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Πρόλογος  

Η επίτευξη της αειφόρου (βιώσιμης) ανάπτυξης αποτελεί μείζονα προτεραιότητα για την 

ευρωπαϊκή κοινότητα και συνδέεται με την προσπάθεια να διασφαλιστεί η κάλυψη των 

άμεσων αναγκών των σύγχρονων γενεών, δίχως, όμως, να διακυβεύεται η κάλυψη των 

αντίστοιχων αναγκών των επόμενων γενεών1, 2. Η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης έχει 

αποτελέσει το επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος και της νομοθετικής παραγωγής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Με αφορμή την πετρελαϊκή κρίση του 1973, η Ε.Ε. ανέλαβε 

δράση και εξέδωσε το πρώτο, από τα πολλά που θα ακολουθήσουν, Πρόγραμμα Δράσης για 

το Περιβάλλον. Για πρώτη φορά δε, ο περιβαλλοντικός παράγοντας κατοχυρώνεται νομικά 

στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1987) ενώ δέκα χρόνια αργότερα, στην συνθήκη του 

Άμστερνταμ (1997)3, η έννοια αυτή παύει να έχει αυστηρά περιβαλλοντικό χαρακτήρα και 

αποκτά μία κοινωνικοοικονομική χροιά. Έκτοτε, η Ε.Ε. έχει εκδηλώσει ρητώς την δέσμευσή 

της για την διασφάλιση της βιωσιμότητας στον ευρωπαϊκό χώρο με την προώθηση 

προγραμμάτων δράσης, κατευθύνσεων, πλούσιας ατζέντας, παράγωγου δικαίου και soft law. 

Η κυριότερη δε ένδειξη της αφοσίωσης της Ε.Ε. στην επίτευξη του στόχου της βιώσιμης 

ανάπτυξης, συνιστά η ενσωμάτωση αυτής στις ιδρυτικές της Συνθήκες, ήτοι στις Συνθήκες 

για την Ε.Ε. (Σ.Ε.Ε.) και για τη Λειτουργία της Ε.Ε. (Σ.Λ.Ε.Ε.). Συγκεκριμένα, ήδη από το 

Προοίμιο της Σ.Ε.Ε. επισημαίνεται η ουσιώδης συνεισφορά της βιώσιμης ανάπτυξης στην 

προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής προόδου των ευρωπαϊκών λαών, ενώ και σε άλλα 

άρθρα της Συνθήκης γίνεται αναφορά στη βιωσιμότητα ως ένας εκ των θεμελιωδέστερων 

στόχων της Ε.Ε.. Στη Σ.Λ.Ε.Ε., μάλιστα, στο άρθρο 11, που έχει γενική ισχύ, αναδεικνύεται 

η σημαντικότητα της διασύνδεσης των διάφορων ασκούμενων πολιτικών στο τομέα αυτό και 

η αναγκαιότητα της ενσωμάτωσης των περιβαλλοντικών πολιτικών στον τομέα της 

διαμόρφωσης των λοιπών ευρωπαϊκών δράσεων. Εξάλλου, μέλημα της Ε.Ε. συνιστά και η 

“εξωστρέφεια” των διάφορων ενεργειών της αναφορικά με το περιβάλλον και τη βιώσιμη 

ανάπτυξη και η επίδραση αυτών στις διεθνείς της σχέσεις.  

Η πανδημία του SARS-CoV-2 έφερε στο προσκήνιο το δημόσιο διάλογο σχετικά με τις 

ενέργειες που πρέπει να γίνουν, όχι μόνο για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών 

αυτής, αλλά για την συμμόρφωση και προώθηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Οι 

παγκόσμιες υγειονομικές εξελίξεις, καθήλωσαν, αν μη τι άλλο, τον ευρωπαϊκό χώρο, με 

αποτέλεσμα να επιβραδυνθούν ή ακόμη και να ανασταλούν τα μέτρα για την εναρμόνιση με 

τις τιθέμενες πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης, να αυξηθεί ο δείκτης φτώχειας και η ανεργία 

και να αναδειχθούν μείζονα ζητήματα, όπως οι άνισες ευκαιρίες ως προς την πρόσβαση σε 

υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης καθώς και το γεγονός ότι οι μερίδες του πληθυσμού με τα 

χαμηλότερα εισοδήματα είναι περισσότερο ευάλωτες απέναντι στο μεταδοτικό αυτό ιό4. 

