.agrotikianaptixi.gr/el/content/%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE
%BF-125%CE%B2-%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE-
%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AF%CE%B1

3. Οκτώ νέα χρηματοδοτικά Προγράμματα του Πράσινου Ταμείου, ευρέος φάσματος
περιβαλλοντικών δράσεων, συνολικού προϋπολογισμού έως 140 εκατ. ευρώ για το
2020 https://www.e-mc2.gr/el/news/okto-nea-programmata-gia-tin-prostasia-ton-dason-
tis-thalassas-kai-ton-prostateyomenon.

4. Αειφόρος ανάπτυξη των δασών και των δασικών εκτάσεων, με στόχο την προστασία
τους και την αναβάθμιση και βελτίωση της οικολογικής και κοινωνικής τους αξίας και
προϋπολογισμό 10 εκατομμύρια
https://www.eetaa.gr/fundings/index.php?tag=view_programmata_details&programma_
id=93.

Β) Καταπολέμηση της ερημοποίησης στην ΕΕ: διογκούμενη απειλή που χρήζει
περαιτέρω δράσης: Ειδική έκθεση αριθ. 33/2018 (www.eca.europa.eu)

Διαπιστώθηκε ότι ο κίνδυνος ερημοποίησης της ΕΕ δεν έχει αντιμετωπιστεί
αποτελεσματικά και αποδοτικά. Αν και η ερημοποίηση και η υποβάθμιση της γης συνιστούν
αυξανόμενη απειλή, τα μέτρα που λαμβάνονται για την καταπολέμηση της ερημοποίησης
δεν έχουν συνοχή. Δεν υπάρχει κοινό όραμα εντός της ΕΕ για το πώς θα επιτευχθεί μηδενική
υποβάθμιση της γης έως το 2030. Καλείται λοιπόν η Επιτροπή να εργαστεί για να βελτιώσει
την κατανόησή της υποβάθμισης της γης και της ερημοποίησης στην ΕΕ και να αξιολογήσει
εάν το νομικό πλαίσιο της ΕΕ πρέπει να βελτιωθεί ώστε να ενισχυθούν οι προσπάθειες για
την εκπλήρωση της δέσμευσης της ΕΕ και των κρατών μελών να επιτύχουν μηδενική
υποβάθμιση της γης στην ΕΕ έως το 2030.

Υπάρχουν διάφορες πηγές χρηματοδότησης για τα έργα κατά της ερημοποίησης από
την ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το Πρόγραμμα LIFE
και το Ερευνητικό Πρόγραμμα της ΕΕ.

Η ΕΕ έχει χρηματοδοτήσει ερευνητικά έργα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την
ερημοποίηση, όπως το ARCHAEOMEDES (History of land Transformation), το EFEDA
(Climatology Aspects of Desertification), το MEDRAP (Concerted Action to Support the
Northern Meditteranean Regional Action Program to Combat Desertification), το
MEDALUS I, II, και III (Mediterranean Desertification and Land Use), το MEDACTION
και το Desertlinks. Τα έργα αυτά ακολουθούν το ευρωπαϊκό ερευνητικό σύστημα (αρχή της
αριστείας και ερευνητικό δίκτυο), με τη συμμετοχή επιστημόνων από πανεπιστήμια και
ερευνητικά κέντρα, και στοχεύουν στην επίλυση του προβλήματος της ερημοποίησης στις
κύριες περιοχές της βόρειας Μεσογείου (Μπεόπουλος & Παπαδόπουλος, 2008).
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Γ) Δράσεις της ΕΕ για την διατήρηση της βιοποικιλότητας (www.europarl.europa.eu)
Τον Μάιο του 2020, αφού το Κοινοβούλιο ζήτησε να αντιμετωπιστούν οι βασικοί

παράγοντες της απώλειας βιοποικιλότητας και να τεθούν νομικά δεσμευτικοί στόχοι, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια νέα στρατηγική για τη βιοποικιλότητα εώς το 2030.

Στη συνεδρίαση της ολομέλειας τον Ιούνιο του 2021, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση
για τη «Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα 2030: Επαναφορά της φύσης στις ζωές
μας», επιμένοντας ότι η εφαρμογή της θα πρέπει να συνάδει με άλλες ευρωπαϊκές
στρατηγικές. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποστηρίζουν σθεναρά τον στόχο της
Ευρώπης να προστατεύσει τουλάχιστον το 30% της γης και της θάλασσας της ΕΕ (δάση,
υγρότοποι, τυρφώνες, λιβάδια και παράκτια οικοσυστήματα) και να προστατεύσει
αυστηρότερα τουλάχιστον το ένα τρίτο αυτών των περιοχών, συμπεριλαμβανομένων όλων
των πρωτογενών δασών και το αιωνόβιο δάσος σήμερα. Ελπίζουν ότι αυτοί οι στόχοι θα
είναι δεσμευτικοί και θα εφαρμοστούν από τα κράτη μέλη σε συνεργασία με τις
περιφερειακές και τοπικές αρχές σε εθνικό επίπεδο.

→ Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα για το 2030 συμπεριλαμβανομένων:
(www.consilium.europa.eu):
 Δημιουργία προστατευόμενων περιοχών που καλύπτουν τουλάχιστον το 30% των

χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών της ΕΕ και επέκταση της κάλυψης των περιοχών
που ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000.

 Μέσω μιας σειράς ειδικών δεσμεύσεων και μέτρων για την αποκατάσταση ολόκληρου
του υποβαθμισμένου οικοσυστήματος της ΕΕ έως το 2030, συμπεριλαμβανομένου του
50% της χρήσης και του κινδύνου φυτοφαρμάκων και της φύτευσης 3
δισεκατομμυρίων δέντρων εντός της ΕΕ έως το 2030.

 Κάθε χρόνο διατίθενται 20 δισ. ευρώ από κονδύλια της ΕΕ και εθνικά και ιδιωτικά
κονδύλια για την προστασία και την προώθηση της βιοποικιλότητας.

 Δημιουργία ενός φιλόδοξου παγκόσμιου πλαισίου για τη βιοποικιλότητα. Η ΕΕ
σκοπεύει να δώσει παγκόσμιο παράδειγμα από αυτή την άποψη.
Αυτή η στρατηγική είναι ένα από τα σημαντικότερα μέτρα της Ευρωπαϊκής Πράσινης

Συμφωνίας. Στόχος του είναι να καταστήσει την οικονομία της ΕΕ βιώσιμη και κλιματικά
ουδέτερη έως το 2050. Στο συμπέρασμά του, το συμβούλιο αναγνώρισε ότι η απώλεια
βιοποικιλότητας και η κλιματική αλλαγή συνδέονται εγγενώς.

Τον Δεκέμβριο του 2020, ο πρόεδρος του συμβουλίου και το κοινοβούλιο κατέληξαν
σε μια ενδιάμεση πολιτική συμφωνία για την παράταση του σχεδίου LIFE πέραν του 2020.
Το LIFE είναι το εμβληματικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της
φύσης, της βιοποικιλότητας και της κλιματικής αλλαγής. Η συμφωνία προβλέπει αύξηση
του προϋπολογισμού για την περίοδο 2021-2027 για την επίτευξη του στόχου χρήσης του
30% των συνολικών δαπανών του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ και του
μηχανισμού ανάκαμψης της ΕΕ (η επόμενη γενιά της ΕΕ) για δράση για το κλίμα και το
περιβάλλον.

3.Πολιτικές και δράσεις στην Ελλάδα

Α) Εθνική Στρατηγική για τα Δάση
Το Στρατηγικό Σχέδιο Δασικής Ανάπτυξης (Εθνική Δασική Στρατηγική, ΕΣΔ)

καθορίζει τις αρχές και την κατεύθυνση της δασικής πολιτικής για την περίοδο 2018-2038,
καθώς και τους συγκεκριμένους στόχους της πολιτικής, καθώς και τους απαραίτητους
πόρους και μέσα υλοποίησης.

Σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο Ανθρώπινου Δυναμικού, στο πλαίσιο του ΕΣΔ, η
χώρα έχει υιοθετήσει το μεσογειακό δασοκομικό μοντέλο, το όραμά του είναι το εξής:
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«Εξασφάλιση της αειφορίας και αύξηση της συνεισφοράς των δασικών οικοσυστημάτων
στην οικονομία της χώρας μέσω της πολυλειτουργικότητας, της προσαρμοστικότητας και
της ενίσχυσης του κοινωνικοοικονομικού τους ρόλου, υπό το πρίσμα της κλιματικής
αλλαγής». Με την Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5351) διατυπώθηκε για πρώτη φορά 20ετής
(2018-2038) εθνική δασική πολιτική στην Ελλάδα: https://dasarxeio.com/wp-
content/uploads/2018/11/170195_758_2018.pdf.

Εικόνα 5 Χάρτης έργων που χρηματοδοτούνται από το Πράσινο Ταμείο (Πηγή:
www.prasinotameio.gr)

Β) Εθνική Στρατηγική για την καταπολέμηση της ερημοποίησης στην Ελλάδα
Σύμφωνα με τη μέτρηση της Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης

στην Ελλάδα, το 34% της χώρας μας θεωρείται υψηλού κινδύνου, το 49% μεσαίου κινδύνου
και το 17% χαμηλού κινδύνου (www.dasarxeio.com).

Σύμφωνα με το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης
(ΕΣΔΚΕ, 2002), συνιστάται:
- Διαίρεση απειλούμενων περιοχών.
- Ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων για τους κινδύνους και τις συνέπειες της
ερημοποίησης.
- Διασφάλιση της επάρκειας των εθνικών υδάτινων πόρων με τη μείωση της απώλειας και
της σπατάλης του νερού άρδευσης.
- Προστασία του γεωργικού εδάφους από τη διάβρωση και την αλάτωση με την εφαρμογή
βιώσιμων γεωργικών συστημάτων.
- Προστασία του δασικού οικοσυστήματος.
- Αναβάθμιση άγονων περιοχών.
- Ενθάρρυνση της διεθνούς συνεργασίας και έρευνας.

Γ) Εθνική Στρατηγική για την καταπολέμηση της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα
(www.thegreentank.gr).

Το πρόγραμμα 12 εκατομμυρίων «Euro Active Citizens Fund» χρηματοδοτείται από
την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και αποτελεί μέρος του μηχανισμού
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χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) από το 2014 έως το 2021,
που ονομάζεται EEA Grants. Το σχέδιο στοχεύει να ενισχύσει και να βελτιώσει τη
βιωσιμότητα της κοινωνίας των πολιτών και να τονίσει τον ρόλο της στην προώθηση των
δημοκρατικών διαδικασιών, στην προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στις κοινότητες
και στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση του Ταμείου Ελληνικής
Ενεργής Ιθαγένειας αναλαμβάνουν από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Solidarity
Now.

Όραμα για τη βιοποικιλότητα έως το 2050: Η βιοποικιλότητα της Ελλάδας και οι
λειτουργίες του οικοσυστήματος που υποστηρίζει, δηλαδή του φυσικού κεφαλαίου της
χώρας, προστατεύονται. Αυτή η προστασία επιβάλλεται από την εγγενή αξία της
βιοποικιλότητας και τη σημαντική συμβολή της στην οικονομική ευημερία και στοχεύει
στην πρόληψη καταστροφικών αλλαγών που προκαλούνται από την απώλεια της
βιοποικιλότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει επισημανθεί η αξία των λειτουργιών του
οικοσυστήματος και έχουν αποκατασταθεί οι υποβαθμισμένες λειτουργίες.

Σκοπός της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα: να αποτραπεί η απώλεια της
βιοποικιλότητας και η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα έως το 2026, να
αποκατασταθούν εάν είναι απαραίτητο και δυνατό, να προωθηθεί η βιοποικιλότητα ως
εθνικό αγαθό και να ενισχυθεί η συνεισφορά της στην Ελλάδα για να αποτρέψει τον κόσμο
από την απώλεια βιοποικιλότητας. Η στρατηγική απευθύνεται συγκεκριμένα σε 13 γενικούς
στόχους και 39 συγκεκριμένους στόχους. Οι στόχοι αυτοί συνάδουν επίσης με διεθνή και
ευρωπαϊκά κείμενα.

4.Πολιτικές και δράσεις OTA

Αν και οι δεσμεύσεις της Ατζέντας 2030 έχουν αναληφθεί σε εθνικό κυβερνητικό
επίπεδο, ο ρόλος των τοπικών κυβερνήσεων και των τοπικών κοινοτήτων είναι κρίσιμος για
την επιτυχία του. Για τους δημάρχους και τους τοπικούς ηγέτες που είναι αφοσιωμένοι στη
βιώσιμη αστική ανάπτυξη, οι παγκόσμιοι στόχοι παρέχουν έναν οδικό χάρτη που περιέχει
συγκεκριμένους στόχους που μπορούν να βοηθήσουν τις πόλεις να γίνουν πιο βιώσιμες.

Ξεκινώντας από την πρώτη γραμμή της ατζέντας της πράσινης συμφωνίας,
αναδείχθηκε ο ηγετικός ρόλος των τοπικών αρχών στην επιτάχυνση και υποστήριξη του
μετασχηματισμού όλων των περιβαλλοντικών τομέων και στο άνοιγμα μιας σταθερής
πορείας για βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου επιπέδου μπορούν και πρέπει όχι μόνο
να συμμετέχουν ενεργά, αλλά και να ηγούνται των προσπαθειών για την επίτευξη των
επιμέρους στόχων που τίθενται σε κάθε έναν από τους προαναφερθέντες τομείς πολιτικής.
Οι δήμοι της χώρας μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Παπαστεργίου, 2014):
1. Αποτελούν το διοικητικό επίπεδο που είναι πιο κοντά και μπορεί να εξασφαλίσει τα

μέγιστα αποτελέσματα σε συνεργασία με τους πολίτες,
2. Μπορούν να εξασφαλίσουν μια καλύτερη σύνδεση μεταξύ των διαφόρων

περιβαλλοντικών πολιτικών για την «πράσινη» αποκατάσταση.
3. Καλύπτουν όλους τους τύπους (αστικά, παράκτια, ορεινά κ.λπ.) και κατανοούν τη

συγκεκριμένη δυναμική και τα βασικά τοπικά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά
καλύτερα από τον καθένα και

4. Έχουν ήδη σημαντική και πολύτιμη εμπειρία στις περιβαλλοντικές πολιτικές, οι
πολιτικές αυτές έχουν κοινά στοιχεία με τις 9 πολιτικές της Ευρωπαϊκής Πράσινης
Συμφωνίας, όπως η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, χρήση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, βιώσιμες μεταφορές, κυκλική οικονομία, προστασία της βιοποικιλότητας και
των δασών.
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Ως εκ τούτου, στους περισσότερους τομείς πολιτικής της Ευρωπαϊκής Πράσινης
Συμφωνίας, οι τοπικές αρχές πρώτου επιπέδου μπορούν, όπως προαναφέρθηκε, να ηγηθούν
και να διασφαλίσουν τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας, να ενισχύσουν και να
προστατεύσουν το φυσικό κεφάλαιο, να βελτιώσουν την ευημερία των πολιτών και να
βελτιώσουν την ποιότητά ζωής τους. Το κείμενο της Πράσινης Συμφωνίας έχει ήδη
αναφέρει μια σειρά δράσεων που είναι αδιαχώριστες από τις τοπικές αρχές ή άλλες δράσεις
σε 9 τομείς πολιτικής, στους οποίους οι τοπικές αρχές πρέπει να διαδραματίσουν
πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι παραπάνω ενέργειες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
 «Ανακαίνιση» κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
 Προώθηση βιώσιμων συστημάτων μεταφοράς.
 Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της αστικής κυκλοφορίας.
 Συνεργασία και υλοποίηση δράσεων με συγκεκριμένες ομάδες, όπως αγρότες και

ψαράδες, για την εφαρμογή κοινών γεωργικών πολιτικών και κοινών πολιτικών αλιείας
για από κοινού ανταπόκριση στην κλιματική αλλαγή, προστασία του περιβάλλοντος και
προστασία της βιοποικιλότητας.

 Εφαρμογή δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη μείωση των χημικών και
την προώθηση ασφαλών, θρεπτικών και υψηλής ποιότητας τροφίμων.

 Εφαρμογή δράσεων για την προστασία και την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων,
των υπηρεσιών οικοσυστήματος και της βιοποικιλότητας.

 Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα που προωθούν την έρευνα και την καινοτομία.
 Επανεκπαίδευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων για να γίνει ευκολότερη η μετάβαση στο

περιβάλλον.
 Εφαρμογή τοπικών πρωτοβουλιών για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
 Προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των εφαρμογών της σε όλους τους

τομείς των τοπικών αρχών.
 Δημιουργία πλατφόρμας για την ανταλλαγή καλών πρακτικών ώστε να μπορούν να

εφαρμοστούν σε τοπικό επίπεδο.
 Αποκατάσταση μερικώς υποβαθμισμένων περιοχών.
 Συμβατότητα του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.
 Προώθηση μιας κυκλικής οικονομίας και διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων με

βιώσιμο τρόπο.
 Αύξηση της ψηφιοποίησης.

5.Ατομικές δράσης για την επίτευξη του στόχου

Η επίτευξη του στόχου 15 είναι δύσκολη αλλά όχι ακατόρθωτη. Υπάρχουν πολλές
ατομικές δράσεις που θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε προκείμενου να συμβάλουμε σε
αυτήν την προσπάθεια. Θα μπορούσαμε να κάνουμε εθελοντικές δενδροφυτεύσεις σε
περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιές ή υπερβόσκηση. Με αυτόν τον τρόπο
συμβάλλουμε ταυτόχρονά στην αποτροπή της ερημοποίησης καθώς και την αύξηση της
βιοποικιλότητας της περιοχής καθώς σύντομα πολλά ζώα θα βρουν καταφύγιο στην περιοχή.
Μια άλλη δράση θα ήταν ο εθελοντικός καθαρισμός των ακτών αλλά και των δασών.
Μεγάλα ποσοστά ανθρώπινων απορριμμάτων καταλήγουν στις θάλασσες και τις ακτές με
αποτέλεσμα πολλά ψάρια, χελώνες και φώκιες να παγιδεύονται σε πλαστικές σακούλες,
δίχτυα/πετονιές ψαράδων και άλλα διάφορα σκουπίδια. Δυστυχώς μεγάλα είναι και τα
ποσοστά σκουπιδιών στα δάση και πολλές φορές είναι αιτία εκδήλωσης πυρκαγιών. Η
ανακύκλωση απορριμμάτων και ηλεκτρικών συσκευών είναι και αυτή μια δράση συμβάλει
αποτελεσματικά στην προστασία του περιβάλλοντος.
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Συμπεράσματα

Καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός είναι συγκεντρωμένος στα αστικά κέντρα και η
ζήτηση των καταναλωτών αυξάνεται, αυτό έχει οδηγήσει στην κατάχρηση των φυσικών
πόρων για την κάλυψη των αναγκών τους, προκαλώντας ανεπανόρθωτη ζημιά στο
περιβάλλον. Τα δάση αποτελούν σημαντικό μέρος του περιβάλλοντος και έχουν πληγεί
σκληρά. Τα δάση έχουν πολλές σημαντικές κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές
λειτουργίες, όπως η προστασία της βιοποικιλότητας, η προστασία του εδάφους από τη
διάβρωση, η μείωση των πλημμυρών μέσω της ρύθμισης της απορροής, η βελτίωση της
ποιότητας του παραγόμενου νερού, η πρόληψη του ανέμου, η πρόληψη του θορύβου και η
βελτίωση της ποιότητας του κλίματος και του αέρα, δρώντας ως αποθήκη του διοξειδίου του
άνθρακα (CO2) το κυριότερο αέριο θερμοκηπίου και πηγή οξυγόνου. Τα δάση μπορούν
επίσης να χρησιμοποιηθούν ως χώροι αναψυχής και αισθητικής απόλαυσης, έχουν θετικό
αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία και ταυτόχρονα δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης. Ως
εκ τούτου, είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα για τη διασφάλιση της διατήρησης και
προστασίας του.

Τα τελευταία 25 χρόνια, τα δάση του κόσμου έχουν μειωθεί κατά 1,3 εκατομμύρια
τετραγωνικά χιλιόμετρα - περισσότερα από την έκταση της Νότιου Αφρικής. Αυτό σημαίνει
ότι από το 1990, ο κόσμος έχει χάσει περισσότερα δάση από τη Νότια Αφρική.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιέχονται στο Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο Απειλούμενων
Ζωικών και Φυτικών Ειδών: Τα 171 είδη της χώρας, δηλαδή το 15% των σπονδυλωτών
(ψάρια, αμφίβια, ερπετά, πτηνά και θηλαστικά) κινδυνεύουν με εξαφάνιση, το 37,4%
ψαριών γλυκού νερού της χώρας κινδυνεύει και πολλά είδη έχουν εξαφανιστεί τοπικά. Το
27,2% όλων των αμφιβίων που βρίσκονται στην Ελλάδα απειλούνται με εξαφάνιση καθώς
και 62 είδη πτηνών. Τουλάχιστον 253 είδη φυτών απειλούνται με εξαφάνιση, ενώ τα άλλα
369 είδη είναι σπάνια φυτά που θεωρούνται σχεδόν απειλούμενα. Ο σημερινός ρυθμός
εξαφάνισης ειδών εκτιμάται ότι είναι 100 έως 1000 φορές μεγαλύτερος από αυτόν του
παρελθόντος, κυρίως λόγω των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Από το 1970, ο αριθμός των
ειδών μειώθηκε κατά 30%. Το ένα τρίτο των ειδών απειλείται με εξαφάνιση και το 2% των
ειδών έχει ήδη εξαφανιστεί. Από τον Δεκέμβριο του 2019, συνολικά 20.334 είδη δέντρων
έχουν συμπεριληφθεί στην Κόκκινη Λίστα Απειλούμενων Ειδών της IUCN (IUCN, 2019a),
από τα οποία 8.056 έχουν αξιολογηθεί ως παγκοσμίως απειλούμενα (κρίσιμα απειλούμενα,
απειλούμενα ή ευάλωτα). Περισσότερα από 1.400 είδη δέντρων έχουν αξιολογηθεί ως
άκρως απειλούμενα και χρήζουν επείγουσας προστασίας.

