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Η Στρατηγική της Κυβέρνησης για την Ενσωμάτωση των ΣΒΑ στις 
Δημόσιες Πολιτικές – Βασικά Μέσα και Εργαλεία

Μεταστροφή προς 
μια οικονομία 
φιλικότερη στο 

περιβάλλον

1. Σχεδία Δράσης των Υπουργείων (άρθρο 52, ν. 4622/2019).

2. Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής: Στρατηγικοί Πυλώνες και Ρυθμιστικός
Προγραμματισμός (άρθρο 49, ν. 4622/2019), κατάλογος των προς αξιολόγηση ρυθμίσεων
(άρθρο 56, ν. 4622/2019)

3. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0).

4. Εργαλεία Καλής Νομοθέτησης

▪ Εισαγωγή των ΣΒΑ στο Εγχειρίδιο και Υπόδειγμα της Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης (2020). 

▪ Ένταξη των ΣΒΑ στο (υπό δημοσίευση) Εγχειρίδιο και Υπόδειγμα της Έκθεσης Αξιολόγησης 
των Αποτελεσμάτων Εφαρμογής των Ρυθμίσεων.



Ρίο MDGs SDGs

1992
Διακήρυξη του 

Ρίο για το 
Περιβάλλον & την 

Ανάπτυξη
Οι τρεις πυλώνες της 
Βιώσιμης Ανάπτυξης 

(περιβαλλοντικός, 
οικονομικός & 

κοινωνικός)

«Αειφόρος/βιώσιμη Ανάπτυξη» (sustainable development)» 
πρώτη φορά, στην έκθεση «Το κοινό μας μέλλον-Our Common Future» 

(Παγκόσμια Επιτροπή Περιβάλλοντος & Ανάπτυξη - World Commission on Environment and Development).

Από το κοινό μας μέλλον στους SDGs
Η πορεία

Millennium
Development Goals

(MDGs)
Στόχοι της χιλιετίας για 

την Ανάπτυξη

2000 

2015
H Γενική Συνέλευση των ΗΕ 
ενέκρινε, ως συνέχεια των 

στόχων ανάπτυξης της χιλιετίας, 
τους δεκαεπτά στόχους για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη



SDGs
Οι SDGs ισχύουν για όλες τις χώρες, ανεξάρτητα 

από το αναπτυξιακό καθεστώς

περιγράφουν τη δέσμευση της παγκόσμιας 
κοινότητας για ένα σύνολο διασυνδεόμενων 

στόχων

…και αποτελούν ένα κοινό Κανονιστικό Πλαίσιο για…
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Οι SDGs ισχύουν 
για όλες τις χώρες, 

ανεξάρτητα από 
το αναπτυξιακό 

καθεστώς 



ΒΙΩΣΙΜΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

…την αειφόρο -
οικονομική ανάπτυξη 

(συμπεριλαμβανομένο
υ της καταπολέμησης 

της ακραίας φτώχειας)

…την Κοινωνική 
Ένταξη

…την περιβαλλοντική 
αειφορία

…τη χρηστή 
διακυβέρνηση 

(συμπεριλαμβανομένης 
της ασφάλειας)

Οι SDGs Περιγράφουν
τη δέσμευση της παγκόσμιας κοινότητας σχετικά με ένα σύνολο 

διασυνδεόμενων στόχων όπως: 



Το 2015, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών

ενέκρινε τους 17 Βασικούς Στόχους (Goals) για 

τη Βιώσιμη Ανάπτυξης (Sustainable Development 

Goals - SDG), οι οποίοι συνδιαμορφώνουν με τη 

σειρά τους ένα δίκτυο 169 επιμέρους στόχων 

(Targets) και 232 δεικτών (indicators) που θα 

πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030.

GOALS→ Targets → Indicators

ECOLOGY



ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1– ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ

2– ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΕΙΝΑ

3 – ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

4 – ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

5 – ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

6 – ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

7 – ΦΤΗΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

8 – ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

9 – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

10 – ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ

11 – ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

12 – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

13 – ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

14 – ΖΩΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

15 – ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ

16 – ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

17– ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ



Επισιτιστική κρίση

1
2 3
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Το τέλος του 2021 βρίσκει τη Διεθνή Κοινότητα & την Ελλάδα 

αντιμέτωπες με ένα συνδυασμό μεγάλων προκλήσεων !

Ακραία 

Φτώχεια

Μεταναστευτικές & 

δημογραφικές πιέσεις

Κοινωνικές 

Ανισότητες

5
6

εξάντληση 

φυσικών πόρων 

Υποβάθμιση 

Περιβάλλοντος

Οι επιπτώσεις των προκλήσεων 

εντάθηκαν λόγω της πανδημίας 

COVID-19.

Προκλήσεις που συνδέονται με την βιώσιμη ανάπτυξη....



Απαιτείται Ολοκληρωμένη και…
…αποτελεσματική διαχείριση των παγκόσμιων προκλήσεων

Προϋποθέσεις:
• Επανακαθορισμός του συνολικού πλαισίου διακυβέρνησης της βιώσιμης ανάπτυξης, σε διεθνές, περιφερειακό 

και εθνικό επίπεδο.