 
1 Οδηγός ESG - Η νέα κυρίαρχη τάση | Get Involved & Velos Advisory.  
2 Ο ορισμός αυτός τέθηκε για πρώτη φορά από την Παγκόσμια Επιτροπή για την Ανάπτυξη και το Περιβάλλον, 

γνωστή και ως Επιτροπή Μπρουντλαντ το 1987. 
3 Συγκεκριμένα, αναφέρεται στην εν λόγω Συνθήκη πως: “Η Κοινότητα έχει ως αποστολή, με τη δημιουργία 

κοινής αγοράς, οικονομικής και νομισματικής ένωσης και με την εφαρμογή των κοινών πολιτικών ή δράσεων 

που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 3 Α, να προάγει την αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των οικονομικών 

δραστηριοτήτων στο σύνολο της Κοινότητας, μία σταθερή και διαρκή, μη πληθωριστική και σεβόμενη το 

περιβάλλον ανάπτυξη, έναν υψηλό βαθμό σύγκλισης των οικονομικών επιδόσεων, ένα υψηλό επίπεδο 

απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας, την άνοδο του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής, την 

οικονομική και κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών.” 
4 Sustainable development in the European Union: Monitoring Report on progress towards the SDGs in an ESG 

context, Eurostat, 2021  

https://gettinginvolved.gr/wp-content/uploads/2021/10/ESG-Index_GR.pdf?fbclid=IwAR0OfcvM6gmHZCr4yA_oKNne200Cw6AOV5-puCwCOWXZI0mVn5jMvrRogZk
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/12878705/KS-03-21-096-EN-N.pdf/8f9812e6-1aaa-7823-928f-03d8dd74df4f?t=1623741433852
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/12878705/KS-03-21-096-EN-N.pdf/8f9812e6-1aaa-7823-928f-03d8dd74df4f?t=1623741433852
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Ορισμένες, δε, θετικές συνέπειες της πανδημίας σε τομείς όπως η κατανάλωση και η χρήση 

ανανεώσιμων πηγών ενεργείας, διαφαίνονται πρόσκαιρες. Ωστόσο, η πανδημία συνέβαλε 

στην ανάδειξη της αναγκαιότητας για περαιτέρω άμεση ενεργοποίηση στον περιβαλλοντικό, 

κοινωνικό και οικονομικό άξονα της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη βιωσιμότητα, 

λειτουργώντας, επομένως, και ως η κινητήριος δύναμη για τον επαναπροσδιορισμό της 

κατεύθυνσης και της έντασης των πολιτικών στο εν λόγω ζήτημα.  

Η παρούσα έρευνα αρχικά, έχει σκοπό να επισημάνει τις κυριότερες διεθνείς αλλά και 

ευρωπαϊκές ενέργειες που έχουν υιοθετηθεί προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της 

αειφόρου ανάπτυξης και της άμβλυνσης των αρνητικών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. 

Σε επόμενο δε, στάδιο εξετάζεται η  πορεία των κρατών-μελών της Ε.Ε. καθώς και η πορεία 

της Ε.Ε. συνολικά, ως προς τις σημαντικότερες υποενότητες και ατομικούς δείκτες των 17 

Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως αυτοί αποτυπώνονται στην “Ατζέντα του 2030”. Για 

τους σκοπούς της παρούσας ανάλυσης, οι στόχοι αυτοί έχουν κατηγοριοποιηθεί σε τρεις 

πυλώνες, ήτοι στον περιβαλλοντικό, στον κοινωνικό και στον οικονομικό, χωρίς να 

αποκλείεται η ένταξη ορισμένων εξ αυτών των στόχων σε παραπάνω του ενός πυλώνα. 