Από την άλλη πλευρά, η βιοποικιλότητα του πλανήτη μας απειλείται από την απώλεια
και υποβάθμιση των οικοτόπων, τα χωροκατακτητικά ξενικά είδη, τη ρύπανση, την
κλιματική αλλαγή και την υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων που οδηγεί σε
υποβάθμιση του εδάφους και περιφερειακή ερημοποίηση. Παρέχοντας τον χώρο που
χρειάζεται η φύση, θα έχουμε μια υγιή και ανθεκτική κοινωνία. Η πρόσφατη πανδημία
COVID-19 έχει κάνει ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για προστασία και αποκατάσταση
της φύσης. Η πανδημία έχει αυξήσει την ευαισθητοποίηση για τη σχέση μεταξύ της
ανθρώπινης υγείας και της υγείας των οικοσυστημάτων. Επιδείξτε την ανάγκη για βιώσιμες
αλυσίδες εφοδιασμού και πρότυπα κατανάλωσης που δεν υπερβαίνουν τα όρια της γης.
Αυτό αντανακλά το γεγονός ότι με την καταστροφή της φύσης θα αυξηθεί ο κίνδυνος
ανάπτυξης και εξάπλωσης μολυσματικών ασθενειών (IPBES, 2019).

Η προστασία και η αποκατάσταση της βιοποικιλότητας είναι ο μόνος τρόπος για να
διατηρηθεί η ποιότητα και η συνέχεια της ανθρώπινης ζωής στη γη. Οι δεσμεύσεις που
ορίζονται στη στρατηγική άνοιξαν το δρόμο για φιλόδοξες και απαραίτητες αλλαγές που θα
εξασφαλίσουν την ευημερία και την οικονομική ευημερία των σημερινών και των
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μελλοντικών γενεών σε ένα υγιές περιβάλλον. Η εκπλήρωση αυτών των δεσμεύσεων θα
λάβει υπόψη την ποικιλία των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν όλοι οι τομείς, τις
περιφέρειες και τα κράτη μέλη, θα αναγνωρίσει την ανάγκη διασφάλισης κοινωνικής
δικαιοσύνης, του κράτους δικαίου και της ένταξης, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά κοινωνικά
δικαιώματα και ευθύνες, και μια ισχυρή κοινή Η ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τα συμφέροντα
Ενδιαφερόμενα μέρη και πολίτες (www.eur-lex.europa.eu).

Μέτρα πρόληψης για την προστασία και διατήρηση των δασών

Η αειφόρος διαχείριση των δασών χρειάζεται δράσεις και μέτρα που θα βοηθήσουν την
προσαρμογή των δασών στην κλιματική αλλαγή. Μερικά μέτρα που μπορούμε να λάβουμε
είναι:
1. Καταγραφή του δάσους.
2. Αξιολόγηση της ευπάθειας των δασικών οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή.
3. Δημιουργία περιοχών συλλογής επιφανειακών υδάτων (όπως πλευρικά κανάλια) για να

μεταφέρετε αυτό το νερό σε περιοχές με αυξημένους κινδύνους ερημοποίησης,
διατηρώντας παράλληλα την υγρασία του εδάφους και μειώνοντας τις επιπτώσεις της
μακροχρόνιας ξηρασίας.

4. Αραίωση της βλάστησης.
5. Προστασία και αύξηση του μικτού δάσους και της ποικιλομορφίας των ειδών.
6. Ενίσχυση και επιτάχυνση φυσικής διαδικασίας αναγέννησης.
7. Αντιμετώπιση της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών.
8. Αναδάσωση.
9. Καταστολή των πυρκαγιών.
10. Αποτροπή ανεξέλεγκτης υλοτομίας.
11. Δημιουργία τράπεζας σπόρων.
12. Περιορισμός και έλεγχος της βόσκησης.
13. Σύνταξη διαχειριστικών προγραμμάτων.

Μέτρα πρόληψης για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας

1. Αειφορία και Γεωργία.
2. Οικονομική υποστήριξη.
3. Διακοπή κατασκευαστικών εργασιών.
4. Διακοπή ή τροποποίηση των όρων λειτουργίας έργων.
5. Απαγόρευση της πρόσβασης του κοινού σε συγκεκριμένες περιοχές.
6. Περιορισμός ή η απαγόρευση της θήρας.
7. Μείωση των απολήψιμων ποσοτήτων ύδατος από πηγές, λίμνες, ποταμούς ή

ταμιευτήρες.
8. Εισαγωγή στη φύση ατόμων του απειλούμενου είδους.
9. Απομάκρυνση ξενικών – εισβαλλόντων ειδών.

Μέτρα πρόληψης κατά της ερημοποίησης

Η καταπολέμηση της ερημοποίησης θα επιτευχθεί με την υιοθέτηση ορισμένων
καθολικής εφαρμογής μέτρων, τα οποία αφορούν ολόκληρο τον πληθυσμό και πολλούς
υποτομείς δραστηριότητας. Τα μέτρα αυτά είναι:
1. Προσδιορισμός των περιοχών που κινδυνεύουν.
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2. Βελτίωση της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των κοινωνικών και διοικητικών
ιδρυμάτων.

3. Αναβάθμιση περιοχών που πλήττονται από ερημοποίησή.
4. Διεθνής συνεργασία και έρευνα.
5. Επιδοτήσεις βιώσιμης ή βιολογικής γεωργίας.
6. Μείωση ρύπανσης των υπόγειων υδάτων
7. Αποσαφήνιση της ιδιοκτησίας δασικής γης.
8. Ενίσχυση της διαχείρισης των δασών και μείωση των απωλειών από πυρκαγιές.
9. Θεσμοί και νομικά μέτρα για την αειφόρο διαχείριση των υδατικών πόρων.
10. Περισσότερες δεξαμενές νερού για την αντιμετώπιση της ξηρασίας.
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ΣΤΟΧΟΣ 16 ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σωτηρία Ρέκκα
Απόφοιτος Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΠΜΣ Βιώσιμη Ανάπτυξη, Χαροκόπειο
Πανεπιστήμιο
sotiriarekka@yahoo.gr

Περίληψη
Η βιώσιμη ανάπτυξη, όπως περιγράφηκε από την Ατζέντα 2030 κλήθηκε να συσχετίσει

μια ποικιλία κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων τα οποία θα
πρέπει να αντιμετωπιστούν συνεργατικά από τα κράτη μέσω των κυβερνήσεων, των διάφορων
οργανισμών αλλά και των ίδιων των πολιτών. Στην εργασία αυτή εξετάζεται η ατομική
συμβολή στην επίτευξη του Στόχου 16 «Ειρήνη, Δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί», όπως αυτός
περιγράφηκε και εξειδικεύτηκε με υπο-στόχους και δείκτες παρακολούθησης από τον
Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Τα στοιχεία, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν αποτελούνται κατά
κύριο λόγο από μελέτες και εκθέσεις που πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την παρακολούθηση
δεικτών που ποσοτικοποίησαν δεδομένα που σχετίζονται με την ειρήνη και την δικαιοσύνη
στον πλανήτη.

Ξεκινώντας με τα δεδομένα του σήμερα και παρακολουθώντας τις προσπάθειες που
γίνονται σε Ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο για την δημιουργία ενός ειρηνικού δικαίου
και θεσμικά ισχυρού κόσμου καταλήγουμε στην πρόταση ατομικών δράσεων
προσανατολισμένων στο στόχο αυτό. Συμπερασματικά στο τέλος της εργασίας καταλήγουμε
στην διαπίστωση πως η αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των Στόχων της Ατζέντα 2030 μας
καθιστά όλους υπευθύνους για την υλοποίησή τους, θέτοντας τις ατομικές μας δράσεις στο
κέντρο κάθε προσπάθειας.

Λέξεις κλειδιά: Βιώσιμη Ανάπτυξη, ειρήνη, δικαιοσύνη, ισχυροί θεσμοί, ατομική δράση.

Εισαγωγή
Με ψήφισμα της Γενική Συνέλευση στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 εγκρίθηκαν τα

αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών που αφορούσαν την
αναπτυξιακή ατζέντα μετά το 2015 η οποία έφερε τον τίτλο, «Μεταμορφώνοντας τον κόσμο
μας: η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και οι 169 υπο-στόχοι που ανακοινώθηκαν
κατέδειξαν την κλίμακα και τη φιλοδοξία αυτής της νέας παγκόσμιας ατζέντας μέσω των
οποίων επιδιώχτηκε να ολοκληρωθεί το έργο που άφησαν ημιτελές οι οκτώ (8)
Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας (Millennium Development Goals, MDGs).

Η Ατζέντα 2030 είναι ένα σχέδιο δράσης για τους ανθρώπους, τον πλανήτη και την
ευημερία, την ειρήνη και την συνεργασία.

Συγκεντρωτικά στην ακόλουθη εικόνα παρουσιάζονται οι 17 Στόχοι της Βιώσιμης
Ανάπτυξης:



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Περιβάλλον-Πολιτισμός-Οικονομία-Κοινωνία......ΤΕΥΧΟΣ 2020
ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 10 ΧΡΟΝΩΝ: ΟΙ 17 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ.............Επιμέλεια Ρόϊδω Μητούλα, Αγησίλαος Οικονόμου

363

Εικόνα 1: Oι 17 Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης, πηγή https://unric.org/el/

Στόχος της εργασίας αυτής είναι, αφού περιγραφεί το περιεχόμενο του Στόχου 16
«Ειρήνη, Δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί» καθώς και οι δράσεις που συνδέονται με αυτόν σε
ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο, να προταθούν ατομικές δράσεις για την επίτευξη του.

Ως ειρήνη είθισται να ονομάζεται η κατάσταση στην οποία εχθροπραξίες, συγκρούσεις
και αναταραχές απουσιάζουν στις σχέσεις μεταξύ κρατών αλλά και από το εσωτερικό ενός
κράτους. Για το Διεθνές Δίκαιο, ειρήνη είναι η μετά την λήξη ενός πολέμου αποκατάσταση
των φιλικών σχέσεων μεταξύ δύο εμπόλεμων κρατών. Το κοινό στοιχείο και των δύο
ορισμών είναι η αναγκαιότητα να δομηθούν οι κατάλληλες σχέσεις μεταξύ δύο ή
περισσοτέρων εθνών ή κοινωνικών-πολιτικών-οικονομικών μερών, υπό το καθεστώς
αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Οι ειρηνικές σχέσεις λοιπόν είναι ο καρπός της προσπάθειας
ανθρώπων και λαών να εφαρμόσουν ένα κοινώς αποδεκτό σύστημα κανόνων δικαίου.

Η δικαιοσύνη αποτελεί θεσμό άρρηκτα συνδεδεμένο με τη λειτουργία
αποτελεσματικών και υπεύθυνων θεσμών. Μέσα σε ένα υγιές κανονιστικό περιβάλλον με
αποτελεσματική απονομή δικαιοσύνης επιτυγχάνεται η εύρυθμη λειτουργία μιας κοινωνίας.

Σε ένα ειρηνικό περιβάλλον, χωρίς κοινωνικούς περιορισμούς, υπό την αιγίδα ισχυρών
θεσμών συνεπικουρούμενων από ένα αποτελεσματικό σύστημα δικαιοσύνης, μια κοινωνία
και κατ’ επέκταση ένα έθνος μπορούν να επιδιώξουν αυτό που η βιώσιμη ανάπτυξη
πρεσβεύει. Την ικανοποίηση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών
με τρόπο που να εξασφαλίζει όχι μόνο τη βραχυπρόθεσμη ή μεσοπρόθεσμη αλλά κυρίως τη
μακροπρόθεσμη ευημερία, επιτρέποντας στις επόμενες γενιές να έχουν το ίδιο ποιοτικό και
ποσοτικό υπόβαθρο να κάνουν το ίδιο.

Η υλοποίηση του Στόχου 16 βρίσκεται υπό την παρακολούθηση του Ο.Η.Ε καθώς και
άλλων ανεξάρτητων φορέων όπως των Institute for Economics and Peace (IEP) και World
Justice Project (WJP), τα ευρήματα των οποίων δημοσιοποιούνται με σχετικές εκθέσεις.
Παράλληλα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η σπουδαιότητα της υλοποίησης του Στόχου
έχει ενσωματωθεί σε πλήθος προγραμμάτων ενταγμένων στον ετήσιο προϋπολογισμό της με
σκοπό την επίτευξή του όχι μόνο στο εσωτερικό της αλλά και σε πλήθος συνεργαζόμενων
χωρών .

Το ενδιαφέρον για την υλοποίηση του στόχου 16 αντικατοπτρίζεται σε αρκετά
δημοσιευμένα άρθρα που αφορούσαν την υπέρβαση των προκλήσεων που θέτει ο στόχος
(Hope, 2020), παρατηρήσεων επί των τρόπων μέτρησης της δικαιοσύνης (Aiken, Wizner, &
Law School, n.d.), την αξία της θετική ειρήνης αλλά και σε αναρτήσεις διάφορων ισότοπων
με σχετικό περιεχόμενο.

1. Περιγραφή του Στόχου 16 «Ειρήνη, Δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί».

Η ειρήνη αποτέλεσε μέρος του σχεδίου δράσης βάσει του οποίου καταρτίστηκε η
Ατζέντα 2030. Αποτέλεσμα της επιδίωξης αυτής ήταν ο 16ος Στόχος, ο οποίος είναι
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αφιερωμένος στην προαγωγή ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών με στόχο τη
βιώσιμη ανάπτυξη. Κοινωνιών που θα παρέχουν ισότιμη πρόσβαση στη δικαιοσύνη καθώς
και αποτελεσματικούς, υπεύθυνους και συμμετοχικούς θεσμούς σε όλα τα επίπεδα.

Ο Στόχος 16 διαιρέθηκε σε 12 υπο-στόχους για τους οποίους προτάθηκαν συνολικά 24
δείκτες κατάλληλοι για την παρακολούθηση της εξέλιξης τους.

Οι υπο-στόχοι προσδιορίζουν του επιμέρους τομείς στους οποίους καλούνται τα έθνη
να βελτιώσουν την εικόνα τους. Ειδικότερα:
16.1 Σημαντική μείωση όλων των μορφών βίας και των σχετικών ποσοστών θανάτων
παντού.
16.2 Τερματισμός της κακοποίησης, της εκμετάλλευσης, της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και
όλων των μορφών βίας και βασανιστηρίων που υφίστανται τα παιδιά.
16.3 Προαγωγή του κράτους δικαίου, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και διασφάλιση της
ισότιμης πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους.
16.4 Έως το 2030, σημαντική μείωση των παράνομων ροών χρημάτων και όπλων, ενίσχυση
της ανάκτησης και επιστροφής κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων και καταπολέμηση κάθε
μορφής οργανωμένου εγκλήματος.
16.5 Ουσιαστική μείωση κάθε μορφής διαφθοράς και δωροδοκίας.
16.6 Ανάπτυξη αποτελεσματικών, υπεύθυνων και διαφανών θεσμών σε όλα τα επίπεδα.
16.7 Διασφάλιση της υπεύθυνης, χωρίς αποκλεισμούς, συμμετοχικής και
αντιπροσωπευτικής λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα.
16.8 Διεύρυνση και ενίσχυση της συμμετοχής των αναπτυσσόμενων χωρών στους θεσμούς
παγκόσμιας διακυβέρνησης.
16.9 Έως το 2030, παροχή νομικής ταυτότητας σε όλους, συμπεριλαμβανομένης της
ληξιαρχικής καταχώρησης των γεννήσεων.
16.10 Διασφάλιση της δημόσιας πρόσβασης σε πληροφορίες και προστασία των θεμελιωδών
ελευθεριών, σύμφωνα με τις εκάστοτε εθνικές νομοθεσίες και διεθνείς συμφωνίες.
16.α Ενίσχυση των σχετικών εθνικών θεσμών, μέσω της διεθνούς συνεργασίας, για την
οικοδόμηση ικανοτήτων σε όλα τα επίπεδα, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, με στόχο την
πρόληψη της βίας και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εγκλήματος.
16.β Προαγωγή και εφαρμογή νόμων που δεν δημιουργούν διακρίσεις και πολιτικών
βιώσιμης ανάπτυξης.

Με το Στόχο 16 ο Ο.Η.Ε συνέδεσε άρρηκτα, την ειρήνη, την απονομή δικαιοσύνης και
την άριστη λειτουργία των θεσμικών δομών με την βιώσιμη ανάπτυξη. Από το παρελθόν
ήδη διάφοροι επιστήμονες είχαν μιλήσει για το ρόλο της ανθρώπινης ελευθερίας, με τις
διάφορές μορφές που μπορεί να λάβει, με την ανάπτυξη.

Ο Johan Vincent Galtung, νορβηγός κοινωνιολόγος, μαθηματικός, κύριος θεμελιωτής
των σπουδών περί ειρήνης και συγκρούσεων και δημιουργός του περιοδικού Journal of
Peace Research εισάγει το 1964 την έννοια του διαχωρισμού της ειρήνης σε θετική και
αρνητική.

Ως αρνητική ειρήνη ορίζεται η απουσία πολέμου και βίας η οποία όμως δεν αποτυπώνει
τις τάσεις μιας κοινωνίας προς τη σταθερότητα και την αρμονία.

Αντίθετα ως θετική ειρήνη ορίζεται μια πιο διαρκή ειρήνη που βασίζεται σε βιώσιμες
επενδύσεις, στην οικονομική ανάπτυξη και στους θεσμούς, καθώς και σε κοινωνικές
συμπεριφορές που προάγουν την ειρήνη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της
ανθεκτικότητας μιας κοινωνίας ή της ικανότητάς της να απορροφά κραδασμούς χωρίς να
πέφτει ή να υποτροπιάζει σε σύγκρουση.

Ο βραβευμένος με Νόμπελ οικονομολόγος Amartya Kumar Sen το 1999 στο βιβλίο του
«Development as Freedom» διακρίνει την ελευθερία σε 5 “δομικές” μορφές : την πολιτική,
την οικονομική, την κοινωνική, τις εγγυήσεις διαφάνειας και την ασφάλεια/προστασία. Οι
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ελευθερίες αυτές όχι μόνο αλληλοϋποστηρίζονται αλλά μέσα από ένα πλέγμα δικαιωμάτων
και ευκαιριών που δημιουργούν, αυξάνουν τις ικανότητες του ατόμου.

Η Ατζέντα 2030 ήρθε λοιπόν το 2016 για να συγκεράσει και περιγράψει ένα σύνολο
θεωρητικών προσεγγίσεων και πρακτικών αναγκών για την επίτευξη της Βιώσιμης
Ανάπτυξης

2. Περιγραφή υπάρχουσας κατάστασης

Με την υιοθέτηση της η Ατζέντα 2030 παρείχε ένα κοινό σχέδιο για την επίτευξη
παγκόσμιας ευημερίας σε έναν βιώσιμο κόσμο. Έναν κόσμο, που όλοι οι άνθρωποι ως
αναπόσπαστο μέρος ενός υγιούς πλανήτη θα μπορέσουν να ζήσουν ειρηνικά και
δημιουργικά.

Με το έτος 2030 να απέχει λιγότερο από μια δεκαετία θα πρέπει να αναρωτηθούμε εάν
οι ενέργειές που η Ατζέντα κωδικοποίησε έθεσαν τα σωστά θεμέλια αλλά και αν πράγματι
οδηγούν προς την επίτευξη των Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs).

Το ερώτημα λοιπόν είναι μετά από 5 χρόνια εφαρμογής του Στόχου 16 ζούμε σε έναν
πλανήτη ειρηνικό και δίκαιο;

Δυστυχώς τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 15η έκδοση Παγκόσμια Έκθεση για
την Ειρήνη (Global Peace Index 2020)η οποία εκδόθηκε από το Ινστιτούτο για την
Οικονομία και την Ειρήνη (Institute of Economics & Peace, 2021)δεν είναι ευχάριστα.

Τα αποτελέσματα της έκθεσης καλύπτουν το 99,7 % του παγκόσμιου πληθυσμού και
περιλαμβάνουν 163 ανεξάρτητες χώρες και περιοχές. Για τη δημιουργία του
χρησιμοποιήθηκαν 23 ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες προερχόμενοι από αξιόπιστες πηγές
και μετρήθηκε η κατάσταση της ειρήνης σε τρεις τομείς: στο επίπεδο της κοινωνικής
ασφάλειας, την έκταση των συνεχιζόμενων εσωτερικών και διεθνών συγκρούσεων και του
βαθμού στρατιωτικοποίησης.

Τα φετινά αποτελέσματα δείχνουν ότι το μέσο επίπεδο της παγκόσμιας ειρήνη
επιδεινώθηκε κατά 0,07%, αποτελώντας την ένατη επιδείνωση της ειρήνης στα τελευταία
δεκατρία χρόνια, με 87 χώρες να βελτιώνουν τη θέση τους και 73 να καταγράφουν
επιδείνωση. Για το 2021 η έκθεση αποκαλύπτει έναν κόσμο στον οποίο οι συγκρούσεις και
οι κρίσεις που εμφανίστηκαν την περασμένη δεκαετία έχουν αρχίσει να μειώνονται, μόνο
και μόνο για να αντικατασταθούν με ένα νέο κύμα έντασης και αβεβαιότητα. Βασικοί
παράγοντες της επιδείνωσης θεωρούνται η πανδημία COVID-19, ο πλήρη αντίκτυπο της
οποίας δεν έχει ακόμη καταγραφεί εφόσον βρίσκεται σε εξέλιξη και οι αυξανόμενες
εντάσεις μεταξύ πολλών από τις μεγάλες δυνάμεις.