• Πολυμερείς λύσεις, συνολικές & διατομεακές προσεγγίσεις (integrated and cross-cutting approaches)

• Όχι μεμονωμένες & αποσπασματικές λύσεις

• Υιοθέτηση στοχευμένων νομοθεσιών & πολιτικών με καθορισμένα χρονοδιαγράμματα, επαρκή χρηματοδοτικά 

μέσα & μετρήσιμους στόχους.

• Ανάγκη για χάραξη πολιτικής και εφαρμογή της, σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης (διεθνές, ενωσιακό, εθνικό).



(+) Παρέχουν ένα ολοκληρωμένο, 

τεκμηριωμένο πλαίσιο στόχων και 

δεικτών για τη στήριξη του εθνικού 

σχεδιασμού και της υποβολής εκθέσεων.

(-) Ο μεγάλος αριθμός των στόχων για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη καθιστά το εγχείρημα 

της επιτυχούς υλοποίησής και 

παρακολούθησής τους ιδιαίτερα δύσκολο.

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης
Ναι μεν, αλλά…



Βασική Πρόκληση…
…Ο κατάλληλος συνδυασμός

Πρέπει είναι να συνδυάσουμε
διαφορετικές προσεγγίσεις & εργαλεία για  

την παροχή μιας συνεκτικής 

ανάλυσης που να υποστηρίζει τη 

λήψη αποφάσεων βάσει 

στοιχείων (evidence based) για τους ΣΒΑ.



INFODATA INFODATA INFODATA INFODATA INFODATA

• Οι ΣΒΑ είναι μια «μη δεσμευτική συμφωνία»
• Οι χώρες έχουν τις δικές τους προτεραιότητες.
• Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε εθνικό επίπεδο 

(Στάδια κύκλου σχεδιασμού πολιτικής: ιεράρχηση 
στόχων & δεικτών, αξιολόγηση πολιτικής, λήψη 
αποφάσεων & εφαρμογή).

Ανάγκη μία «δυναμική προσέγγιση» (robust 

approach). Γιατί;

Διότι υπάρχει ο κίνδυνος επιλογής «εύκολων» 

στόχων και τιμών δεικτών αλλά με χαμηλό βαθμό 

προτεραιότητας

Αποτέλεσμα →Η αποτυχία της πλήρους αξιοποίησης 

του συστήματος των στόχων της βιώσιμης 

ανάπτυξης.

Ανάγκη για μία ολιστική προσέγγιση

Μία ολιστική προσέγγιση των ΣΒΑ σημαίνει 

ότι:

η επίτευξη ενός στόχου συνδέεται 

με άλλους στόχους.



δ.δ.6

Ειδική Γραμματεία 

επέλεξε να εφαρμόσει 

πολυκριτηριακή ανάλυση 

(multi-criteria analysis -

MCA). 

Η τεκμηριωμένη ανάλυση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ SDGs υποστηρίζει μια 

συνεκτική & αποτελεσματική ιεράρχηση προτεραιοτήτων & λήψη αποφάσεων



Πεδίο 
Εφαρμογής

Αρχικός έλεγχος 
των 

προτεραιοτήτων 
SDG για τη χώρα. 

Αρχικό ευρύ 
σύνολο στόχων 
και δεικτών ΣΒΑ.

Αξιολόγηση

Αξιολόγηση των 

ΣΒΑ - τάσεις και 

συγκριτική 

αξιολόγηση της 

προόδου 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 -Επείγον

Αξιολόγηση 
Διασυνδέσεω

ν

Αξιολόγηση των 

διασυνδέσεων 

μεταξύ ΣΒΑ & 

εντοπισμός στόχων 

υψηλής μόχλευσης.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 -

Αντίκτυπος

Αξιολόγηση 
της 

ευθυγράμμιση
ς

Αξιολόγηση της 

ευθυγράμμισης 

των ΣΒΑ με 

υφιστάμενες 

στρατηγικές & 

σχέδια.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 -Κενά 

Πολιτικής

Ιεράρχηση & 
Αξιολόγηση

Αξιολόγηση με 
πολλαπλά 

κριτήρια για τον 
εντοπισμό 
στόχων & 
δεικτών 

υψηλότερης 
προτεραιότητας.

Αξιολόγηση των 
τιμών των 

στόχων των ΣΒΑ.

Προσαρμογή & 
Σχεδιασμός

Προσαρμογή των 

στόχων ΣΒΑ στις 

περιφερειακές 

και εθνικές 

συνθήκες.

Πρόταση τιμών 

στόχων ΣΒΑ, 

ανάπτυξη 

πλαισίου 

εφαρμογής.

Η προσέγγιση θα πραγματοποιηθεί  ως ακολουθία 
6 βημάτων:

Πολυκριτηριακή Ανάλυση



-

Ευχαριστώ


