
 

 

  

 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα 
περιεχόμενα αυτού του αρχείου απηχούν τις απόψεις των συντακτών του και σε καμία 
περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι απηχούν τις απόψεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχει αυτή η δημοσίευση. 
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Ελλάδα 

Έρευνα για τους ΣΒΑ στην Ελλάδα  
Στρατηγική της Ελλάδας για τους ΣΒΑ:  

Η Ελλάδα έχει προσαρμόσει τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Εθνική της Στρατηγική 
Ανάπτυξης:  

• Προωθεί μια ανταγωνιστική, καινοτόμα και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.  
• Προωθεί την πλήρη απασχόληση και αξιοπρεπή εργασία για όλους.  
• Αντιμετωπίζει την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και παρέχει καθολική 

πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. 
• Μειώνει τις κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες και εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες για 

όλους.  
• Παρέχει εκπαίδευση υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς.  
• Ενισχύει την προστασία και τη βιώσιμη διαχείριση του φυσικού κεφαλαίου ως βάση 

κοινωνικής ευημερίας και μετάβασης σε οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. 
• Δημιουργεί αποτελεσματικά, υπεύθυνα και διαφανεί ιδρύματα.  
• Ενισχύει ανοικτές, συμμετοχικές, δημοκρατικές διαδικασίες και συναντήσεις. 
Για τη δημιουργία ενός ισχυρού μακροχρόνιου θεσμικού μηχανισμού για τον συντονισμό 
των εθνικών προσπαθειών για την επίτευξη των ΣΒΑ, η Ελλάδα έχει εγκρίνει επιτυχώς: 

i. Μια προσέγγιση “whole-of-government”, με ένα ενεργό επιχειρησιακό Δίκτυο 
Συντονισμού Υπουργών, υπό την καθοδήγηση της Γενικής Γραμματείας της 
Κυβέρνησης, μιας βασικής οντότητας κεντρικού κυβερνητικού σχήματος.  

ii. Μια προσέγγιση “whole-of-society” με έντονη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων 
φορέων στη διαδικασία ανάλυσης των αποθεμάτων, ενισχύοντας τη διαφάνεια, τη 
συνεργασία και τη λογοδοσία. 1 

1 https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/greece 
 

Οι αρμόδιοι φορείς: 

Ο αρμόδιος δημόσιος φορέας για την εφαρμογή των ΣΒΑ στην Ελλάδα είναι το «Γραφείο 
Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γενικής Γραμματείας της 
Κυβέρνησης». Το γραφείο είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της 
εφαρμογής των ΣΒΑ στην Ελλάδα, συντάσσουν την έκθεση Εθελοντικής Αξιολόγησης για τους 
ΣΒΑ και την παρέχουν στο HLPF, οργανώνουν σεμινάρια και εκδηλώσεις για την προώθηση των 
ΣΒΑ, συνεργάζονται με την Ελληνική κυβέρνηση και όλα τα αρμόδια υπουργεία, κ.λπ.  

Ένας άλλος φορέας, που συμβάλλει στην παρακολούθηση της εφαρμογής των ΣΒΑ στην Ελλάδα, 
είναι η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Κάνουν ποσοτικοποιημένη έρευνα και μετρούν τον αντίκτυπο 

https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/greece


των ΣΒΑ, χρησιμοποιώντας τους δείκτες που προτείνονται από τον ΟΗΕ και δημοσιεύουν τα 
αποτελέσματα.  

 

Πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τους ΣΒΑ στην Ελλάδα: 

Μία από τις μεγαλύτερες πρωτοβουλίες στην Ελλάδα που συνδέεται με τους ΣΒΑ ήταν ο 
Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας στις 8 Νοεμβρίου 2015. 

«Ο Μαραθώνιος χωρίστηκε σε 17 διαφορετικά μέρη, το καθένα να αντιπροσωπεύει έναν Στόχο. 
Με αυτόν τον τρόπο, ο αγώνας έγινε σύμβολο της ανθρωπότητας προς την επίτευξη των Στόχων. 
Το μήνυμα των ΒΣ, καθώς και το logo UN@70 και τα εικονίδια των ΣΒΑ υπήρχαν στο επίσημο 
πρόγραμμα του Μαραθωνίου και σε άλλο διαφημιστικό υλικό όπως η αφίσα, οι ετικέτες κ.λπ. 
Μεγάλα αυτοκόλλητα με τα 17 εικονίδια των ΣΒΑ τοποθετήθηκαν σε σημεία κάθε 2,5 χιλιόμετρα 
του αγώνα, από την αρχή μέχρι το τέλος, με τους δρομείς να περνούν πάνω ή δίπλα τους.» 2 

2 https://www.localizingthesdgs.org/story/view/146 

 

Αναφορές: 

https://www.localizingthesdgs.org/story/view/146%20http:/www.statistics.gr/el/sdgs 

http://www.elot.gr/INTRO_TRANTAS_SBA-KAI-TO-ETHNIKO-PLAISIO-EFARMOGHS_13-10-17.pdf 

https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/greece 
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