Σε ότι αφορά την επίδραση της πανδημίας, σημειώνεται ότι συνέβαλε στην αύξηση της
ανησυχία κατά τη διάρκεια των lockdown και στην αυξανόμενη οικονομική αβεβαιότητα
που οδήγησε σε διάφορες μορφές πολιτικών αναταραχών το 2020. Από την έκθεση
προκύπτει ότι πάνω από 5.000 καταγεγραμμένα βίαια γεγονότα, μεταξύ Ιανουαρίου 2020
και Απριλίου 2021, σχετίζονται με την πανδημία. Βεβαία είναι κοινώς αποδεκτό ότι, είναι
ακόμη πολύ νωρίς να μετρηθούν πλήρως οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της πανδημίας
στην ειρήνη. Ωστόσο, οι μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες σε πολλά έθνη αυξάνουν
την πιθανότητα πολίτικης αστάθειας και βίαιων διαδηλώσεων.

Η ακόλουθη εικόνα παρουσιάζει σχηματικά τα βασικά ευρήματα της Παγκόσμιας
Έκθεσης για την Ειρήνη.
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Εικόνα 2. Στιγμιότυπο του παγκόσμιου επιπέδου ειρήνης. Πηγή Global Peace Index 2021

Mε μία πρώτη ανάγνωση του χάρτη οι χώρες της Ευρώπης φαίνεται να απολαμβάνουν
ειρηνικές συνθήκες διαβίωσης, γεγονός που επαληθεύετε και από τα ευρήματα της Έκθεσης,
σύμφωνα με τα οποία:

Η Ευρώπη διατήρησε τη θέση της ως η πιο ειρηνική περιοχή στον κόσμο, την οποία
που κατέχει από το 2008 βελτιώνοντας τη συνολική της βαθμολογία ως αποτέλεσμα της
συνεχής βελτίωσης του δείκτη επιπτώσεων της τρομοκρατίας, και μείωσης των μέσων κατά
κεφαλήν εξαγωγών όπλων. Το 2012, η ΕΕ τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης για το ρόλο της
στη "μεταμόρφωση του μεγαλύτερου τμήματος της Ευρώπης από ήπειρο πολέμου σε ήπειρο
ειρήνης"

Η Ελλάδα βρίσκεται μέσα στις λιγότερο ειρηνικές χώρες της Ευρώπης
καταλαμβάνοντας την 33η θέση ενώ κατατάσσεται 66η μεταξύ των 163 χωρών της
Παγκόσμιας Έκθεσης για την Ειρήνη. Η βαθμολογία της επιδεινώθηκε κατά 3,2% κατά το
παρελθόν έτος, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στις εντάσεις με την Τουρκία που
οδήγησαν σε αύξηση της πολιτικής αστάθειας. Η Ελλάδα βελτιώθηκε τον τομέα της
στρατικοποίησης αλλά επιδεινώθηκε σε ορισμένους δείκτες ασφάλειας καθώς και σε δείκτες
των ποσοστών ανθρωποκτονιών και εγκλεισμού.

Στον Στόχο 16 περιλαμβάνεται ο υπο-στόχος 16.3 «Προαγωγή του κράτους δικαίου, σε
εθνικό και διεθνές επίπεδο και διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στη δικαιοσύνη για
όλους».

Ωστόσο, καθώς αυξάνεται η διαθεσιμότητα δεδομένων σχετικά με την εμπειρία των
ανθρώπων από τη δικαιοσύνη, γίνεται ολοένα και περισσότερο σαφές ότι ο κόσμος δεν
βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην έκθεση «Μέτρηση του χάσματος δικαιοσύνης:
Μια ανθρωποκεντρική αξιολόγηση των ανεκπλήρωτων αναγκών δικαιοσύνης σε όλο τον
κόσμο» που εκδόθηκε από τον ανεξάρτητο οργανισμό World Justice Project αποδεικνύουν
ότι πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν προβλήματα δικαιοσύνης και πολύ λίγοι λαμβάνουν τη
δικαιοσύνη που χρειάζονται.

Ως αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης (World Justice Project, 2019), εκτιμάται ότι:
• 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι δεν μπορούν να βρουν δικαιοσύνη για προβλήματα

αστικής, διοικητικής ή ποινικής δικαιοσύνης. Πρόκειται για θύματα εγκληματικών πράξεων
και για άτομα με αστικές και διοικητικές διαφορές, που ενώ μπορεί να ζουν περιβαλλόμενα



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Περιβάλλον-Πολιτισμός-Οικονομία-Κοινωνία......ΤΕΥΧΟΣ 2020
ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 10 ΧΡΟΝΩΝ: ΟΙ 17 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ.............Επιμέλεια Ρόϊδω Μητούλα, Αγησίλαος Οικονόμου

367

από λειτουργικούς θεσμούς και συστήματα δικαιοσύνης, αντιμετωπίζουν εμπόδια στην
επίλυση των καθημερινών προβλημάτων μέσω οποιουδήποτε θεσμού απονομής δικαιοσύνης.

• 4,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι αποκλείονται από τις ευκαιρίες που παρέχει ο νόμος.
Αυτοί είναι άνθρωποι που η έλλειψη νομικών εργαλείων – συμπεριλαμβανομένων εγγράφων
ταυτότητας, κατοχής γης ή κατοικίας και επίσημης εργασίας ρυθμίσεις – δεν τους επιτρέπει
να προστατεύσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και να έχουν πρόσβαση σε οικονομικές
ευκαιρίες ή δημόσιες υπηρεσίες .

• 253 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε ακραίες συνθήκες αδικίας. Αυτό περιλαμβάνει
άτομα που είναι χωρίς ιθαγένεια, θύματα της σύγχρονης δουλείας και άτομα που ζουν σε
εύθραυστα κράτη με υψηλά επίπεδα ανασφάλειας.

Συνολικά, από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι 5,1 δισεκατομμύρια άτομα ή
περίπου τα δύο τρίτα του παγκόσμιου πληθυσμού έχουν αντιμετωπίζει τουλάχιστον ένα από
τα αναφερόμενα ζητήματα δικαιοσύνης, με κάποιους να αντιμετωπίζουν περισσότερες της
μίας αδικίες.

Εκτός των ανεξάρτητων ερευνών που γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο με σκοπό την
μέτρηση χαρακτηριστικών όπως η ειρήνη και η πρόσβαση στη δικαιοσύνη ο Οργανισμός
Ηνωμένων Εθνών παρακολουθεί σε ετήσια βάση την εξέλιξη και των 17 Στόχων Βιώσιμης
Ανάπτυξης.

Σε ότι αφορά την υλοποίηση του Στόχου 16 για ειρηνικές, δίκαιες και χωρίς
αποκλεισμούς κοινωνίες συγκριτικά από τις εκθέσεις «The Sustainable Development Goals
Report » το ΟΗΕ βρέθηκε ότι:

Τα τελευταία χρόνια δεν έχει γίνει καμία σημαντική πρόοδος προς τον τερματισμό της
βίας, την προώθηση του κράτους δικαίου, την ενίσχυση θεσμικών οργάνων σε όλα τα
επίπεδα ή αύξηση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη. Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν στερηθεί
την ασφάλεια, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους, ενώ επιθέσεις σε ακτιβιστές
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφους φαίνεται πως συμβάλουν στην υστέρηση
αυτή

Το 2018, ο αριθμός των ανθρώπων που υποχρεώθηκαν να διαφύγουν από καταστάσεις
πολέμου, διώξεων και συγκρούσεων ξεπέρασε τα 70 εκατομμύρια. Στην έκθεση του 2021 ο
ΟΗΕ καταγράφει ότι ως τα τέλη του 2020, περίπου το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού,
δηλαδή 82,4 εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίστηκαν βίαια ως αποτέλεσμα διώξεων,
συγκρούσεων ή γενικευμένης βίας.

Εικόνα 3. Πηγή https://www.ey.com/en_br/purpose/diversity-refugees

- Οι νέοι άνδρες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο δολοφονίας συνολικά, ενώ τα περισσότερα
θύματα ανθρωποκτονίας από στενό σύντροφο είναι γυναίκες.
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Εικόνα 4. Πηγή δεδομένων Sustainable Development Goal Report 2019,UN

- Η πανδημία COVID-19 έγινε η αιτία να εκταθούν και ενταθούν οι ανισότητες και
διακρίσεις, να δημιουργηθούν μεγάλες διαταραχές στη λειτουργία των κυβερνήσεων, να
δοκιμαστούν, αποδυναμωθούν και μερικές φορές ακόμη και να καταστραφούν τα εθνικά
συστήματα δικαιωμάτων και προστασίας. Πλήττει δυσανάλογα τους πιο ευάλωτους
παγκοσμίως, με τα παιδιά να βρίσκονται στις ομάδες υψηλού κινδύνου.
- Η πανδημία εντείνει τον κίνδυνο εκμετάλλευσης των παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της
εμπορίας ανθρώπων και της παιδικής εργασίας. Εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο
αντιμετωπίζουν διαφορετικές μορφές εκμετάλλευση. Ο κίνδυνος για τα παιδιά αυξάνεται
λόγω των συνδυασμένων επιπτώσεων που σχετίζονται με την πανδημία, δηλαδή το κλείσιμο
των σχολείων και την οικονομική δυσπραγία.

Εικόνα 5. Πηγή: Sustainable Development Goals Report 2021,UN

- Η δωροδοκία είναι τουλάχιστον πέντε φορές πιο πιθανή σε χώρες με χαμηλό εισόδημα από
ότι σε χώρες υψηλού εισοδήματος.
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία σε περισσότερες από 120 χώρες κατά την
περίοδο 2011-2020, το μέσο ποσοστό επικράτησης της δωροδοκίας σε χώρες χαμηλού
εισοδήματος είναι 37,6 %, έναντι 7,2 % στις χώρες υψηλού εισοδήματος. Παράλληλα, η
πανδημία COVID-19 έχει αυξήσει άνευ προηγουμένου τις ευκαιρίες για διαφθορά.
- Οι εκτεταμένοι θάνατοι αμάχων σε ένοπλες συγκρούσεις εξακολουθούν να υφίστανται, αν
και έχει σημειωθεί πρόοδος στις περισσότερες περιοχές.
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Οι ένοπλες συγκρούσεις έχουν ως αποτέλεσμα θανάτους αμάχων, τραυματισμούς και
τραύματα, εκτοπισμό και κατεστραμμένες βασικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένης της
υγειονομικής περίθαλψης. Συνδέονται με ανεξέλεγκτες παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Η μείωση των θανάτων αμάχων σε
παγκόσμιο επίπεδο αποδίδεται στο ότι ορισμένες από τις συγκρούσεις γίνονται λιγότερο
θανατηφόρες, μαζί με τις συλλογικές προσπάθειες για την ενίσχυση της προστασίας των
αμάχων.
- Η δολοφονία υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων και
συνδικαλιστών παραμένει απαράδεκτα υψηλή.
Το 2020, αναφέρθηκαν οι δολοφονίες 331 υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε
32 χώρες (αύξηση 18 τοις εκατό από το 2019), μαζί με 19 εξαναγκαστικές εξαφανίσεις σε 14
χώρες. Οι γυναίκες αποτελούσαν το 13 τοις εκατό των θυμάτων και η Λατινική Αμερική
παραμένει η περιοχή που πλήττεται περισσότερο.

3. Πολιτικές και δράσεις- Χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το στόχο 16

Η Ατζέντα 2030 ήταν μια ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να αναλάβει
ηγετικό ρόλο στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, να ενισχύσει την πολυμερή συνεργασία
και στο πλαίσιο της εξωστρέφειας να κάνει γνώστες τις αξίες και τους στόχους της
παγκοσμίως. Έχοντας κοινούς στόχους τα Ηνωμένα Έθνη και η ΕΕ αποδείχθηκαν φυσικοί
εταίροι, με κοινό στόχο τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για όλους.

Για την ΕΕ ήταν σαφές πως προκειμένου να καταστεί δυνατή η επίτευξη των Στόχων
της Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), θα έπρεπε κινητοποιηθούν μηχανισμοί χρηματοδότησης σε
επενδύσεις, προγράμματα και έργα. Ως πιο αποτελεσματικό μέσο θεωρήθηκε ο
μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ λόγω του τεράστιου ύψους των 1,8
τρισεκατομμυρίων ευρώ, της εκτεταμένης χρονικής περιόδου και της πολυεθνικής του
διάστασης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι νομικά, με καμία συνθήκη ή άλλη μορφή νομοθεσίας δεν
απαιτείται ο προϋπολογισμός της ΕΕ να συμπεριλάβει τους ΣΒΑ καθώς δεν είναι νομικά
δεσμευτικοί. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολιτικές, δράσεις και έργα που εμπεριέχουν την
επίτευξη των ΣΒΑ να είναι δύσκολο να εντοπιστούν καθώς αποτελούν μέρος ενός
ευρύτερου επενδυτικού πλαισίου.

Σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο Σχέδιο Γενικού Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021(Commision, 2020), ο αριθμός των προγραμμάτων που
συμβάλλουν σε μεμονωμένους ΣΒΑ παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

Εικόνα 6.Πηγή:European Commission, Draft General Budget of the EU for financial year 2021
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Ειδικότερα σε ότι αφορά την επίτευξη του Στόχου 16 η ΕΕ επεδίωξε την επίτευξη του
μέσω των ακολούθων προγραμμάτων:
ΤΟΜΕΑΣ: Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη και θέσεις εργασίας

-Το Πρόγραμμα της Ένωσης για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον
Αθλητισμό (Erasmus+)

Το Erasmus+ είναι το εμβληματικό πρόγραμμα της ΕΕ για την υποστήριξη και την
ενίσχυση της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού στην Ευρώπη.
Προσφέρει ευκαιρίες σε νέους, φοιτητές και ενήλικες να σπουδάσουν, να αποκτήσουν
εργασιακής εμπειρίας και εθελοντική εργασία στην Ευρώπη ή όχι μόνο και ταυτόχρονα
προωθεί την κατανόηση των ευρωπαϊκών αξιών και ευαισθητοποίησης, ιδίως της
αλληλεγγύης και της ανεκτικότητας επιτυγχάνοντας μια πιο ενεργή συμμετοχή στην κοινωνία.

- Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps)
Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης προσφέρει στους νέους ηλικίας 18 έως 30 ετών την

ευκαιρία να λάβουν μέρος σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων αλληλεγγύης σε ολόκληρη
την Ε.Ε. βελτιώνοντας την προσωπική ανάπτυξη των νέων, την ενεργό συμμετοχή στην
κοινωνία και την απασχολησιμότητα, αλλά βοηθά επίσης τους κυβερνητικές οργανισμούς,
δημόσιους φορείς και εταιρείες στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν κοινωνικές και
άλλες προκλήσεις.

Μέσω ενός ενιαίου κέντρου για όλες τις ευκαιρίες αλληλεγγύης που χρηματοδοτούνται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυξάνεται η αποτελεσματικότητα της χρήσης των δημόσιων
πόρων. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος εγγυάται επίσης ότι τα
αποτελέσματα είναι διαφανή και προσβάσιμα σε όλους. Τέλος, μέσω της ανασκόπησης των
ανοιχτών διαβουλεύσεων, των φόρουμ και των ειδικών συναντήσεων, η Επιτροπή
διαβουλεύεται τακτικά με βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, υποστηρίζοντας έτσι τη συμμετοχική
και χωρίς αποκλεισμούς λήψη αποφάσεων.

ΤΟΜΕΑΣ: Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή (Economic, social and territorial
Cohesion)

- Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (European Social Fund)
Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) είναι το κύριο μέσο της Ευρώπης για την

υποστήριξη των θέσεων εργασίας, βοηθώντας τους ανθρώπους να αποκτήσουν καλύτερες
και δικαιότερες ευκαιρίες για εργασία καθώς και υποστήριξη στην βελτίωση δεξιοτήτων και
την επανεκπαίδευση. Επενδύει στο ανθρώπινο κεφάλαιο της Ευρώπης - τους εργαζόμενους,
τους νέους της και όλους όσοι αναζητούν δουλειά. Η χρηματοδότηση του ΕΚΤ βελτιώνει τις
προοπτικές απασχόλησης για εκατομμύρια Ευρωπαίους, μέσω ειδικότερων στόχων:

1)Προώθηση βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας
του εργατικού δυναμικού

2)Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης
3)Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για

δεξιότητες και δια βίου μάθηση
4) Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων αρχών και των ενδιαφερομένων και

αποτελεσματική δημόσια διοίκηση
5) Προώθηση ειδικής υποστήριξης σε νέους NEET1 (15-24)

1 Το NEET, ένα αρκτικόλεξο για το "Not in Education, Employment, or Training", αναφέρεται σε
ένα άτομο που είναι άνεργο και δεν λαμβάνει εκπαίδευση ή επαγγελματική κατάρτιση.
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Το ΕΚΤ χρηματοδοτεί την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και την
αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης με στόχο τις μεταρρυθμίσεις, τη βελτίωση της
νομοθεσίας και τη χρηστή διακυβέρνηση, ιδίως στον οικονομικό, στον τομέα της
απασχόλησης, στην εκπαίδευση, στον κοινωνικό, στον περιβαλλοντικό τομέα και στους
δικαστικούς τομείς μέσω μέτρων που συνίστανται κυρίως στην κατάρτιση για δημόσιους
φορείς.

ΤΟΜΕΑΣ: Ασφάλεια και Ιθαγένειας (Security and Citizenship)
- Πρόγραμμα Δικαιοσύνης (Justice Program)
Το πρόγραμμα αυτό θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού χώρου

δικαιοσύνης που βασίζεται στην αμοιβαία αναγνώριση και την αμοιβαία εμπιστοσύνη.
Προωθεί:

- δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις, για παράδειγμα σε θέματα
αφερεγγυότητας και στον τομέα του οικογενειακού δικαίου

- δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις
- δικαστική κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της γλωσσικής κατάρτισης στη νομική

ορολογία, με σκοπό την προώθηση μιας κοινής νομικής και δικαστικής κουλτούρας
- αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των

δικαιωμάτων των θυμάτων εγκληματικών πράξεων και των δικονομικών δικαιωμάτων σε
ποινικές διαδικασίες

- πρωτοβουλίες στον τομέα της πολιτικής για τα ναρκωτικά (δικονομική συνεργασία
και πτυχές πρόληψης του εγκλήματος).

Το Πρόγραμμα Δικαιοσύνης έχει συμβάλει:
- στην αποτελεσματική και συνεκτική εφαρμογή του ποινικού δικαίου της ΕΕ στον τομέα των
δικαιωμάτων των θύματα εγκληματικών πράξεων π.χ Οδηγία 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση
ελάχιστων προτύπων για τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία των θυμάτων
του εγκλήματος,
- υποστήριξε την ανάπτυξη και εφαρμογή των μέτρων που σχετίζονται με τον οδικό χάρτη
του 2009 σχετικά με την ενίσχυση των δικονομικών δικαιωμάτων των υπόπτων και των
κατηγορουμένων σε ποινικές διαδικασίες. Εκδόθηκαν οδηγίες για το δικαίωμα για διερμηνεία
και μετάφραση σε ποινικές διαδικασίες, για το δικαίωμα ενημέρωσης σε ποινικές
διαδικασίες, για το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο σε ποινικές διαδικασίες, σχετικά με
την ενίσχυση ορισμένων πτυχών του τεκμηρίου αθωότητας και του δικαιώματος παρουσίας
στη δίκη στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για παιδιά
που είναι ύποπτα ή κατηγορούμενα σε ποινική διαδικασία και σχετικά με τη νομική
συνδρομή υπόπτων και κατηγορουμένων σε ποινικές διαδικασίες.
- χρηματοδοτεί τη συντήρηση και επέκταση της ευρωπαϊκής πύλης ηλεκτρονικής δικαιοσύνης
(European e-Justice Portal), μια κοινή πρωτοβουλία μεταξύ των Επιτροπή και το Συμβούλιο
της ΕΕ, το οποίο παρέχει πλήθος πολυγλωσσικού ενημερωτικού περιεχομένου, καθώς και
μια σειρά από ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως διασυνδέσεις εθνικών μητρώων. Η πύλη
ηλεκτρονικής δικαιοσύνης φιλοδοξεί να γίνει μια ενιαία θυρίδα για πολίτες, επιχειρήσεις,
επαγγελματίες νομικούς και το δικαστικό σώμα.

- Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια( Rights, Equality and Citizenship)
Το πρόγραμμα στοχεύει να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη ενός τομέα όπου η

ισότητα και τα δικαιώματα των προσώπων, όπως κατοχυρώνονται στις ευρωπαϊκές και
διεθνής συνθήκες, προωθούνται και εφαρμόζονται αποτελεσματικά. Οι ειδικοί στόχοι του
περιλαμβάνουν την προώθηση της μη διάκρισης, των δικαιωμάτων των ατόμων με
αναπηρίες, την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, τα δικαιώματα του παιδιού, καθώς και
τα δικαιώματα που απορρέουν από την ενωσιακή ιθαγένεια. Επιπλέον, στοχεύει στην
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καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ομοφοβίας και άλλων μορφών
μισαλλοδοξίας, την πρόληψη της βίας κατά των παιδιών, των νέων, των γυναικών και άλλων
ομάδων που διατρέχουν κίνδυνο (Daphne Strand)1 και για τη διασφάλιση του υψηλότερου
επιπέδου προστασίας δεδομένων καθώς και τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Μερικές από τις δράσεις που ενισχύθηκαν από το πρόγραμμα αφορούν την
καταπολέμηση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων (απευθυνόμενο σε
μειοψηφίες μεταναστών που την εφαρμόζουν εντός της ΕΕ), αποτροπή του εκφοβισμού
(bullying) και του ηλεκτρονικού εκφοβισμού, ένταξη των Ρομά που αποτελεί τη μεγαλύτερη
εθνοτική μειονότητα της Ευρώπης και υπόκειται ακόμα σε επίμονες διακρίσεις και
κοινωνικό αποκλεισμό.

ΤΟΜΕΑΣ: Παγκόσμια Ευρώπη (Global Europe)
- Μέσο Προ-ενταξιακής Βοήθειας (Instrument for Pre-accession Assistance II)
Το Μέσο Προ-ενταξιακής Βοήθειας υποστηρίζει τις υποψήφιες και τις εν δυνάμει

υποψήφιες χώρες στην υιοθέτηση και εφαρμογή των πολιτικών, θεσμικών, νομικών,
διοικητικών, κοινωνικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται από τους
δικαιούχους για να συμμορφωθούν με τις αξίες της Ένωσης ώστε να ευθυγραμμιστούν
σταδιακά με τους κανόνες, τα πρότυπα, τις πολιτικές και τις πρακτικές της Ένωσης με
σκοπό την ένταξη τους.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, η στρατηγική για τα Δυτικά Βαλκάνια παρέχει
σημαντική συμβολή στην επίτευξη του ΣΒΑ 16 μέσω της «Εμβληματικής πρωτοβουλίας για
την ενίσχυση του κράτους δικαίου», της «Εμβληματικής πρωτοβουλίας για την ενίσχυση της
δέσμευσης για την ασφάλεια και τη μετανάστευση» και της «Εμβληματική πρωτοβουλίας για
τη στήριξη της συμφιλίωσης και των σχέσεων καλής γειτονίας».

- Μέσο οικονομικής στήριξης για την ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης της
τουρκοκυπριακής κοινότητας

Το πρόγραμμα στοχεύει στη διευκόλυνση της επανένωσης της Κύπρου ενθαρρύνοντας
την οικονομική ανάπτυξη των Τουρκο-Κυπριακών κοινοτήτων, με ιδιαίτερη έμφαση:
- στην οικονομική ολοκλήρωση του νησιού.
- τη βελτίωση των επαφών των δύο κοινοτήτων τόσο μεταξύ τους όσο και με την ΕΕ. και
- την προετοιμασία του συνόλου των νόμων της ΕΕ (που αναφέρεται επίσης ως κεκτημένο
της ΕΕ) μετά από μια συνολική διευθέτηση του Κυπριακού.

- Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας (European Neighborhood Instrument)
Το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας είναι το κύριο χρηματοδοτικό μέσο για την υλοποίηση

της Ευρωπαϊκής Πολιτική για τη Γειτονία και παρέχει το μεγαλύτερο μέρος της
χρηματοδότησης της ΕΕ στις 16 χώρες εταίρους της 2.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να προάγει την ανάπτυξη, τη δημιουργία θεσμών
και ικανοτήτων, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τις καλές σχέσεις και ενσωμάτωση
των χωρών εταίρων στην αγορά της ΕΕ. Οι πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην επίτευξη
του ΣΒΑ 16 είναι αυτές που εστιάζουν στη διατήρηση της σταθερότητας, την ενίσχυσης της
κρατικής και τοπικής διακυβέρνησης, την μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και του
κράτους δικαίου, και την υλοποίηση βασικών διαλόγων και πλατφορμών.

1 Το σκέλος Daphne καλύπτει έργα που στοχεύουν σε θύματα ή πιθανά θύματα βίας που είναι παιδιά,
νέοι, γυναίκες ή/και άλλες ομάδες που κινδυνεύουν από βία σε στενές σχέσεις.
2 Αλγερία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Αίγυπτος, Γεωργία, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος,
Λιβύη, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Μαρόκο, Συρία, Παλαιστίνη, Τυνησία και Ουκρανία.
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- Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (European
Instrument for Democracy and Human Rights)

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει την κοινωνία των πολιτών να γίνει μια
αποτελεσματική δύναμη προώθησης της πολιτικής μεταρρύθμισης και της υπεράσπισης των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με βασικό του πλεονέκτημα, την ικανότητα λειτουργίας χωρίς
την ανάγκη συναίνεσης της κυβέρνησης υποδοχής, είναι σε θέση να επικεντρωθεί σε
ευαίσθητα πολιτικά ζητήματα και να συνεργαστεί άμεσα με τις τοπικές κοινωνικές
οργανώσεις πολιτών, οι οποίες διατηρώντας την ανεξαρτησία τους από τις δημόσιες αρχές,
διαθέτουν μεγάλη ευελιξία και ικανότητα ανταπόκρισης σε μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της προστασίας, προώθησης, εφαρμογής και
παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, κυρίως
μέσω της υποστήριξης των σχετικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των
υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θυμάτων καταστολής και κατάχρηση.

Ταυτόχρονα, εργάζεται για την εδραίωση της δημοκρατίας σε τρίτες χώρες, ενισχύοντας
τη συμμετοχική και αντιπροσωπευτική δημοκρατία, την ενίσχυση του συνολικού δημοκρατικού
κύκλου, του κράτους δικαίου και τη βελτίωση της αξιοπιστίας των εκλογών διαδικασίες. Οι
αποστολές παρακολούθησης εκλογών (Election Observation Missions)που χρηματοδοτεί
έχουν γίνει σημαντική ναυαρχίδα της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ.

Θεωρείται ως ένα «εξειδικευμένο» μέσο ειδικά προσανατολισμένο στην αντιμετώπιση
των πιο δύσκολων καταστάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία των
ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία που κινδυνεύουν,
υποστηρίζοντας ορισμένους από τους επιλεγμένους βασικούς παράγοντες και διαδικασίες
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ενεργώντας σε τομείς όπου η ΕΕ έχει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον και προσφέρει προστιθέμενη αξία (π.χ. καταπολέμηση της θανατικής ποινής,
προώθηση των υγιών εκλογικών διαδικασιών).

- Μέσο που συμβάλλει στη σταθερότητα και την ειρήνη( Instrument contributing to
Stability and Peace)

Αποτελεί είναι ένα από τα κύρια μέσα της ΕΕ στους τομείς της αντίδρασης σε κρίσεις,
πρόληψη συγκρούσεων, οικοδόμηση ειρήνης και ετοιμότητα για κρίσεις, καθώς και για την
αντιμετώπιση παγκόσμιων και διαπεριφερειακών απειλών.

Οι δράσεις του διαρθρώνονται σε τρεις τύπους ενωσιακής βοήθειας :
- Βοήθεια για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης ή αναδυόμενης κρίσης για την
πρόληψη συγκρούσεων
- Βοήθεια για την πρόληψη των συγκρούσεων, την οικοδόμηση της ειρήνης και ετοιμότητα
αντιμετώπισης κρίσεων
- Βοήθεια για την αντιμετώπιση παγκόσμιων και διαπεριφερειακών απειλών

Από τους υπο-στόχους του ΣΒΑ 16 συμβάλει ειδικότερα στη μείωση όλων των μορφών
βίας και των σχετικών ποσοστών θανάτων παντού. Την προώθηση του κράτους δικαίου σε
εθνικό και διεθνές επίπεδο και τη διασφάλιση ίσης πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους. Την
ενίσχυση των εθνικών θεσμών, καθώς και της διεθνούς συνεργασίας, για την ανάπτυξη
ικανοτήτων σε όλα τα επίπεδα, για την πρόληψη της βίας και την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας και του εγκλήματος και τη διασφάλιση ανταποκρινόμενης, χωρίς
αποκλεισμούς και συμμετοχική και αντιπροσωπευτική λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα.

- Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (Common Foreign and Security
Policy)

Οι δράσεις της συμβάλλουν στη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων,
την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, στη διασφάλιση των αξιών, των θεμελιωδών
συμφερόντων, της ασφάλειας, της ανεξαρτησίας και της ακεραιότητας της Ένωσης, καθώς
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και στην εδραίωση και ενίσχυση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και της εφαρμογής των αρχών του διεθνούς δικαίου παγκοσμίως.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ διακρίνει τέσσερις τύπους δράσεων:
- Η διεξαγωγή πολιτικών αποστολών για την προώθηση της σταθερότητας και την
οικοδόμηση ανθεκτικότητας με την ενίσχυση του κράτους δικαίου σε εύθραυστα
περιβάλλοντα. π.χ Συμβουλευτική αποστολή της ΕΕ για τη μεταρρύθμιση του τομέα της
πολιτικής ασφάλειας στην Ουκρανία (EU AM Ukraine), Αποστολή ανάπτυξης ικανοτήτων
της ΕΕ στη Σομαλία (EUCAP Somalia) κ.α
- Το έργο των Ειδικών Αντιπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προωθούν τις πολιτικές
και τα συμφέροντα της ΕΕ σε προβληματικές περιφέρειες και χώρες και διαδραματίζουν
ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για την εδραίωση της ειρήνης και την προώθηση της
σταθερότητας και του κράτους δικαίου.
- Επιχειρησιακές δράσεις βάσει του άρθρου 28 ΣΕΕ καθώς και υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Ακαδημίας Ασφάλειας και Άμυνας π.χ Δράση σταθεροποίησης στις περιοχές Mopti και
Ségou του Μάλι το 2017.
- Δράσεις για την καταπολέμηση της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής
(συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών διάδοσής τους) και για την καταπολέμηση της
παράνομη διάδοση και διακίνηση άλλων συμβατικών όπλων, ιδίως μέσω της υποστήριξης
πολυμερών δραστηριοτήτων.

4. Πολιτικές και δράσεις/έργα της Ελλάδας για την επίτευξη του στόχου 16

Μελετώντας την επίτευξη του Στόχου 16 στην Ελλάδα και των δράσεων που
υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει:
 Να υπενθυμίσουμε ότι σε ότι αφορά το επίπεδο ειρήνης στη χώρα, βρισκόμαστε στην

33η θέση μεταξύ των 36 χωρών της Ευρώπης, με μία αιτία του γεγονότος αυτού να είναι
η πολιτική αστάθεια που προκαλεί η διαρκής διαμάχη με την Τουρκία

 Να επισημάνουμε ότι σύμφωνα με την ένατη έκδοση του πίνακα αποτελεσμάτων της
ΕΕ για τη δικαιοσύνη, η ελληνική δικαιοσύνη (Commission, n.d.) βρίσκεται στις
τελευταίες θέσεις μεταξύ των υπόλοιπων χωρών, καθυστερώντας πολύ την εκδίκαση
των υποθέσεων οδηγώντας τις περισσότερες από αυτές σε συνεχείς αναβολές, το
αποτέλεσμα των οποίων συνοψίζεται στη φράση «Justice delayed is justice denied»

Εικόνα 7. Εκτιμώμενος χρόνος που απαιτείται για την επίλυση επίδικων αστικών και εμπορικών
υποθέσεων σε όλα τα δικαστικά όργανα (σε ημέρες).Πηγή CEPEJ STUDY

 Να αναγνωρίσουμε ότι το ελληνικό κράτος, με αρχή το Σύνταγμα της χώρας αλλά και
το εν συνεχεία νομοθετικό του έργο, προσπαθεί μέσω του ορισμού της μορφής του
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πολιτεύματος (άρθρο 1 του Συντάγματος),του καθορισμού των ατομικών και
κοινωνικών δικαιωμάτων (άρθρα 4 ως και 25), της διάκρισης των εξουσιών (άρθρο 26)
και τις συνταγματικά ή μη κατοχυρωμένες ανεξάρτητες διοικητικές αρχές να ενισχύσει
τη διαφάνεια των θεσμών και την προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών.
Προς ενίσχυση των περιλαμβανομένων στον Στόχο 16 στην Ελλάδα έχουν γίνει

σημαντικά βήματα ιδιαίτερα επικεντρωμένα στο κομμάτι της διαφάνειας και της απονομής
δικαιοσύνης. Ειδικότερα:

1. Το Πρόγραμμα Δι@ύγεια που στοχεύει στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής
δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δραστηριότητας, τη
διασφάλιση της διαφάνειας και την εμπέδωση της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας από
την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας. Το πρόγραμμα Διαύγεια
βραβεύτηκε ως καλή πρακτική στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Best Practice at the 6th
European Quality Conference, European Public Administration Network (EUPAN),"Doing
the right things right - Towards a more result-oriented public sector in Europe")

2. Το Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας.
Αποτελεί ένα συλλογικό συμβουλευτικό – γνωμοδοτικό όργανο και υπάγεται στη

Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου
Δικαιοσύνης.

Η δράση χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Rights Equality and Citizenship 2014-
2020 και έχει αρμοδιότητες σχετικές με τον σχεδιασμό πολιτικών πρόληψης και
καταπολέμησης του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας, προς διασφάλιση της προστασίας
ατόμων και ομάδων που στοχοποιούνται λόγω φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής
καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, κοινωνικής προέλευσης, θρησκευτικών ή άλλων
πεποιθήσεων, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου ή
χαρακτηριστικών φύλου, την επίβλεψη της εφαρμογής της νομοθεσίας, της συμμόρφωσής
της με το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο και τον συντονισμό δράσεων για την
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των φαινομένων.

3. Το EXEC II (Electronic Xchange of e-Evidences II) είναι ένα έργο που
συγχρηματοδοτείται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (Innovation
and Networks Executive Agency, INEA) και συνεχίζει το έργο που ξεκίνησε στο EXEC
κάνοντας χρήση του e-CODEX (e-Justice Communication via Online Data Exchange) και
του e-EDES (e-Evidence Digital Exchange System) για την περίπτωση χρήσης Ευρωπαϊκής
Εντολής Έρευνας (European Investigation Order, EIO) και Αμοιβαίας Δικαστικής
Συνδρομής (Mutual Legal Assistance, MLA) σε εθνικό επίπεδο.

Το έργο δίνει στα συμμετέχοντα κράτη μέλη τη δυνατότητα να ανταλλάξουν
Ευρωπαϊκές Εντολές Έρευνας και συναφή ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία με πλήρως
ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της εφαρμογής e-EDES.

Παράλληλα το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020,
υλοποιεί τους στόχους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της ΕΕ1,
συγχρηματοδοτώντας πολυετή Επιχειρησιακά Προγράμματα, συνδεδεμένα με τομείς ή/και
συγκεκριμένες γεωγραφικές περιφέρειες σε διεθνές, εθνικό ή τοπικό επίπεδο.

1 Τα 5 ταμεία είναι: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο (ΕΚΤ), Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ),
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)
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Στο πλαίσιο του προβλέφθηκαν 5 Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα1 (πλην των
προγραμμάτων για την Αγροτική Ανάπτυξη και την Αλιεία) που αφορούν ένα ή
περισσότερους τομείς και έχουν ως γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής όλη τη χώρα. Από τα
προγράμματα αυτά προς την επίτευξη του Στόχου 16 χρησιμοποιήθηκαν:

1. Η Πράξη με τίτλο «Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου» συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
2014-2020 από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ». Στόχος της
Πράξης είναι και η βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται από τα
Δικαστήρια/Εισαγγελίες προς τους πολίτες και η υποβοήθηση των διαδικασιών επιτάχυνσης
του συστήματος απονομής Δικαιοσύνης μέσω της ενασχόλησης των ασκούμενων με την
καθημερινή δικαστική ύλη.

2. Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ» χρηματοδοτήθηκαν δράσεις που αφορούν:
 Δράσεις επιμόρφωσης ανθρώπινου δυναμικού Φορέων του Δημοσίου Τομέα π.χ

Ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης των σωφρονιστικών υπαλλήλων της Γενικής
Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής

 Δράσεις ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου στους φορείς του δημόσιου τομέα, της
διαφάνειας και της καταπολέμησης της διαφθοράς

 Δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αύξηση των φορέων και συστημάτων του
δημοσίου τομέα όπου εντείνεται η χρήση αποτελεσματικών μεθόδων ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης.

 Ενίσχυση επιτελικής λειτουργίας φορέων της δημόσιας διοίκησης π.χ Προμήθεια ή/και
ανάπτυξη και λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος στην Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Ενίσχυση των διαδικασιών του μηχανισμού για την παροχή
δημόσιας αξιόπιστης και έγκαιρης στατιστικής πληροφορίας, στατιστικών δεικτών και
μεταδεδομένων από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

 Την αξιοποίηση των υπηρεσιών του gov.gr, περιλαμβάνοντας δράσεις του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών ευαισθητοποίησης,
εκπαίδευσης και ενημέρωσης, με στόχο τη σταδιακή μετάβαση εξυπηρέτησης πολιτών
από τη φυσική παρουσία στα ΚΕΠ προς τις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται από
την εθνική πύλη gov.gr, μέσω της ενίσχυσης παραγωγικής λειτουργίας των ΚΕΠ

 Απλοποίηση διαδικασιών και αναδιοργάνωση Φορέων του Δημοσίου τομέα, π.χ
βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη μέσω παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών
και στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών στο πλαίσιο μείωσης των επισκέψεων των
συναλλασσόμενων στις ΔΟΥ.

5. Πολιτικές και δράσεις / έργα των ΟΤΑ για την επίτευξη του στόχου 16

Ο Στόχος 16, μέσω των υπο-στόχων που επιμέρους τον προσδιόρισαν, τονίζει την
ανάγκη για την οικοδόμηση ειρηνικών κοινωνιών, με απρόσκοπτη πρόσβαση των ατόμων
στη δικαιοσύνη υπό την στήριξη ισχυρών θεσμών. Αναπόσπαστο κομμάτι στην πορεία
υλοποίησης αποτελεί και η συνδρομή των οργανωμένων μορφών αυτοδιοίκησης της χώρας.

1 1.Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, 2.Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον
και Αειφόρος Ανάπτυξη,3.Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ,
4.Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα και 5.Τεχνική Βοήθεια
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Στην Ελλάδα βάσει της εν ισχύ διοικητικής διαίρεσης, οποιοδήποτε σημείο της
επικράτειας (με εξαίρεση το Άγιο Όρος) υπάγεται ταυτόχρονα στη δικαιοδοσία δύο
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης(ΟΤΑ),του δήμου πρωτοβάθμια και της περιφέρειας
δευτεροβάθμια .

Σε ότι αφορά τις Περιφέρειες, το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω των 13 Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ), περιλαμβάνοντας δράσεις περιφερειακής
εμβέλειας λειτούργησε ως βασικός μοχλός ανάπτυξης.

Για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, ο Κανονισμός Κοινών Διατάξεων
(Κανονισμός (ΕΕ) Αριθ. 1303/2013) καθόρισε 11 Θεματικούς Στόχους (ΘΣ) οι οποίοι θα
υποστηριχτούν από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ). Από αυτές
θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε συμβατούς με τον Στόχο 16 τους α)την προώθηση της
κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και των διακρίσεων και β)την
ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων αρχών και των ενδιαφερόμενων φορέων
και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης.

Αντλώντας στοιχεία από την ιστοσελίδα www.espa.gr και ειδικότερα σε ότι αφορά τις
δράσεις των ΠΕΠ αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι :
- Δράσεις που αφορούν την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας και κάθε διάκρισης αποτελούν μέρους των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και
στις 13 Περιφέρειες, μερικές από τις οποίες είναι:
 Λειτουργία one-stop shops / Κέντρων Κοινότητας περιθωριοποιημένων κοινοτήτων

(Ρομά, μετανάστες) με διευρυμένες υπηρεσίες και κινητές μονάδες παροχής υπηρεσιών.
 Προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες μετανάστες και ρομά

εκτός δομών εκπαίδευσης και προγράμματα κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων για
την ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση.

 Προγράμματα για την κινητοποίηση και ενεργό συμμετοχή των ρομά και των
μεταναστών στις διαδικασίες Τοπικής Διακυβέρνησης.

 Κέντρα Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ).
 Ολοκληρωμένες δράσεις προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της

βίας.
 Παρεμβάσεις για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών.
 Ολοκληρωμένες δράσεις / παρεμβάσεις για τις «ειδικές» ομάδες του πληθυσμού της

Περιφέρειας, τις οποίες συμπεριλαμβάνεται πλέγμα δράσεων προετοιμασίας για
προώθηση στην απασχόληση (λ.χ. συμβουλευτική, mentoring, επαγγελματικός
προσανατολισμός, κατάρτιση, προώθηση στην απασχόληση, «σχολείων»
επιχειρηματικότητας, ευαισθητοποίηση, δημοσιότητα κλπ.)

- Δεν βρέθηκε καταγεγραμμένη καμία δράση (πάντα σύμφωνα με όσα είναι καταγεγραμμένα
στο ανωτέρω ιστότοπο) με την οποία να επιδιώκεται ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των
δημόσιων αρχών και των ενδιαφερόμενων φορέων και της αποτελεσματικής δημόσιας
διοίκησης, γεγονός που μπορεί να οφείλετε στην εσφαλμένη εντύπωση ότι η θεσμική
ικανότητας των δημοσίων αρχών και η αποτελεσματική δημόσια διοίκηση είναι κομμάτι
ευθύνης της κεντρικής εξουσίας και της νομοθετικής εξουσίας ειδικότερα, παραγνωρίζοντας
την δύναμη επίδρασης του πολίτη και της περιφερειακής εξουσίας.

Προχωρώντας σε επίπεδο πρωτοβάθμιας οργάνωσης θα εντοπίσουμε ποικίλες δράσεις,
οι οποίες έρχονται να συμπληρώσουν τις μέχρι τώρα πολιτικές/δράσεις σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο. Θα πρέπει βέβαια να επισημάνουμε πως η πλήρης καταγραφή των
δράσεων αυτών είναι δύσκολο έργο λόγω της διαφορετικότητας στο προφίλ κάθε δημοτικής
αρχής, των αναγκών του εκάστου δήμου και δεν εμπίπτει στο σκοπό της εργασίας αυτής.
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Διατρέχοντας όμως της ιστοσελίδες κάποιων από τους δήμους της χώρας αξίζει να
αναφέρουμε κάποιες από τις δράσεις τους οι οποίες συχνά αποτελούν μέρος της γενικότερης
κοινωνικής τους μεριμνάς .
- Ο Δημοτικός Διαμεσολαβητής ασκεί τη δημοτική διαμεσολάβηση με γνώμονα τη
νομιμότητα, τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα της διοίκησης και την προστασία των
δικαιωμάτων των πολιτών. Βασικοί του στόχοι είναι η καταπολέμηση φαινομένων
κακοδιοίκησης στους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα αυτών, η βελτίωση της σχέσης των
πολιτών με τις δημοτικές αρχές, η επίλυση και αποτροπή διαφορών των πολιτών με τις
δημοτικές αρχές, ώστε να περιορίζεται η προσφυγή σε διοικητικές και δικαστικές
διαδικασίες και η συμβολή στη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών,
η ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους και της προσβασιμότητας των πολιτών σε αυτές.
- Δράσεις Ισότητας και Αντιμετώπισης Διακρίσεων στο πλαίσιο των οποίων μεταξύ
άλλων σχεδιάζονται, αναπτύσσονται και εφαρμόζονται προγράμματα κοινωνικής πολιτικής
και πολιτικών ισότητας για την πρόληψη και αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών και
οικονομικών προβλημάτων των ευάλωτων ομάδων, αναλαμβάνονται δράσεις για την
πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Σχεδιάζουν, συντονίζουν και
παρακολουθούν την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων που στοχεύουν στην ισότητα
γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς αρμοδιοτήτων στο Δήμο με στόχο την εφαρμογή
της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση» που έχει
υιοθετήσει ο εκάστοτε Δήμος.
- Δράσεις Υποστήριξης και Κοινωνικής ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων με σκοπό
τον σχεδιασμό, την εισήγηση και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων ή τη συμμετοχή
σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική,
οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας. Φροντίζει για τη μελέτη, κατάρτιση
και παρακολούθηση της εφαρμογής προγραμμάτων ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών.
Υποστηρίζει και υλοποιεί διαπολιτισμικές δραστηριότητες, εκδηλώσεις και προγράμματα σε
συνεργασία με μεταναστευτικούς συλλόγους και τοπικούς φορείς που υλοποιούν δράσεις
ένταξης μεταναστών. Συνεργάζεται με εθνικούς και Διεθνείς Οργανισμούς για την
ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών.

Παράλληλα, με την Στρατηγική για την Καινοτομία και τη Χρηστή Διακυβέρνηση σε
Τοπικό Επίπεδο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης,
επιδιώκεται η προώθηση δράσεων και πολιτικών που θεμελιώνουν ή βελτιώνουν την καλή
διακυβέρνηση, ιδίως σε τοπικό επίπεδο. Ένα από τα επιτεύγματα της Στρατηγικής είναι η
θέσπιση του European Label of Governance Excellence (ELoGE), σήμα που απονέμεται σε
δήμους που έχουν επιτύχει ένα επίπεδο διακυβέρνησης που αντιστοιχεί στους Δώδεκα
Αρχές Ορθής Δημοκρατικής Διακυβέρνησης του Συμβουλίου της Ευρώπης όπως η
εκπροσώπηση, συμμετοχή και δίκαιη διεξαγωγή εκλογών, η αποδοτικότητα και η
αποτελεσματικότητα, ανθρώπινα δικαιώματα-πολυπολιτισμικότητα και κοινωνική συνοχή
κ.ά.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ι.Τ.Α. σε
συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης και την υποστήριξη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδας Κ.Ε.Δ.Ε πραγματοποίησε και φέτος την απονομή των σημάτων Αριστείας για το
«Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας για την Καλή Διακυβέρνηση» σε 25 δήμους της χώρας
(Δωδώνης, Καλλιθέας, Μεγάρων, Σερρών, Ωραιοκάστρου, Σητείας κ.ά.) γεγονός που
επιβεβαιώνει την προσπάθεια που γίνεται για ισχυροποίηση των θεσμών σε επίπεδο τοπικής
αυτοδιοίκησης.
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6. Προτάσεις για ατομικές δράσεις για την επίτευξη του Στόχου 16

Ο Ο.Η.Ε στην επίσημη ιστοσελίδα του και ειδικότερα στο σημείο “Take Action”
αναφέρει χαρακτηριστικά:

«….Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι σημαντικοί στόχοι που αλλάζουν τον κόσμο και
θα απαιτήσουν συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων, διεθνών οργανισμών και παγκόσμιων
ηγετών. Φαίνεται αδύνατο ο μέσος άνθρωπος να έχει αντίκτυπο. Θα έπρεπε απλώς να τα
παρατήσεις;

Όχι! Η αλλαγή ξεκινά από εσάς. Σοβαρά. Κάθε άνθρωπος στη γη -ακόμη και ο πιο
αδιάφορος, πιο τεμπέλης ανάμεσά μας-είναι μέρος της λύσης. Ευτυχώς, υπάρχουν μερικά
εξαιρετικά εύκολα πράγματα που μπορούμε να υιοθετήσουμε στη ρουτίνα μας που, αν το
κάνουμε όλοι, θα κάνουν μεγάλη διαφορά.»

Πως λοιπόν αυτό το «αδύνατο» μπορεί να γίνει δυνατό και πως μπορούμε σαν άτομα να
συμβάλουμε στη δημιουργία ειρηνικών, δίκαιων κοινωνιών υπό το πρίσμα και τη φροντίδα
ισχυρών θεσμών;

Το πρώτο βήμα, έστω και αν ακούγεται λίγο σας αντικείμενο ψυχανάλυσης, είναι να
βρούμε την ειρήνη μέσα μας, προσπαθώντας να λύσουμε όσα προβλήματα και
αντιπαλότητες κάνουν τοξική την καθημερινότητα μας. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από
μια κοινωνία να γίνει ειρηνικότερη όταν σε προσωπικό επίπεδο σπαταλάμε χρόνο και
ενέργεια εμμένοντας σε στερεότυπα και προλήψεις του παρελθόντος, τροφοδοτώντας
έχθρες.

Παράλληλα είναι σημαντικό να αποδεχτούμε και να εφαρμόζουμε τους κανόνες
δικαίου που έχουν θεσμοθετηθεί, οι οποίοι παρ’ όλες τις ατέλειες τους, δημιουργούν ένα
πλαίσιο νομιμότητας απαραίτητο για την πραγματοποίηση κάθε ατομικής και συνολικής
δραστηριότητας.

Το επόμενο βήμα είναι να παραμένουμε ενημερωμένοι για το αντικείμενο του Στόχου
16 αλλά και να αποτελέσουμε πομπό της γνώσης αυτής μεταφέροντάς τη σε όλα τα επίπεδα
οικογενειακής, κοινωνικής, και εργασιακής ζωής. Επικοινωνώντας τη γνώση αυτή και
υποστηρίζοντας την με την συμπεριφορά μας, είναι ο καλύτερος τρόπος οι επιδιώξεις του
στόχου να επεκταθούν από το μέρος στο σύνολο.

Ένας ενημερωμένος πολίτης επιπροσθέτως, είναι ικανός να αντιληφθεί παραβατικές
συμπεριφορές και στηριζόμενος στο υπάρχων πλαίσιο νόμων να τις καταδείξει. Είναι βασικό
συστατικό της επιτυχίας του Στόχου 16 η αναφορά στα κατάλληλα εθνικά, ευρωπαϊκά ή και
διεθνή όργανα, συμπεριφορών μέσω των οποίων διακυβεύονται κατοχυρωμένες θεμελιώδης
ελευθερίες, παρεμποδίζεται η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, δεν διασφαλίζεται η συμμετοχική
και αντιπροσωπευτική συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, υποστηρίζονται ή διατηρούνται
μορφές διαφθοράς και δωροδοκίας κ.α.

Τέλος ένα σημαντικό κομμάτι των δράσεων μας θα πρέπει να είναι η συμμετοχή μας σε
συλλογικά όργανα μέσω των οποίων καταδεικνύονται προβλήματα και προτείνονται λύσεις.
Μέσω των οργανωμένων δράσεων οι φωνές των πολιτών πολλαπλασιάζονται, τα ζητήματα
προς επίλυση αποκτούν υπόσταση, η πρόσβαση στις ανώτερες μορφές εξουσίας
διευκολύνεται, η εκπροσώπηση σε θεσμικά όργανα είναι ουσιαστική, με αποτέλεσμα να
είναι πιο πιθανή η επίλυση του εκάστοτε προβλήματος.

Συμπεράσματα

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η περιγραφή του
Στόχου 16 «Ειρήνη, Δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί» όπως αυτός εντάχθηκε στους 17
στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε, οι αναφορά σε δράσεις που συνδέονται με αυτόν
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σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο και τέλος η κατάθεση προτάσεων για ατομικές
δράσεις προς επίτευξη του.

Όντας στενά συνδεδεμένος με όλους του άλλους στόχους, είναι αποδεκτό ότι χωρίς
ειρήνη, δικαιοσύνη και αποτελεσματικούς θεσμούς, η επίτευξη στόχων όπως ο τερματισμός
της φτώχειας, η προώθησης της εκπαίδευσης, η καλή υγεία και ευημερία , η αξιοπρεπή
εργασία μπορεί να είναι δύσκολη ή και αδύνατη. Ταυτόχρονα, οι υπόλοιποι Στόχοι (π.χ η
φτώχεια, η πείνα, η κλιματική αλλαγή)μπορούν να βοηθήσουν ή να εμποδίσουν την επίτευξη
του, επιδεινώνοντας κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και πολιτικούς παράγοντες, που θα
μπορούσαν ενδεχομένως να αυξήσουν τις εντάσεις λειτουργώντας ως πολλαπλασιαστές
απειλών.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη να οικοδομηθούν ειρηνικές, δίκαιες και χωρίς
αποκλεισμούς κοινωνίες που παρέχουν ίση πρόσβαση στη δικαιοσύνη, βασιζόμενες στον
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο αποτελεσματικό κράτος δικαίου και στη
χρηστή διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα, δράσεις σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο
επικεντρώθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν προς αυτό το σκοπό.

Δυστυχώς όμως έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από διαφορετικούς οργανισμούς
ποσοτικοποιώντας την έννοια της ειρήνης και της δικαιοσύνης, με όσα προβλήματα στους
χρησιμοποιούμενους δείκτες εμπεριέχει μια τέτοια προσπάθεια, καταδεικνύουν ότι σε
παγκόσμια κλίμακα ζούμε σε έναν μη ειρηνικό και άδικο πλανήτη.

Έχοντας συνδέσει την επίτευξη του Στόχου αυτού, επί το πλείστον με δράσεις σε
επίπεδο κυβερνήσεων, διεθνών οργανισμών και παγκόσμιων ηγετών, αναγνωρίσαμε την
δύναμη αναμόρφωσης που έχουν οι παρεμβάσεις σε ατομικό επίπεδο. Με κλειδί την συνεχή
ενημέρωση και την συμμετοχική δράση οι πολίτες μπορούν αναμορφώνοντας τον εαυτό
τους να απαιτήσουν την στροφή των εκάστοτε πολιτικών αποφάσεων προς τη βελτίωση των
συνθηκών διακυβέρνησης, ειρήνης και δικαιοσύνης.
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ΣΤΟΧΟΣ 17 ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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Περίληψη
Το συγκεκριμένο δοκίμιο έχει ως στόχο να αναδείξει την σημασία των 17 στόχων της

βιώσιμης ανάπτυξης και συγκεκριμένα του στόχου 17 που αφορά τη συνεργασία για την
επίτευξη όλων των στόχων. Μετά από μια σύντομη παρουσίαση του στόχου θα γίνει
προσπάθεια για την ανάδειξη όλων των πτυχών του, στα πλαίσια του τοπικού, εθνικού αλλά
και διεθνούς επιπέδου. Δηλαδή τόσο στα πλαίσια της Ελλάδος όσο και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Στο τελευταίο μέρος του δοκιμίου θα αναφερθούμε σε ατομικές δράσεις που μπορούν
να οδηγήσουν στην ανάπτυξη και την υλοποίηση του συγκεκριμένου στόχου.

Λέξεις Κλειδιά: βιώσιμη ανάπτυξη, Ελλάδα και ΟΤΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Στόχος 17

1. Εισαγωγή

Μετά από ανασκόπηση στην σχετική βιβλιογραφία θα ασχοληθούμε με την ανάδειξη
του στόχου 17 της Βιώσιμης Ανάπτυξης, που αφορά την συνεργασία των χωρών με στόχο
την επίτευξή του. Ύστερα από μια εκτενή αναφορά στον στόχο και στο τι προσπαθεί να
επιτύχει, θα προχωρήσουμε στο κύριο θέμα της εργασίας μας.

Συγκεκριμένα, θα αναφερθούμε σε όλες τις πτυχές του και στο τι προσπαθεί να επιτύχει
τόσο σε τοπικό-εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Θα γίνει προσπάθεια ανάδειξης των
δράσεων στα πλαίσια της Ελλάδος αλλά και σε διεθνές επίπεδο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Στο πρώτο μέρος του δοκιμίου θα γίνει πλήρης αναφορά, σε όλες τις δράσεις και τα
μέσα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του στόχου 17 και στις προσπάθειες
χρηματοδότησης αυτών. Επίσης, θα σημειωθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η
υλοποίηση των δράσεων της Ε.Ε. Παρά τα προβλήματα θα δούμε ότι τα τελευταία χρόνια
υπάρχει πρόοδος στις δράσεις τόσο από την Ε.Ε. όσο και από την Ελλάδα σε εθνικό επίπεδο,
λαμβάνοντας υπόψιν τις επιταγές των Ευρωπαϊκών οδηγιών.

Στο δεύτερο μέρος του δοκιμίου, θα εξετάσουμε τις ατομικές δράσεις που μπορούν να
διεξαχθούν για την επίτευξη και την προώθηση του στόχου 17 της Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Δηλαδή, ατομικές δράσεις που μπορούν να αναπτύξουν το αίσθημα συνεργασίας για την
επίτευξη όλων των στόχων.

2. Περιγραφή του στόχου

Η επίτευξη όλων των στόχων της ατζέντας 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη όπως αυτή
υιοθετήθηκε το 2015 προϋποθέτει στενή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα μεταξύ των
κυβερνήσεων, του ιδιωτικού τομέα καθώς και της κοινωνίας των πολιτών.

Με τον στόχο 17 επιδιώκεται μια παγκόσμια εταιρική σχέση για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Ο στόχος αναδεικνύει τη σημασία της παγκόσμιας μακροοικονομικής σταθερότητας και της
ανάγκης για κινητοποίηση προς εύρεση οικονομικών πόρων για τις αναπτυσσόμενες χώρες
από διεθνείς πηγές, καθώς και για ενίσχυση των εγχώριων δυνατοτήτων προς την ανάπτυξη
των κρατικών εσόδων. Υπογραμμίζει, επίσης, τη σημασία του εμπορίου για τις
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αναπτυσσόμενες χώρες και των δίκαιων κανόνων διακυβέρνησης για το διεθνές εμπόριο. Ο
στόχος 17 τονίζει επιπλέον τη σημασία πρόσβασης στην επιστήμη, την τεχνολογία και την
καινοτομία, ιδίως των πληροφοριών και επικοινωνιών που βασίζονται στο διαδίκτυο
(https://gslegal.gov.gr)

Ο κόσμος στη σημερινή εποχή είναι περισσότερο αλληλένδετος και στενά
συνδεδεμένος παρά ποτέ στο παρελθόν, κυρίως λόγω της ψηφιακής τεχνολογίας. Οι 17
στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο με ισχυρή δέσμευση
για παγκόσμια εταιρική σχέση και συνεργασία. Ο συντονισμός πολιτικών δράσεων, αλλά
και κοινωνικών, για βοήθεια προς τις αναπτυσσόμενες και λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες,
είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό περιλαμβάνει την
υποστήριξη αυτών των χωρών στη διαχείριση των οικονομικών τους,
συμπεριλαμβανομένων του χρέους τους, καθώς και την προώθηση των επενδύσεών τους.

Η Ε.Ε. έχει δεσμευτεί εδώ και καιρό στην παγκόσμια εταιρική σχέση υποστηρίζοντας
τις αναπτυσσόμενες χώρες μέσω επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας. Στο παρελθόν, υπήρξε
μια αλλαγή στην ισορροπία των ρόλων, από δωρητή-λήπτη σε μια συνεργασία με βάση μία
πιο ισότιμη εταιρική σχέση. Η Ε.Ε. έχει συμμετάσχει έντονα σε διαδικασίες όπως η
“Παγκόσμια Συνεργασία για Αποτελεσματική Ανάπτυξη και Συνεργασία”, η οποία προωθεί
την διαφάνεια και την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ όλων των αρχών. Ωστόσο, για να
βοηθήσει και άλλους, η Ε.Ε. πρέπει επίσης να διασφαλίσει τη δική της οικονομική
σταθερότητα και να καταβάλει προσπάθειες για να υποστηρίξει τη χρηστή οικονομική της
διακυβέρνηση στα κράτη μέλη της. Πολλοί από τους στόχους μπορούν να προσεγγιστούν
μόνο από τη βάση της ισχυρής τεχνολογικής ανάπτυξης, κυρίως στην ψηφιακή σφαίρα.

Η παρακολούθηση του στόχου 17 στα πλαίσια της ΕΕ επικεντρώνεται στην παγκόσμια
εταιρική σχέση καθώς και στην οικονομική διακυβέρνηση και πρόσβαση στην τεχνολογία
στο εσωτερικό του κράτους ή της Ε.Ε. Η πρόοδος της ΕΕ στους τομείς που
παρακολουθούνται έχει επηρεαστεί έντονα από τον COVID-19. Οι συνολικές οικονομικές
ροές μειώθηκαν κατά πολύ τα τελευταία δύο χρόνια. Η εικόνα είναι σαφώς επίσης δυσμενής
όσον αφορά τη χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση εντός της Ε.Ε. Τα ποσοστά χρέους-ΑΕΠ
έχουν αυξηθεί σημαντικά ως απάντηση στην καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19.
Ωστόσο οι τάσεις πρόσβασης στην τεχνολογία είναι σαφώς ευνοϊκές για την Ε.Ε., με
σημαντικά περισσότερα αστικά και αγροτικά νοικοκυριά που απολαμβάνουν πρόσβαση στο
Διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας.

Ο στόχος 17 επιδιώκει την συνεχή ενίσχυση της αύξησης και συλλογής των εγχώριων
πόρων, μέσω της διεθνούς στήριξης στις αναπτυσσόμενες χώρες. Προκειμένου να βελτιωθεί
η εγχώρια ικανότητα για τη συλλογή φόρων και άλλων εσόδων, καθώς και την εφαρμογή,
από τα ανεπτυγμένα κράτη των δεσμευτικών υποχρεώσεών τους για την παροχή επίσημης
αναπτυξιακής βοήθειας.

Στοχεύει επίσης στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Βορρά-Νότου, γειτονικών
κρατών καθώς και των περιφερειακών και διεθνών συνεργασιών για θέματα που αφορούν
την πρόσβαση στην επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία, και ενίσχυση της
ανταλλαγής γνώσεων με αμοιβαία συμφωνηθέντες όρους.

Τέλος ο στόχος 17, αποτελεί έναν περίπλοκο στόχο που μπορεί να αναφερθεί
ποικιλοτρόπως σε διάφορους τομείς. Επιδιώκεται λοιπόν και μια ενίσχυση στις πολυμερείς
εταιρικές συνεργασίες μέσω της Ενίσχυσης της Παγκόσμιας Σύμπραξης για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη, προκειμένου να στηριχθεί η επίτευξη των Στόχων σε όλες τις χώρες, και ιδίως
στις αναπτυσσόμενες (Pierce, 2018).
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(Εικόνα1:https://www.sopact.com/hs-
fs/hubfs/sdg%2017%20indicators%20(1).png?width=755&name=sdg%2017%20indicators
%20(1).png)

3. Περιγραφή υπάρχουσας κατάστασης - Προβλήματα

Οι Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης μπορούν να υλοποιηθούν μόνο μέσα από ισχυρές
παγκόσμιες συνεργασίες. Μια επιτυχημένη αναπτυξιακή ατζέντα απαιτεί συμπράξεις χωρίς
αποκλεισμούς, σε όλα τα επίπεδα, βασισμένες σε αρχές και αξίες και σε ένα κοινό όραμα ή
κοινούς στόχους που τοποθετούν τους ανθρώπους και τον πλανήτη στο επίκεντρο. Πολλές
χώρες απαιτούν Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια για να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και το
εμπόριο. Ωστόσο, τα επίπεδα βοήθειας συνεχώς μειώνονται και οι ισχυρές οικονομικά χώρες
δεν τήρησαν επί των πλείστων τη δέσμευσή τους να ενισχύσουν τη χρηματοδότηση της
ανάπτυξης.

Λόγω της πανδημίας του COVID-19, η παγκόσμια οικονομία προβλέπεται να
συρρικνωθεί απότομα, κατά 3 τις εκατό, το 2020, βιώνοντας τη χειρότερη ύφεση από τη
“Μεγάλη Ύφεση”. Απαιτείται ισχυρή διεθνής συνεργασία, τώρα, περισσότερο από ποτέ για
να διασφαλιστεί το αίτημα, ότι οι χώρες θα έχουν τα μέσα για να ανακάμψουν από την
πανδημία, να οικοδομήσουν καλύτερα και να επιτύχουν τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Από την υιοθέτηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης το 2015, η «παγκόσμια
κοινότητα» έχει αποτύχει μεμονωμένα να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται
για την υλοποίησή τους. Ωστόσο, με την αντιμετώπιση τριών μεγάλων προβλημάτων στο
διεθνές οικονομικό σύστημα, οι παγκόσμιοι ηγέτες θα μπορούσαν ακόμη να βοηθήσουν
στην επαναφορά των ΣΒΑ (Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης) σε τροχιά υλοποίησής τους.
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Στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη το
Σεπτέμβριο του 2019, οι παγκόσμιοι ηγέτες συζήτησαν μια σειρά από σημαντικά ζητήματα
και κυρίως την πρόοδο προς την επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.
Ορισμένοι από τους στόχους είναι ιδιαίτερα επίκαιροι, συμπεριλαμβανομένων εκείνων τις
δράσεις για το κλίμα, την αξιοπρεπή εργασία, την οικονομική ανάπτυξη, την ποιοτική
εκπαίδευση και τις συνεργασίες για την επίτευξη των στόχων.

Ωστόσο, αυτή η παγκόσμια συγκέντρωση ανώτατου πολιτικού επιπέδου δεν προκάλεσε
μεγάλο ενθουσιασμό στο κοινό. Στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι σε πολλά μέρη του
κόσμου πρακτικά συνεχίζουν να αγνοούν τις επικείμενες συναντήσεις, απορρίπτοντάς τες
“με ένα χασμουρητό ή ένα ανασήκωμα των ώμων” ως ένα “αδιάφορο” θέμα συζήτησης
μεταξύ διεθνών οργανισμών. Αν οι κυβερνήσεις δεν αρχίσουν να παίρνουν πιο σοβαρά τις
δεσμεύσεις τους για τους ΣΒΑ, η δημόσια αδιαφορία και ο κυνισμός θα συνεχίσουν να
αναπτύσσονται.

Από την υιοθέτηση των ΣΒΑ το 2015 η «διεθνής κοινότητα» έχει αποτύχει μέχρι
στιγμής να δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την υλοποίησή τους. Πολλοί,
φυσικά, θα αμφισβητούσαν αν υπάρχει πια μια ενιαία διεθνής κοινότητα, δεδομένης της
μονομερούς στροφής στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού, των συνεχιζόμενων εμπορικών
πολέμων και συμπεριφοράς με ασέβεια πολλών παγκόσμιων ηγετών ο ένας προς τον άλλον.

Όμως, η ανάγκη για διεθνή συνεργασία ποτέ δεν ήταν μεγαλύτερη και πιο επείγουσα,
όχι μόνο όσον αφορά τη δράση για το κλίμα, όπου δυστυχώς έλειπε η απαιτούμενη
παγκόσμια και εθνική ηγεσία. Ειδικότερα, η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα είναι
αδύναμη, ασταθής και ευάλωτη σε πολλούς κινδύνους. Η ανάκαμψη της παραγωγής
παρέμεινε περιορισμένη και εύθραυστη, ακόμη και στις πιο δυναμικές οικονομίες. Επίσης,
οι διαφορές μεταξύ όλων των ειδών ανισοτήτων έχουν επιδεινωθεί από τότε που η διεθνής
κοινότητα άρχισε να μην δίνει τη δέουσα προσοχή.

Αυτές οι ανησυχητικές τάσεις είναι αποτέλεσμα όχι μόνο των εθνικών πολιτικών, αλλά
και των διεθνών οικονομικών διαδικασιών, των νόμων και των θεσμών που τις επιτρέπουν.
Η «διεθνής κοινότητα» έχει, επομένως, πολλά να απαντήσει και αλλά τόσα που πρέπει να
κάνει για να βελτιώσει τα πράγματα.

Οι παγκόσμιοι ηγέτες καλούνται να αντιμετωπίσουν τρία ζητήματα συγκεκριμένα.
Αρχικά, η διεθνής οικονομική αρχιτεκτονική και τα σχετικά πρότυπα εμπορίου και ροών
κεφαλαίων συνεχίζουν να οδηγούν σε μια ανισότητα μεταξύ των κρατών. Η πρωτογενής
κατανομή του εισοδήματος, για παράδειγμα, έχει γίνει πιο άνιση σε όλο τον κόσμο λόγω
μεγάλων εθνικών και πολυμερών νομικών και οικονομικών αλλαγών. Αυτά περιλαμβάνουν
τη δημιουργία νέων «περιουσιακών στοιχείων» με τη μορφή δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας, την εμφάνιση νέων «προϊόντων» όπως η ανάλυση δεδομένων, την
ιδιωτικοποίηση δημόσιων ή κοινωνικών περιουσιακών στοιχείων όπως η φύση και την
ιδιωτική παροχή δημόσιων υπηρεσιών. Αυτές οι αλλαγές αύξησαν τα επίπεδα συγκέντρωσης
της αγοράς και τον έλεγχο των μονοπωλίων και ενθάρρυναν την πρόσθετη αναζήτηση
ενοικίων από μεγάλες εταιρείες. Αυτό, με τη σειρά του, εντείνει περαιτέρω την ανισότητα
της ιδιοκτησίας περιουσιακών στοιχείων και τη συγκέντρωση των εισοδηματικών ροών.

Δεύτερον, οι κυβερνήσεις βασίζονται όλο και περισσότερο στην οπισθοδρομική
έμμεση φορολογία, επειδή δεν παράγουν αρκετά έσοδα από άμεσους φόρους. Αυτό
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη διεθνή ανοχή των νομικών μέτρων φορο-αποφυγής από
πολυεθνικές εταιρείες και πλούσιους ιδιώτες, και στην έλλειψη κατάλληλου συντονισμού
και ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις εθνικές φορολογικές πολιτικές, που επιτρέπουν
τεράστιες παράνομες οικονομικές ροές μεταξύ των χωρών. Η φορο-αποφυγή επιχειρήσεων
δεν επιτρέπει στις κυβερνήσεις να αποκτήσουν τους πόρους που χρειάζονται για να
χρηματοδοτήσουν μέτρα που σχετίζονται με τους SDG και ύστερα να ανταποκριθούν στις
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άλλες πιεστικές ανησυχίες των πολιτών. Ακόμα, η ανεπαρκής χρηματοοικονομική ρύθμιση,
συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών ροών κεφαλαίων, έχει συγκεντρώσει περαιτέρω
την οικονομική ισχύ και έχει αυξήσει την αστάθεια.

Τρίτον, μια κακώς σχεδιασμένη εστίαση στη δημοσιονομική λιτότητα περιορίζει τις
κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, επιδεινώνει τις υπάρχουσες ανισότητες και τροφοδοτεί νέες
κοινωνικές εντάσεις. Η εμμονή των υπευθύνων χάραξης πολιτικής με τη δημοσιονομική
πειθαρχία τονίζει και παρατείνει τις κυκλικές πτώσεις και αποτρέπει μια ευρεία και διαρκή
ανάκαμψη σε πολλές οικονομίες. Καταπνίγει, επίσης, τις πράσινες δημόσιες επενδύσεις που
απαιτούνται για την απαλλαγή των οικονομιών από τον άνθρακα, προκειμένου να γίνουν η
παραγωγή και η κατανάλωση πιο οικολογικά βιώσιμες. Τέλος, η λιτότητα επιβάλλει το
κόστος της οικονομικής προσαρμογής στις οικογένειες, ιδίως μέσω της απλήρωτης εργασίας
των γυναικών μέσα στα νοικοκυριά.

Σήμερα, υπάρχει μικρή οικονομική δικαιολογία για μια τέτοια λιτότητα. Μεταξύ των
ανεπτυγμένων οικονομιών, για παράδειγμα, η Πορτογαλία έχει αναπτυχθεί περισσότερο από
το χρέος της αντί να έχει φθαρεί από τη λιτότητα. Οι αναπτυσσόμενες οικονομίες που
υιοθέτησαν ετερόδοξες πολιτικές, αντί των τυπικών μέτρων του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου, όπως η Κίνα και το Βιετνάμ, τα πήγαν πολύ καλύτερα από άλλες. Ωστόσο, το ΔΝΤ,
υποβοηθούμενο από άλλους διεθνείς θεσμούς, συνεχίζει να προωθεί ορθόδοξες πολιτικές. Ο
στόχος είναι «να τερματίσουν τη φτώχεια, να προστατέψουν τον πλανήτη και να
εξασφαλίσουν την ευημερία για όλους». Οι ΣΒΑ κράτησαν την υπόσχεση για σημαντική
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Παρόλα αυτά, τέσσερα χρόνια μετά την υιοθέτηση των
στόχων οι ζωές πολλών ανθρώπων έχουν αλλάξει προς το χειρότερο.

Οι παγκόσμιοι ηγέτες που συγκεντρώνονται στα Ηνωμένα Έθνη αυτόν τον μήνα πρέπει
να δείξουν ότι λαμβάνουν σοβαρά την αντιμετώπιση θεμελιωδών παγκόσμιων προκλήσεων
και την επίτευξη των ΣΒΑ. Διαφορετικά, κανείς δεν πρέπει να εκπλήσσεται όταν οι
άνθρωποι αγνοούν τι συμβαίνει σε τέτοιες συναντήσεις και στρέφουν την προσοχή τους
αλλού.

4. Πολιτικές και δράσεις

Table 1: Indicators measuring progress towards SDG 17, EU
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Table 2: Explanation of symbols for indicating progress towards SD objectives and targets

4.1. Χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Στόχο 17
Η υλοποίηση του στόχου 17 στα πλαίσια της ΕΕ επικεντρώνεται στην παγκόσμια

εταιρική σχέση, στην οικονομική διακυβέρνηση και την πρόσβαση στην τεχνολογία εντός
της ΕΕ (Gentiloni, 2021).

Το 2015, στην Ατζέντα Δράσης της Αντίς Αμπέμπα, όλες οι χώρες αναγνώρισαν ότι η
οικονομία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση των εγχώριων προσπαθειών για
να κινητοποιήσουν τους κοινούς πόρους, ιδίως στους φτωχότερους και τους περισσότερους
ευάλωτους κρατικούς εταίρους. Επίσημη βοήθεια για εξέλιξη, επίσημες ροές, ιδιωτικές ροές,
όπως οι άμεσες ξένες επενδύσεις (FDI) και επιχορηγήσεις από μη κυβερνητικές οργανώσεις
(ΜΚΟ) και επίσημες εξαγωγικές πιστώσεις είναι μερικές από τις χρηματοοικονομικές ροές
της Ε.Ε. και των κρατών μελών της προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Υπήρξε μια θετική
τάση ως προς το σύνολο του όγκου των χρηματοοικονομικών ροών από την Ε.Ε. προς τις
αναπτυσσόμενες χώρες, τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Η χρηματοδότηση της Ε.Ε. για τις πιο
αδύναμες οικονομικά χώρες ανήλθε σε 131,4 δισεκατομμύρια ευρώ το 2019. Αυτό το ποσό
είναι υπερδιπλάσιο από το ποσό που προβλεπόταν το 2004, αλλά χαμηλότερο από τα ποσά
που δόθηκαν το 2014, το 2015 και το 2017 (Timmermans, Marianne, 2019).

Η ιδέα ότι οι χώρες-δωρητές πρέπει να συνεισφέρουν 0,7% του ακαθάριστου εθνικού
τους εισοδήματος (ΑΕΕ) βρίσκεται στη διεθνή ατζέντα εδώ και μισό αιώνα. Η Ε.Ε. έχει
δεσμευτεί να επιτύχει τον στόχο του 0,7% έως το 2030, όπως επιβεβαιώνεται στην
Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη. Κράτη-μέλη που εντάχθηκαν στην Ε.Ε. μετά το
2002 έχουν δεσμευτεί να παρέχουν το 0,33% του ΑΕΕ τους προς την στήριξη άλλων
κρατών-μελών. Συνολικά, η Ε.Ε. δαπάνησε το 0,50% του ΑΕΕ της το 2020, υπερβαίνοντας
το προηγούμενο ανώτατο όριο του 0,49% το 2016.

Στόχος της Ε.Ε. είναι οι αναπτυσσόμενες χώρες να μπορούν να συνδυάσουν τη βοήθεια,
τις επενδύσεις και το εμπόριο με εγχώριους πόρους και πολιτικές για τη δημιουργία
ικανοτήτων και τη δυνατότητα για αυτονομία. Η ΕΑΒ, για παράδειγμα, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως καταλύτης για την κινητοποίηση άλλων των οικονομικών πόρων, όπως
τα εγχώρια φορολογικά έσοδα ή πόρους από τον ιδιωτικό τομέα. Η οικονομική στήριξη της
Ε.Ε., σε συνδυασμό με τα εγχώρια και τα ιδιωτικά έσοδα, μπορούν να αποτελέσουν τη βάση
για την επίτευξη των στόχων της Ατζέντας 2030, επιτρέποντας επενδύσεις σε κοινωνικές
υπηρεσίες, καθαρή ενέργεια, υποδομές, μεταφορές και πληροφορίες και τεχνολογίες
επικοινωνιών.

Η Ε.Ε. τονίζει τη συνοχή μεταξύ όλων των χρηματοοικονομικών ροών προς τις
αναπτυσσόμενες χώρες, προσπαθώντας να συγκεντρώσει βοήθεια, επενδύσεις, εμπόριο,
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κινητοποίηση εγχώριων πόρων και αποτελεσματικές πολιτικές. Για παράδειγμα, η Ε.Ε.
διαθέτει υποστήριξη για την κινητοποίηση εγχώριων πόρων, δηλαδή πρόγραμμα, το οποίο
στοχεύει στη δημιουργία αποτελεσματικών, διαφανών και δίκαιων φορολογικών
συστημάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η Ε.Ε. χρησιμοποιεί επίσης το Ευρωπαϊκό Ταμείο
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (EFSD) για να βοηθήσει στην κινητοποίηση της χρηματοδότησης
του ιδιωτικού τομέα και να διατηρήσει την «αδασμολόγητη και χωρίς ποσοστώσεις»
πρόσβαση στην αγορά των ΛΑΧ, όπως ορίζεται στην Ατζέντα Δράσης της Αντίς Αμπέμπα
(AAAA) (Gentiloni, 2021).

Η AAAA τονίζει ότι χρειάζονται δημόσιες και ιδιωτικές, διεθνείς και εγχώριες πηγές
χρηματοδότησης καθώς και μη χρηματοοικονομικά μέσα υλοποίησης για σκοπούς βιώσιμης
ανάπτυξης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ε.Ε. υποστηρίζει την πολυμερή
πρωτοβουλία των Ολοκληρωμένων Εθνικών Χρηματοδοτικών Πλαισίων. Αυτά είναι ένα
εργαλείο σχεδιασμού για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο.
Υπό την ηγεσία της χώρας, βοηθούν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να
χαρτογραφήσουν το τοπίο για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Επιχειρούν να
χαράξουν μια στρατηγική χρηματοδότησης για τη μόχλευση βιώσιμων επενδύσεων και να
εφαρμόσουν πολιτικές για την επίτευξη των εθνικών προτεραιοτήτων στα σχέδια βιώσιμης
ανάπτυξης.

Τον Μάρτιο του 2021, ο ΟΟΣΑ κυκλοφόρησε το πρώτο ολοκληρωμένο σύνολο
δεδομένων Συνολικής Επίσημης Υποστήριξης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (TOSSD).
Περιλαμβάνει πληροφορίες από περίπου 90 χώρες και φορείς παροχής υπηρεσιών,
συμπεριλαμβανομένης της Ε.Ε. και των κρατών μελών της, σχετικά με τις δραστηριότητές
τους για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Το νέο σύνολο δεδομένων TOSSD έχει τη
δυνατότητα καταγραφής παγκόσμιων προσπαθειών για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης,
για παράδειγμα την υποστήριξη των εμβολίων του COVID-19 και την αντιμετώπιση της
αλλαγής του κλίματος. Παρέχει επίσης μια πληρέστερη εικόνα των ιδιωτικών ποσών, που
κινητοποιούνται από επίσημες παρεμβάσεις. Τόσο η ατζέντα 2030 όσο και η AAAA
υπογραμμίζουν τη σημασία της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας ως ισχυρές
κινητήριες δυνάμεις για την αειφόρο ανάπτυξη. Η διεθνής συνεργασία σε αυτούς τους τομείς
είναι απαραίτητη για την επίτευξη όλων των ΣΒΑ.

Η Ε.Ε. ενημέρωσε τη στρατηγική της για τη βοήθεια προς το εμπόριο το 2017, ώστε να
αντικατοπτρίζει τις σημαντικές πολιτικές αλλαγές τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και σε
επίπεδο Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένης της νέας ευρωπαϊκής συναίνεσης για την ανάπτυξη και
το εμπόριο για όλους.

Η επικαιροποιημένη στρατηγική αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεχόμενης βοήθειας
για το εμπόριο με άλλες πολιτικές και μέσα της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών
συμφωνιών της Ε.Ε. και των μονομερών προγραμμάτων προτιμήσεων. Η εστίαση στις ΛΑΧ
αποτελεί βασικό μέρος της επικαιροποιημένης στρατηγικής.

Η ΕΕ δίνει έμφαση στη συνοχή μεταξύ όλων των χρηματοοικονομικών ροών προς τις
αναπτυσσόμενες χώρες, προσπαθώντας να συγκεντρώσει βοήθεια, επενδύσεις, εμπόριο,
κινητοποίηση εγχώριων πόρων και αποτελεσματικές πολιτικές. Για παράδειγμα, η Ε.Ε. έχει
ένα πρόγραμμα υποστήριξης της Κινητοποίησης Εγχώριων Πόρων, το οποίο έχει ως στόχο
την καθιέρωση αποτελεσματικών, διαφανών και δίκαιων συστημάτων φόρων στις
αναπτυσσόμενες χώρες.

Η ΑΑΑΑ τονίζει ότι οι ιδιωτικές, διεθνείς και εγχώριες πηγές χρηματοδότησης καθώς
και τα μη χρηματοοικονομικά μέσα υλοποίησης είναι αυτά που απαιτούνται για τους
σκοπούς της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ε.Ε. υποστηρίζει την
πολυμερή πρωτοβουλία της Ολοκληρωμένης σε Εθνικά Πλαίσια Χρηματοδότησης. Είναι
ένα εργαλείο χρηματοδότησης της βιώσιμης ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο.
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Τόσο η ατζέντα 2030 όσο και η AAAA υπογραμμίζουν τη σημασία της επιστήμης, της
τεχνολογία και της καινοτομίας ως ισχυρές κινητήριες δυνάμεις για την αειφόρο ανάπτυξη.
Διεθνής συνεργασία στους τομείς αυτούς είναι απαραίτητο για την επίτευξη των ΣΒΑ.

Είναι ζωτικής σημασίας να διατηρήσουμε τις οικονομίες της Ε.Ε. σε μια πορεία
βιώσιμης ανάπτυξης, πάντα μακροοικονομικά. Συνεπώς, η σταθερότητα στην Ε.Ε. είναι ένας
πυλώνας της συμβολής της Ένωσης στην υλοποίηση των ΣΒΑ. Επιπλέον, η Ε.Ε. επιδιώκει
να καταστήσει την οικονομία της πιο πράσινη. Για να το υλοποιηθεί αυτό, ζητά μια
μετατόπιση από την εργασία στους περιβαλλοντικούς φόρους (Timmermans, Marianne,
2019).

Επιπρόσθετα, η σταθερή πρόοδος στη μείωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του
ΑΕΠ ανακόπηκε λόγω της πανδημίας COVID-19. Σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δημόσιο χρέος δεν θα υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ
στα κράτη μέλη της. Ως συνέπεια της κρίσης του COVID-19 και των σχετικών δημόσιων
δαπανών, ο συνολικός λόγος χρέους προς ΑΕΠ της ΕΕ αυξήθηκε απότομα το 2020,
φθάνοντας το 90,6%. Πρόκειται για αύξηση 13,3 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το
2019. Είναι επίσης η υψηλότερη τιμή από το 2000, υπερβαίνοντας ακόμη και την αύξηση
κατά 10,7 ποσοστιαίες μονάδες του συνολικού δείκτη χρέους προς ΑΕΠ της Ε.Ε. από το
2008 έως το 2009, που οφειλόταν στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Το 2020, ο
λόγος χρέους προς ΑΕΠ των κρατών μελών κυμαίνονταν από 18,2% στην Εσθονία έως
25,6% στην Ελλάδα. Περισσότερες από τις μισές χώρες της Ε.Ε. ξεπέρασαν το όριο του
60% το 2020 και επτά κράτη μέλη είχαν αναλογίες χρέους προς ΑΕΠ άνω του 100%.

Ως εκ τούτου, οι πολιτικές της Ε.Ε. όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία απαιτούν
μετατόπιση της φορολογικής επιβάρυνσης από την εργασία στη ρύπανση. Οι
περιβαλλοντικοί φόροι μπορούν να αποθαρρύνουν συμπεριφορές που είναι δυνητικά
επιζήμιες για το περιβάλλον και μπορούν να παρέχουν κίνητρα για μείωση των ζημιογόνων
πράξεων.

Στη συνέχεια, ένα επίσης μεγάλο κεφάλαιο που στοχεύει η .Ε.Ε είναι η ενίσχυση του
τεχνολογικού τομέα και η ανάδειξη της τεράστιας σημασίας του στη σημερινή εποχή.

Στις σημερινές οικονομίες και κοινωνίες, οι ψηφιακές συνδέσεις είναι ζωτικής
σημασίας, όπου η άμεση επικοινωνία μεταξύ ατόμων, οι τραπεζικές μεταφορές, η εργασία
γραφείου, η δημόσια διάδοση πληροφοριών ή η ανάλυση δεδομένων είναι μερικές μόνο από
τις δραστηριότητες που εξαρτώνται από το διαδίκτυο. Οι περιοχές χωρίς γρήγορες συνδέσεις
στο Διαδίκτυο έχουν σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά μειονεκτήματα σε έναν
ψηφιοποιημένο κόσμο.

Το να κάνουμε την Ευρώπη κατάλληλη για την ψηφιακή εποχή είναι συνεπώς μία από
τις έξι προτεραιότητες της Επιτροπής για το 2019 έως το 2024. Στόχος είναι ο ψηφιακός
μετασχηματισμός να λειτουργήσει για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις, συμβάλλοντας
παράλληλα στην επίτευξη του στόχου για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη έως το 2050.

Ο ΣΒΑ 17 αναγνωρίζει τη σημασία της πρόσβασης στην επιστήμη, την τεχνολογία και
την καινοτομία για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο αριθμός των ευρυζωνικών συνδρομών στο
Διαδίκτυο ανά 100 κατοίκους είναι ένας από τους δείκτες που χρησιμοποιούνται από τον
ΟΗΕ για τη μέτρηση της προόδου προς τον σχετικό στόχο. Στην ψηφιακή στρατηγική της
για το 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε τη δέσμευση της Ε.Ε. για την ανάπτυξη μιας
παγκόσμιας στρατηγικής ψηφιακής συνεργασίας, η οποία θα αντικατοπτρίζει τους ΣΒΑ.

Η ΕΕ στοχεύει να έχει συνδεσιμότητα gigabit για μέρη που οδηγούν τις
κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις, κάλυψη 5G για όλες τις αστικές περιοχές και όλα τα
μεγάλα μονοπάτια επίγειων μεταφορών και πρόσβαση για όλα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά σε
συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο που προσφέρει τουλάχιστον 100 Mbps. Η στρατηγική Farm to
Fork επιβεβαίωσε αυτόν τον στόχο ζητώντας την επιτάχυνση της ανάπτυξης του γρήγορου
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ευρυζωνικού Διαδικτύου στις αγροτικές περιοχές για την επίτευξη του στόχου της 100%
πρόσβασης έως το 2025. Στις 9 Μαρτίου 2021, η Επιτροπή “2030 Digital Compass”,
παρουσίασε ένα όραμα και τις οδούς για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης έως το
2030, εστιάζοντας σε τέσσερις βασικούς τομείς: (1) δεξιότητες, (2) ασφαλείς και βιώσιμες
ψηφιακές υποδομές, (3) ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων και (4) ψηφιοποίηση
των δημόσιων υπηρεσιών. Με βάση την ανακοίνωση του 2016, το Digital Compass ορίζει
τον στόχο ότι έως το 2030 όλα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά θα πρέπει να καλύπτονται από ένα
δίκτυο gigabit, με όλες τις κατοικημένες περιοχές να καλύπτονται από 5G.

4.2.Έργα της Ελλάδας για την επίτευξη του στόχου 17
Η χώρα μας βρίσκεται σταθερά προσηλωμένη στην επιτυχή εφαρμογή των Στόχων

Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Ήδη από το 2019 έχει ξεκινήσει μια διαδικασία εκπόνησης
ενός Εθνικού Σχεδίου Εφαρμογής για όλους τους στόχους, στο οποίο θα αναφέρεται το
σύνολο των κεντρικών και μακροπρόθεσμων μέτρων της ελληνικής πολιτικής, προκειμένου
να εφαρμοστεί με ολοκληρωμένο τρόπο το σύνολο των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την Ελλάδα, η συνεχής και αξιόπιστη ποσοτική και
ποιοτική παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων που επιφέρουν οι πολιτικές για
τη βιώσιμη ανάπτυξη στο σύνολο της κοινωνίας. Για αυτό το λόγο, το Γραφείο Συντονισμού,
Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης
έχει προχωρήσει, ύστερα από εκτεταμένη διαβούλευση με τα αρμόδια Ελληνικά Υπουργεία
και την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στην υιοθέτηση ενός πλήθους εθνικών
δεικτών, με τους οποίους θα παρακολουθείται η πρόοδος της χώρας στην εφαρμογή των
ΣΒΑ κατά τα επόμενα έτη υλοποίησης του πολιτικού προγράμματος. Οι εν λόγω δείκτες,, θα
επικαιροποιούνται και θα προσαρμόζονται ανάλογα με τις εξελίξεις σε επιμέρους πολιτικές
προτεραιότητες και τα διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα που έχουν επιλεγεί τόσο από το
σύνολο των 232 υιοθετηθέντων δεικτών του ΟΗΕ, όσο και από το αντίστοιχο σύνολο των
100 δεικτών που έχει υιοθετήσει η Eurostat.

Η επιλογή των δεικτών έγινε με βάση τα εξής κριτήρια:
 Βάση της συμβατότητας με την ελληνική πραγματικότητα, τις υφιστάμενες συνθήκες

και τις ανάγκες τις ελληνικής κοινωνίας.
 Βάση της συνάφειας με τις 8 Εθνικές Προτεραιότητες για τους ΣΒΑ, τις οποίες

υιοθέτησε η χώρα μας, σε υψηλό πολιτικό επίπεδο, το 2017, λαμβάνοντας υπόψη τις
απόψεις της κοινωνίας των πολιτών και των λοιπών ενδιαφερόμενων μερών, καθώς
αυτές εκφράζουν, με ολοκληρωμένο τρόπο και τις τρεις διαστάσεις της βιώσιμης
ανάπτυξης (οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική), και

 Με βάση τη διαθεσιμότητα των στατιστικών δεδομένων από την ΕΛΣΤΑΤ, τα
Υπουργεία και το σύνολο των ελληνικών Φορέων.

 Για την Ελλάδα, οι ΣΒΑ παρέχουν μία σημαντική δίοδο προς την ανάκαμψη και
μετάβαση προς ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, με ισορροπία μεταξύ των τριών πυλώνων –
οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού. Η υλοποίησή των ΣΒΑ σήμερα, ξεπερνά
τα όρια και τις αρμοδιότητες της Κυβέρνησης και των Υπουργείων, και αφορά πλέον το
σύνολο των κοινωνικών εταίρων, από τον ιδιωτικό τομέα και την τοπική αυτοδιοίκηση,
έως τις ΜΚΟ και τις οργανώσεις πολιτών. Όλοι θα πρέπει να συμπράξουν για την
επίτευξή τους.
Σε επίπεδο Ε.Ε., οι SDGs αποτελούν κεντρική συνιστώσα της νέας Ευρωπαϊκής

Πράσινης Συμφωνίας (EU Green Deal), η οποία θα παρέχει επιπλέον και το πλαίσιο των
προγραμμάτων ανάκαμψης από την πανδημία προς την κατεύθυνση μίας «πράσινης» και
βιώσιμης ανάκαμψης για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Παράλληλα, ενσωματώνονται πλήρως στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, ενώ πλέον το
παράρτημα Ε των ετήσιων Εθνικών Εκθέσεων είναι αφιερωμένο στην πορεία επίτευξης των
Στόχων σε κάθε κράτος-μέλος, με παρουσίαση ποσοτικών δεδομένων/δεικτών της Eurostat.

Τέλος, γίνεται προσπάθεια να εκπονηθεί μία ολοκληρωμένη Στρατηγική από την νέα
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με χρονοδιαγράμματα και νομοθετικά εργαλεία προκειμένου να
εξασφαλισθεί η επίτευξη των SDGs από την Ε.Ε. (εντός Ε.Ε. αλλά και εκτός), έως το 2030.

Υπό τον συντονισμό της πρώην Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης (πλέον
Προεδρία της Κυβέρνησης) και την σημαντική συνεισφορά του ΥΠΕΝ, η Ελλάδα
παρουσίασε με μεγάλη επιτυχία την 1η Εθνική Εθελοντική της Αξιολόγηση στον ΟΗΕ, τον
Ιούλιο του 2018, στη Νέα Υόρκη. Επίσης, τον Μάιο του 2019, σε συνεργασία με την
ΕΛΣΤΑΤ πραγματοποιήθηκε μία πρώτη επιλογή δεικτών για την ποσοτική αποτίμηση της
προόδου της χώρας, από το διεθνές πλαίσιο δεικτών ΣΒΑ και τη Eurostat. Σε επόμενα
στάδια ακολουθεί η περαιτέρω προώθηση της υλοποίησης των SDGs σε εθνικό επίπεδο και
η ενεργοποίηση της διαδικασίας εκπόνησης ενός Εθνικού Σχεδίου Εφαρμογής των ΣΒΑ, με
την παράλληλη προώθηση ενός συστηματικότερου διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών,
καθώς επίσης και την υιοθέτηση δεικτών για την ποσοτική παρακολούθηση της προόδου.

Η ελληνική δημόσια διοίκηση είναι μέλος της Σύμπραξης Ανοικτής Διακυβέρνησης,
και ως εκ τούτου, αναγνωρίζει την αξία των αρχών της ανοιχτής διακυβέρνησης ως τον
ακρογωνιαίο λίθο για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια, βασικό παράγοντα για τη
συμμετοχή των πολιτών. Η συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων διασφαλίζεται από
τον ιστότοπο opengov - την Ελληνική Πρωτοβουλία Ανοικτής Διακυβέρνησης. Ο εν λόγω
ιστότοπος έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί τις αρχές της διαφάνειας, της συζήτησης, της
συνεργασίας και της υπευθυνότητας. Περιλαμβάνει τρεις κύριες πρωτοβουλίες: (i)
ηλεκτρονική συζήτηση: σχεδόν κάθε σχέδιο νόμου ή ακόμη και πρωτοβουλία πολιτικής από
την κυβέρνηση, δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα opengov, πριν από την υποβολή
του στο κοινοβούλιο. Οι πολίτες και οι οργανισμοί μπορούν να δημοσιεύουν τα σχόλια, τις
προτάσεις και τις επικρίσεις τους. Στη συνέχεια λαμβάνονται υπόψη από το αρμόδιο
Υπουργείο που προτείνει το σχέδιο νόμου και αποτυπώνονται στην Έκθεση Δημόσιας
Διαβούλευσης, η οποία συνοδεύει το σχέδιο νόμου κατά την κατάθεση στη βουλή, (ii)
ανοιχτές προσκλήσεις για πρόσληψη υπαλλήλων δημόσιας διοίκησης: άνοιγμα ανώτατου
και μεσαίου επιπέδου στον δημόσιο τομέα είναι διαθέσιμα στο Διαδίκτυο. Οι αιτήσεις
μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά χρησιμοποιώντας μια πλατφόρμα που είναι
διαθέσιμη στον ιστότοπο opengov. (iii) Labs OpenGov: μια ανοιχτή πρωτοβουλία
καινοτομίας που συγκεντρώνει ιδέες και προτάσεις από τους πολίτες, το δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα, που επιχειρεί να απελευθερώσει τη δύναμη της αποκεντρωμένης γνώσης
και να διερευνήσει νέους τρόπους αντιμετώπισης σύγχρονων προβλημάτων δημόσιας
διοίκησης.

Η εφαρμογή των διασυνδεδεμένων ΣΒΑ, ιδίως των περιβαλλοντικών, απαιτεί, πάνω απ'
όλα, συνεκτικές πολιτικές και μέτρα που λαμβάνουν υπόψη τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές
και οικονομικές επιπτώσεις στο αρχικό στάδιο του σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των
ανταλλαγών και των ολοκληρωμένων προσεγγίσεων. Ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα
ήταν η προώθηση εργαλείων διακυβέρνησης που διασφαλίζουν τη «συνοχή της πολιτικής
για την αειφόρο ανάπτυξη», όπως ο χωροταξικός σχεδιασμός.

Τα άρθρα 24, 79 και 106 του Ελληνικού Συντάγματος ορίζουν ότι ο χωροταξικός
σχεδιασμός, ως η χωρική απεικόνιση των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων για
τη διασφάλιση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, των βέλτιστων συνθηκών
διαβίωσης του πληθυσμού και της οικονομικής ανάπτυξης, πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας
υπόψη το πλούσιο γεωγραφικό προφίλ και την ποικιλομορφία της χώρας, ώστε να
διαφυλαχθεί η οικονομική και κοινωνική συνοχή, να διορθωθούν οι γεωγραφικές
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ανισορροπίες και οι χωρικές ανισότητες, να εξασφαλιστεί η αειφόρος διαχείριση των
φυσικών και πολιτιστικών πόρων καθώς και να προωθηθεί η συνοχή και η
συμπληρωματικότητα των δραστηριοτήτων (π.χ. οικιστικές περιοχές, περιοχές παραγωγής
και ελεύθερος χώρος σε περιοχές εκτός σχεδίου) σε χρόνο και χώρο, σε όλα τα επίπεδα,
δηλαδή τοπικό, περιφερειακό και εθνικό.

Επομένως, η προώθηση μιας «Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Χωροταξίας» στην
Ελλάδα συνιστά την υλοποίηση των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης στην πράξη, βασισμένη
σε τρεις πυλώνες, δηλαδή την ισορροπία, την προστασία και την ανάπτυξη. Αναλυτικά,
περιλαμβάνει: (i) ένα γενικό «Στρατηγικό Έγγραφο Εθνικού Χωροταξικού Σχεδιασμού» που
παρέχει το συνολικό όραμα και τους στρατηγικούς στόχους του χωροταξικού σχεδιασμού
της χώρας. (ii) δώδεκα «Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια» που καλύπτουν το σύνολο
των ελληνικών διοικητικών και γεωγραφικών περιοχών, τα οποία αξιολογούνται και
βρίσκονται υπό αναθεώρηση. (iii) «Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού». Αυτή τη
στιγμή υπάρχουν τέσσερα Ειδικά Τομεακά Πλαίσια για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας,
για την Υδατοκαλλιέργεια, τη Βιομηχανία και τον Τουρισμό, τα οποία καθορίζουν
μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους και κατευθυντήριες γραμμές.
Αυτά τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού μπορούν, επίσης, να θεσπιστούν για
ορισμένες κρίσιμες και ευαίσθητες περιοχές που αντιμετωπίζουν περιβαλλοντική
υποβάθμιση, γεωγραφικό αποκλεισμό και συγκρούσεις χρήσεων γης σε Ορεινές, Παράκτιες,
Νησιωτικές και Δυσπρόσιτες ή υποβαθμισμένες περιοχές. Και τέλος (iv) Ρυθμιστικά Σχέδια
για τις Μητροπολιτικές Περιφέρειες Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Ταυτόχρονα, η Ελλάδα χτίζει ισχυρές συνεργασίες «εκτός συνόρων» με χώρες εταίρους
που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις και μοιράζονται κοινούς στόχους, μέσω διμερών
και τριμερών σχεδίων τεχνικής συνεργασίας, ειδικά στη γεωγραφική της γειτονιά, δηλαδή τη
Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Ειδικότερα, σε μεσογειακό επίπεδο, η Ελλάδα είναι ένα πολύ ενεργό συμβαλλόμενο
μέρος στη Σύμβαση της Βαρκελώνης για την προστασία του περιβάλλοντος της μεσογειακής
παράκτιας ζώνης και θάλασσας: η Μονάδα Συντονισμού/Γραμματεία της Σύμβασης
φιλοξενείται στην Αθήνα από το 1981 με την οικονομική υποστήριξη του Ελληνικού
Κράτους. Επιπλέον, η Ελλάδα έχει φιλοξενήσει το 16ο COP της Συνέλευσης στην Αθήνα
τον Φεβρουάριο του 2016, προέδρευσε του Προεδρείου των Συμβαλλόμενων Μερών της
Σύμβασης το 2016 και 2017 και προεδρεύει της «Μεσογειακής Επιτροπής για την Αειφόρο
Ανάπτυξη» (MCSD) για το 2017-2019. Τέλος, η Ελλάδα δεσμεύεται για την πλήρη
εφαρμογή της «Μεσογειακής Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» (MSSD, 2016-2025)
που αποτελεί μια καλά επεξεργασμένη «μετάφραση» της Παγκόσμιας Ατζέντας 2030 στο
περιφερειακό μεσογειακό πλαίσιο. Πρόκειται να λειτουργήσει ως ένα χρήσιμο εργαλείο για
να καθοδηγήσει τις εθνικές προσπάθειες προς την ανάπτυξη ενός συμβατού Εθνικού
Σχεδίου Εφαρμογής για τους ΣΒΑ, σε μεταγενέστερο στάδιο.

Αναγνωρίζοντας την αποφασιστική σημασία της ευρωπαϊκής και διεθνούς συνεργασίας,
το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής συμμετέχει ενεργά σε πολυμερείς εταιρικές
σχέσεις και διαδικασίες που προωθούν την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης
στους τομείς της μετανάστευσης και του ασύλου. Από την άποψη αυτή, το Υπουργείο
συμβάλλει στην ανάπτυξη εθνικών θέσεων στο πλαίσιο διεθνών και περιφερειακών
διαπραγματευτικών διαδικασιών, όπως οι τρέχουσες διακυβερνητικές διαβουλεύσεις στο
πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για ένα Παγκόσμιο Σύμφωνο για την Ασφαλή, Ομαλή και
Τακτική Μετανάστευση και ένα για τους Πρόσφυγες, σχετικά με τη συνεργασία της Ε.Ε. με
τρίτες χώρες στους τομείς της μετανάστευσης και του ασύλου. Παράλληλα, το Υπουργείο
Μεταναστευτικής Πολιτικής συμμετέχει ενεργά σε μια σειρά διεθνών διαδικασιών και
φόρουμ που επιδιώκουν να προωθήσουν τον διεθνή διάλογο και τις συνέργειες σε θέματα
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που σχετίζονται με τη μετανάστευση, συμπεριλαμβανομένου του Παγκόσμιου Φόρουμ του
ΟΗΕ για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη (GFMD).

4.3. Έργα των ΟΤΑ για την επίτευξη του στόχου 17
Δεδομένου ότι όλοι οι ΣΒΑ έχουν στόχους που σχετίζονται άμεσα με τις ευθύνες των

τοπικών και περιφερειακών κυβερνήσεων, ιδιαίτερα με τον ρόλο τους στην παροχή βασικών
υπηρεσιών, η συμμετοχή τους είναι απολύτως απαραίτητη για την επιτυχία της βιώσιμης
ανάπτυξης. Στο πλαίσιο των 325 δήμων και 13 περιφερειών της Ελλάδας, υπάρχουν
πολυάριθμες σημαντικές πολιτικές, υπηρεσίες και δράσεις που διεξάγονται σε όλη τη χώρα
και σχετίζονται με πολλούς ΣΒΑ και Στόχους. Ωστόσο, οι τοπικές και περιφερειακές
διοικήσεις που αναπτύσσουν και εκτελούν αυτές τις πολιτικές και έργα δεν γνωρίζουν συχνά
την πιθανή σχέση τους με συγκεκριμένους ΣΒΑ. Επομένως, αυτό που χρειάζεται είναι
δράσεις που να ευαισθητοποιούν και να συνηγορούν τον ενεργό ρόλο των τοπικών
παραγόντων.

Οι τοπικές αρχές αναγνωρίζουν και δηλώνουν ότι το πεδίο εφαρμογής, η λειτουργία και
οι πολιτικές τους στοχεύουν πρωτίστως στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στην
προώθηση της φιλικής προς το περιβάλλον τοπικής ανάπτυξης.

Μάλιστα, σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, οι δήμοι έχουν κάνει μεγάλη
προσπάθεια να δημιουργήσουν πολιτικές και μηχανισμούς ανακούφισης των τοπικών
κοινωνιών. Κάποιοι από αυτούς επιδίωξαν συνεργασίες που τους επέτρεψαν να αναλάβουν
γρήγορα δράση και να αντιμετωπίσουν τις πιο κρίσιμες προκλήσεις, επιδεικνύοντας
παράλληλα μια σημαντική αίσθηση αλληλεγγύης από κάτω προς τα πάνω σε κάθε ευκαιρία.

Η επίτευξη των ΣΒΑ 11, 13 και 17 είναι υψίστης σημασίας για τους ανθρώπους και
τους θεσμούς που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο. Σε αυτή την προοπτική, οι τοπικές
αρχές προσπαθούν να ξεκινήσουν πολιτικές και συστήματα που έχουν σχεδιαστεί για να
εξασφαλίσουν την ευημερία των ανθρώπων, να ενισχύσουν την αστική οικονομία και να
αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Οι Δήμοι Αθηναίων και
Θεσσαλονίκης καθώς και τα Τρίκαλα, παρέχουν τρία καλά παραδείγματα υιοθέτησης
στρατηγικών που αποσκοπούν να κάνουν τις πόλεις τους ανθεκτικές, ικανές να
απορροφήσουν τυχόν μελλοντικούς κραδασμούς και πιέσεις στα κοινωνικά, οικονομικά και
τεχνικά συστήματα και τις υποδομές τους. Η Στρατηγική Ανθεκτικότητας της Αθήνας
στοχεύει σε μια πόλη ανοιχτή, πράσινη, προορατική και ζωντανή, ορίζοντας συγκεκριμένες
δράσεις που αντιμετωπίζουν θέματα συντήρησης, ασφάλειας, αποτελεσματικότητας.
λογοδοσίας, ετοιμότητας και διαχείρισης κρίσεων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω
οικολογικών και κοινωνικών πολιτικών που ανυψώνουν το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης
και της δίνουν τη θέση που της αξίζει ως σημαντικός παράγοντας στην οικονομική ανάπτυξη,
την κοινωνική ευημερία, την περιβαλλοντική προσαρμογή και την τεχνολογική καινοτομία.

Με την ενσωμάτωση ή/και τη δημιουργία διαφανών δεσμών με διεθνή, καθώς και
εθνικά ή δημοτικά στρατηγικά έγγραφα και κατευθυντήριες γραμμές, η Στρατηγική
Ανθεκτικότητα Αθήνας 2030 προτείνει ένα ολοκληρωμένο, ολιστικό και δυναμικό πλαίσιο
που μπορεί να παρέχει υποστήριξη στα συστήματα της πόλης, καθώς και στην ικανότητα να
παρακολουθούν την απόδοσή τους, η οποία μπορεί στη συνέχεια να παρέχει
ανατροφοδότηση για καλύτερο σχεδιασμό, ιεράρχηση και εφαρμογή των τεχνικών σχεδίων
και του ετήσιου προϋπολογισμού. Έτσι, ο Δήμος μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά
τις προκλήσεις του με δίκαιο και βιώσιμο τρόπο.

4.3.1. Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες
Η Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες εκπονήθηκε

από το Συμβούλιο των Δήμων και των Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR) με την
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υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα πλαίσια του 5ου Κοινοτικού Προγράμματος
Δράσης για την Ισότητα των Φύλων.( Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, 2017)

Έχοντας ως αφετηρία την πεποίθηση ότι η ισότητα των φύλων είναι θεμελιώδες
καθολικό δικαίωμα και δείκτης της δημοκρατικότητας μιας κοινωνίας και αναγνωρίζοντας
ότι α) παρά τα θετικά βήματα που έχουν επιτευχθεί η ισότητα των φύλων δεν αποτελεί
ακόμη πραγματικότητα στην καθημερινή ζωή και β) οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, ως
βαθμίδες διακυβέρνησης που βρίσκονται εγγύτερα στον λαό, συνιστούν το ασφαλέστερο
πεδίο για την καταπολέμηση των ανισοτήτων και τη δημιουργία μιας ισόνομης κοινωνίας, η
Ευρωπαϊκή Χάρτα έχει ως στόχο την δέσμευση από τις Περιφέρειες και τους Δήμους για την
ένταξη της διάστασης του φύλου στις πολιτικές τους δράσεις.

Στο κείμενο της Χάρτας, για το οποίο συνεργάστηκαν φορείς από διάφορες χώρες, η
ευρύτητα και η πολυμορφία των εμπειριών και των προσεγγίσεων της αρχής της ισότητας
των φύλων στα ευρωπαϊκά κράτη αξιοποιείται παρέχοντας ένα πλαίσιο συγκεκριμένων
δράσεων οι οποίες εκτείνονται σε όλα τα πεδία αρμοδιοτήτων της περιφερειακής και
τοπικής αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται 30 άρθρα στα οποία λαμβάνονται
υπόψιν οι πολυεπίπεδοι ρόλοι των αυτοδιοικητικών φορέων ως: ασκούντων πολιτική
εξουσία, εργοδοτών, αντιπροσώπων υπηρεσιών, παρόχων υπηρεσιών, υπευθύνων
σχεδιασμού και κανονιστικών παραγόντων.

Στην Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Χάρτα έχει υπογραφεί από το σύνολο των Περιφερειών και
από 154 Δήμους. Αναγνωρίζεται ότι όλοι οι δημότες, άνδρες και γυναίκες, ζουν και
εργάζονται με ισότιμους, αλλά διαφορετικούς τρόπους, καθώς έχουν διαφορετικές ανάγκες
και θα πρέπει όλες να λαμβάνονται υπόψη. Η ένταξη της διάστασης του φύλου στις
πολιτικές δράσεις του Δήμου έχει ως στόχο την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την
αξιολόγηση δραστηριοτήτων και δράσεων, έτσι ώστε όλοι οι πολίτες και Δημότες να
επωφελούνται ισότιμα απ’ όλες τις πολιτικές παρεμβάσεις.

4.3.2.UN Global Compact
To UN Global Compact αποτελεί μια παγκόσμια πλατφόρμα για επιχειρήσεις και

φορείς συνεργασίας, δικτύωσης και δέσμευσης στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
της εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς.

Η συμμετοχή στο UN Global Compact αποτελεί μια δεσμευτική υποχρέωση για την
εφαρμογή, την δημοσιοποίηση πληροφοριών και την προώθηση των Δέκα Οικουμενικών
Αρχών του δικτύου.

Δημιουργήθηκε το 2000 ως η μεγαλύτερη παγκόσμια πρωτοβουλία της Εταιρικής
Βιωσιμότητας από τα Ηνωμένα Έθνη, προσκαλώντας τις επιχειρήσεις να ευθυγραμμίσουν
τις στρατηγικές και τη λειτουργία τους με τις Δέκα Αρχές που αφορούν τα ανθρώπινα
δικαιώματα, τις συνθήκες εργασίας, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς.
Από το 2015 ενθαρρύνονται, παράλληλα, να αναλάβουν δράσεις που προάγουν τους
Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Στα ελληνικά ο όρος UN Global Compact (UNGC) αποδόθηκε ως το Οικουμενικό
Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις.

Το UNGC λειτουργεί σε παγκόσμια κλίμακα μέσω των Τοπικών Δικτύων του. Τα
τοπικά δίκτυα είναι ομάδες επιχειρήσεων-μελών και φορέων-μελών του UNGC που
ενώνουν τις δυνάμεις τους και συνεργάζονται με στόχο την προώθησή του και των Αρχών
του.

Στην Ελλάδα το τοπικό δίκτυο ονομάζεται Global Compact Network Hellas (GCNH)
και ο ρόλος του είναι να υποστηρίζει τα ελληνικά μέλη του UNGC σε σχέση με την
εφαρμογή των Δέκα Αρχών και παράλληλα να δημιουργήσει ευκαιρίες για συνεργασία και
συλλογική δράση.
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Tο GCNH λειτουργούσε στην Ελλάδα από το 2008, χωρίς δική του νομική οντότητα
αλλά από το 2020 το GCNH ιδρύθηκε ως αυτόνομη νομική προσωπικότητα από 36
ελληνικά μέλη του UNGC.

Το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ είναι ένα πλαίσιο βασισμένο σε αρχές για τις
επιχειρήσεις, το οποίο αναφέρει δέκα αρχές στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της
εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Στο πλαίσιο του
Παγκόσμιου Συμφώνου, οι εταιρείες ενώνονται με υπηρεσίες του ΟΗΕ, ομάδες εργασίας και
την κοινωνία των πολιτών. Οι πόλεις μπορούν να ενταχθούν στο Παγκόσμιο Σύμφωνο μέσω
του Προγράμματος Πόλεων.

Το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο
πρωτοβουλία εταιρικής βιωσιμότητας (γνωστή και ως εταιρική κοινωνική ευθύνη) με 13.000
εταιρικούς συμμετέχοντες και άλλους ενδιαφερόμενους σε 170 χώρες με δύο στόχους:
«Ενσωμάτωση των δέκα αρχών στις επιχειρηματικές δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο» και
«Δράσεις προς υποστήριξη ευρύτερων στόχων του ΟΗΕ, όπως οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της
Χιλιετίας (ΑΣΧ) και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ)».

Το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ ξεκίνησε αρχικά με εννέα Αρχές. Στις 24 Ιουνίου
2004, κατά τη διάρκεια της πρώτης Συνόδου Κορυφής των Ηγετών του Παγκόσμιου
Συμφώνου, ο Κόφι Ανάν ανακοίνωσε την προσθήκη της δέκατης αρχής κατά της διαφθοράς
σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς που εγκρίθηκε το 2003.

Αρχές του δικτύου:
1) Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των διεθνώς
διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων
2) Εξάλειψη παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
3) Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προασπίζουν την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την
αποτελεσματική αναγνώριση του δικαιώματος στις συλλογικές διαπραγματεύσεις.
4) Εξάλειψη κάθε μορφής καταναγκαστικής και υποχρεωτικής εργασίας.
5) Αποτελεσματική κατάργηση της παιδικής εργασίας.
6) Εξάλειψη των διακρίσεων στο εργασιακό περιβάλλον.
7) Προληπτική προσέγγιση στις περιβαλλοντικές προκλήσεις από τις επιχειρήσεις.
8) Ανάληψη πρωτοβουλιών για την περιβαλλοντική ευθύνη.
9) Ανάπτυξη και διάδοση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών.
10) Εξάλειψη της διαφθοράς σε όλες τις μορφές της, συμπεριλαμβανομένου του εκβιασμού
και της δωροδοκίας.( https://globalcompact.gr/schetika-me-emas/ )

5. Προτάσεις για ατομικές δράσεις για την επίτευξη του στόχου 17

Η επίτευξη της ατζέντας των ΣΒΑ προϋποθέτει στενή συνεργασία μεταξύ των
κυβερνήσεων, του ιδιωτικού τομέα καθώς και της κοινωνίας των πολιτών. Οι εν λόγω χωρίς
αποκλεισμούς συνεργασίες, οι οποίες θα βασίζονται σε αρχές, αξίες και κοινό όραμα με
κοινούς στόχους, θα τοποθετούν τους ανθρώπους και τον πλανήτη στο επίκεντρο. Είναι
απαραίτητες, σε παγκόσμιο, περιφερειακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Υπάρχει επιτακτική ανάγκη να κινητοποιήσουμε, να ανακατευθύνουμε και να
ξεκλειδώσουμε τη μετασχηματιστική δύναμη των τρισεκατομμυρίων δολαρίων από τους
ιδιωτικούς πόρους, ώστε να υλοποιήσουμε τους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι
μακροχρόνιες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων ξένων επενδύσεων, είναι
αναγκαίες σε κρίσιμους τομείς των αναπτυσσόμενων χωρών. Μεταξύ αυτών των τομέων
βρίσκεται και η βιώσιμη ενέργεια, οι υποδομές και οι μεταφορές καθώς και οι τεχνολογίες
επικοινωνίας και πληροφόρησης. Ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει τη
σαφή του κατεύθυνση. Ο έλεγχος, οι κανονισμοί και τα κίνητρα τα οποία επιτρέπουν τέτοιες
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επενδύσεις, θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν. Παράλληλα, οι εθνικοί μηχανισμοί
παρακολούθησης όπως και οι ανώτατοι ελεγκτικοί θεσμοί και μηχανισμοί εποπτείας από
τους νομοθέτες θα πρέπει επίσης να ενισχυθούν με τη σειρά τους (https://csr.ert.gr/keep/17-
stoxoi-viosimis-anaptyxis/).

Η ανάγκη για άμεση κινητοποίηση όλων των μηχανισμών, σε όλα τα επίπεδα είναι
εμφανής. Πέρα από τους κρατικούς και διεθνής μηχανισμούς, υπάρχει και η ανάγκη για
ατομική δράση των πολιτών, στον βαθμό που μπορεί ο καθένας προκειμένου να επιτευχθούν
οι στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Βασικό εργαλείο και κομβικής σημασίας είναι η δράση για την επίτευξη του στόχου 17
είναι η χρηματοδότηση. Μέσω του στόχου 17 επιδιώκεται η συνεργασία για την διεθνή
στήριξη αναπτυσσόμενων κρατών που αδυνατούν ή δεν έχουν τους απαιτούμενους πόρους
να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες τους. Επομένως, μια απαραίτητη και πολύ
σημαντική ατομική δράση θα ήταν η μεμονωμένη προσπάθεια κάθε πολίτη για την
αποταμίευση ενός σημαντικού χρηματικού ποσού, ανάλογα με τις εισοδηματικές του
δυνατότητες και η διάθεση του στον κρατικό μηχανισμού που έχει αναλάβει την
κινητοποίηση συγκέντρωσης εγχώριων πόρων προς στήριξη τρίτων (https://gslegal.gov.gr).

Εν συνεχεία, ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο του στόχου 17 είναι η τεχνολογία. Πρέπει να
υπάρξει άμεση και ισχυρή ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Βορρά-Νότου σε θέματα
σχετικά με την πρόσβαση στην επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία. Είναι
αναγκαία η ενίσχυση της ανταλλαγής γνώσεων. Σε αυτό κάθε πολίτης μπορεί να συμβάλει
λαμβάνοντας την πρωτοβουλία οργάνωσης και συμμετοχής σε φόρουμ συνεργασίας τόσο σε
εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ατομικά λοιπόν, άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις πάνω
στους συγκεκριμένους τομείς, οφείλουν να αναλάβουν πρωτοβουλίες ενημέρωσης της
πλειοψηφίας του πληθυσμού και διάδοσης των γνώσεών τους. Καθώς ο πλούτος
διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην επίτευξη όλων αυτών των δράσεων, πολίτες με την
απαραίτητη οικονομική επιφάνεια είναι απαραίτητο να αναλάβουν δράσεις χρηματοδότησης
τέτοιων πρωτοβουλιών.

Μέσω του στόχου 17, επιδιώκεται επίσης μια σημαντική αύξηση των εξαγωγών των
αναπτυσσόμενων χωρών, με στόχο τον διπλασιασμό των παγκόσμιων εξαγωγών των
λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών μέχρι το 2020. Ατομικές δράσεις όσον αφορά το εμπόριο
είναι δύσκολο να υπάρξουν λόγω του κλειστού του χαρακτήρα ως προς τον έλεγχο του.
Ωστόσο, η ενημέρωση των πολιτών ως προς το εμπόριο των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών
και των προϊόντων που αυτά εξάγουν ίσως βοηθήσει στην περαιτέρω ενίσχυση τους. Στον
συγκεκριμένο τομέα πρέπει να υπάρξουν ατομικές δράσεις από επιφανείς πολίτες,
πλοιοκτήτες, οι οποίοι υπό τον κρατικό μανδύα στήριξης θα ενισχύσουν τις εμπορικές
δράσεις τους στους αναγκαίους χώρους.

Επιπροσθέτως, έως το 2020, στοχεύεται η ενίσχυση της υποστήριξης της οικοδόμησης
ικανότητας των αναπτυσσόμενων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο
ανεπτυγμένων χωρών και των μικρών νησιωτικών αναπτυσσόμενων κρατών, προκειμένου
να αυξηθεί σημαντικά η υψηλή ποιότητα, αξιόπιστων δεδομένων, διαχωρισμένων κατά
εισόδημα, φύλο, ηλικία, εθνικότητα, γεωγραφική τοποθεσία και άλλα χαρακτηριστικά που
σχετίζονται με τα εκάστοτε εθνικά πλαίσια. Στο συγκεκριμένο στόχο οι ατομικές δράσεις,
εγχώρια αλλά και διεθνώς είναι απαραίτητες για την ταχύτερη υλοποίηση του. Πρέπει οι
πολίτες αρχικά σε τοπικό επίπεδο και ύστερα σε εθνικό να αρχίσουν να στηρίζουν πιο
ενεργά την περιοχή που διαμένουν. Ιδιαίτερα εάν αυτή είναι απομακρυσμένη και ελαφρώς
ανεπτυγμένη. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να οργανωθούν και αναλάβουν δράσεις ανάπτυξης
στις περιοχών τους και ενίσχυση των οικονομικών τους δραστηριοτήτων. Πρέπει να γίνουν
προσπάθειες προώθησης των θετικών τους χαρακτηριστικών για την προσέλκυση
επενδύσεων.
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Μια επίσης πολύ σημαντική ατομική δράση είναι η εργασία εθελοντικά ή μη σε ΜΚΟ
που εργάζονται για τους Παγκόσμιους Στόχους. Μπορούμε να συνεισφέρουμε μέσω
διαφόρων έργων στην επίτευξη των Στόχων μέχρι το 2030.

Η επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της Ατζέντας 2030 απαιτεί μια αναζωογονημένη και
ενισχυμένη παγκόσμια εταιρική σχέση που φέρνει σε επαφή τις κυβερνήσεις, την κοινωνία
των πολιτών, τον ιδιωτικό τομέα, το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών και άλλους παράγοντες,
κινητοποιώντας όλους τους διαθέσιμους πόρους. Η επίτευξη των στόχων υλοποίησης,
συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης των απαραίτητων πόρων, είναι το κλειδί για την
υλοποίηση της ατζέντας, όπως και η πλήρης εφαρμογή της ατζέντας δράσης της Αντίς
Αμπέμπα. Η αυξανόμενη στήριξη προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως τις λιγότερο
ανεπτυγμένες χώρες, τις μεσόγειες αναπτυσσόμενες χώρες και τα μικρά νησιωτικά
αναπτυσσόμενα κράτη, είναι θεμελιώδης για τη δίκαιη πρόοδο για όλους.

Ισχυρότερες συνεργασίες θα συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην
αειφόρο ανάπτυξη κινητοποιώντας πόρους, ανταλλάσσοντας γνώσεις, προωθώντας τη
δημιουργία και τη μεταφορά περιβαλλοντικά ορθών τεχνολογιών και την ανάπτυξη
ικανοτήτων. Υπάρχουν τεράστια περιθώρια για να καταστεί το υπάρχον χρηματοπιστωτικό
σύστημα πιο βιώσιμο με την ενσωμάτωση της διάστασης του περιβάλλοντος.

Απαιτείται αυξανόμενη συνεργασία μεταξύ πολυμερών οργανισμών και χορηγών του
ιδιωτικού τομέα για να παρασχεθούν τα παραπάνω στις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι
δικαιούχοι τεχνολογιών που αυξάνουν την αποδοτικότητα της χρήσης των φυσικών πόρων,
χρειάζεται να δημιουργούν χαμηλά απόβλητα, να αντιμετωπίζουν τη ρύπανση που
δημιουργείται και να μετριάζουν την κλιματική αλλαγή.

Τέλος, αξίζει μια ανάγνωση το πρόγραμμα και ο οδηγός των Η.Ε. με τίτλο “The Lazy
Person’s Guide to Saving the World” όπου αναφέρεται σε ατομικές και συλλογικές
προτάσεις, τις οποίες μπορούμε να ακολουθήσουμε όλοι μας για την υλοποίηση όλων των
στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης με κεντρικό γνώμονα την προστασία του πλανήτη μας.

6. Συμπεράσματα

Οι ΣΒΑ μπορούν να υλοποιηθούν μόνο με ισχυρές παγκόσμιες εταιρικές σχέσεις και
συνεργασία. Ενώ οι ανθρωπιστικές κρίσεις που προκαλούνται από συγκρούσεις ή φυσικές
καταστροφές συνεχίζουν να απαιτούν περισσότερους οικονομικούς πόρους και βοήθεια.
Πολλές χώρες απαιτούν, επίσης, Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια για να ενθαρρύνουν την
ανάπτυξη και το εμπόριο.

Ο κόσμος είναι πιο διασυνδεδεμένος από ποτέ. Η βελτίωση της πρόσβασης στην
τεχνολογία και τη γνώση είναι ένας σημαντικός τρόπος ανταλλαγής ιδεών και προώθησης
της καινοτομίας. Ο συντονισμός πολιτικών που θα βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να
διαχειριστούν το χρέος τους, καθώς και η προώθηση των επενδύσεων για τους λιγότερο
ανεπτυγμένους, είναι ζωτικής σημασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι στόχοι οδηγούν στην ενίσχυση της συνεργασίας Βορρά-Νότου και Νότου-Νότου
υποστηρίζοντας εθνικά σχέδια για την επίτευξη όλων των στόχων. Η προώθηση του
διεθνούς εμπορίου και η παροχή βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες για να αυξήσουν τις
εξαγωγές τους είναι όλα μέρος της επίτευξης ενός καθολικού συστήματος στο εμπόριο
βασισμένο σε κανόνες δικαίου.

Πολύ απλά, χωρίς σημαντική πρόοδο στο SDG 17, η επίτευξη των υπολοίπων από τους
πρώτους 16 στόχους θα είναι σχεδόν αδύνατο. Η ανάγκη για δράσεις τόσο σε ατομικό όσο
και σε κρατικό-διεθνές επίπεδο είναι πιο αναγκαία από ποτέ, ύστερα και από το τεράστιο
πλήγμα που δέχεται ο πλανήτης λόγω του Covid-19 και έχει προκαλέσει αναταραχή σε
όλους τους τομείς, κοινωνικούς και μη.
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Το γεγονός ότι ορισμένες από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου ουσιαστικά
αποτυγχάνουν στο SDG 17 είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό λόγω της δομής του ίδιου του
Στόχου. Ο ίδιος ο στόχος καλεί τις χώρες που είναι πιο ευκατάστατες να αναλάβουν
μεγαλύτερη ευθύνη. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει καθοδήγηση και υποστήριξη της
ανάπτυξης των ικανοτήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες ή βελτίωση της πρόσβασης σε
βιώσιμες τεχνολογίες και τεχνολογική ανάπτυξη στις αναδυόμενες οικονομίες.

Εάν δεν γίνουν βήματα συντονισμού, συνεργασίας και συνεδριάσεων εντός των
κρατικών μηχανισμών αλλά και μεταξύ των χωρών για να εργαστούν από κοινού για την
επίτευξη των ΣΒΑ, η πιθανότητα επίτευξής τους γίνεται μικρότερη χρόνο με το χρόνο.
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