Παράλληλα, γίνεται μία επισκόπηση της θέσης της Ελλάδας ως προς όλους τους 

αναφερόμενους υποδείκτες και την πορεία της στους τρεις πυλώνες της βιωσιμότητας, εν 

συγκρίσει και με την πορεία της Ε.Ε. στα αντίστοιχα δεδομένα. Η ανάλυση ολοκληρώνεται 

με μία σύντομη αναφορά στα συμπεράσματα που εξήχθησαν από την μελέτη των εν λόγω 

δεδομένων. 

 

Η “αντίδραση” της Ε.Ε. στην κλιματική αλλαγή  

Η πρώτη αντίδραση της Ε.Ε. στην κλιματική αλλαγή, τοποθετείται στην πετρελαϊκή κρίση 

του 1973. Έκτοτε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει πλείστες Πράσινες Βίβλους με 

προβληματισμούς επί του θέματος αλλά και Ατζέντες με προτεινόμενες δράσεις. Ένα δε από 

τα σημαντικότερα εγχειρήματά της Ε.Ε. συνιστούν τα Προγράμματα Δράσης για το 

Περιβάλλον, τα οποία ξεκίνησαν το 1973. Πρόκειται για προγράμματα που καθορίζουν 

περιβαλλοντικούς στόχους προς επίτευξη εντός ορισμένου χρονικού ορίζοντα. Σήμερα, έχει 

εκδοθεί το Όγδοο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον, το οποίο λειτουργεί ως οδηγός για 

την χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής έως το 2030. 

Η πορεία προς ένα βιώσιμο μέλλον έχει αποτελέσει αντικείμενο αξιοσημείωτων διεθνών 

νομοθετικών και πολιτικών ενεργειών. Ένα από τα ορόσημα για τη βιώσιμη ανάπτυξη 

συνιστά η “Ατζέντα του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη”, που υιοθετήθηκε το Σεπτέμβριο 

του 2015 από το σύνολο των μελών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 

Συγκεκριμένα, τα μέλη του Ο.Η.Ε. συμφώνησαν στην υιοθέτηση 17 κοινών στόχων, που 

πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το 2030, για την προάσπιση της ειρήνης και της ανάπτυξης για 

το σύνολο της ανθρωπότητας και τον πλανήτη. Οι 17 στόχοι αυτοί είναι γνωστοί ως Στόχοι 

Βιώσιμης Ανάπτυξης [ΣΒΑ], χωρίζονται σε 169 υπο-ενότητες και σε 231 ατομικούς δείκτες 

που λειτουργούν ως μέσα αξιολόγησης της εξέλιξής τους5. Όλα τα κράτη, οικονομικώς 

αναπτυγμένα και αναπτυσσόμενα, έχουν από κοινού την ευθύνη για την επίτευξή τους. Οι 

ανωτέρω στόχοι μπορούν να χωριστούν σε 3 πυλώνες, τον Περιβαλλοντολογικό, τον 

Κοινωνικό και τον Οικονομικό. Η Ατζέντα 2030 προωθεί την ένταξη και των τριών 

διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλες τις τομεακές πολιτικές, ενώ παράλληλα προάγει 

 
5 Για αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, παρακαλώ πατήστε εδώ. 

https://sdgs.un.org/goals
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τη διασύνδεση και τη συνοχή των, σχετικών με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), 

πολιτικών και νομοθετικών πλαισίων. 

Άλλωστε, με τον Στόχο 17 [Συνεργασία για τους Στόχους] αναδεικνύεται η ανάγκη 

συνεργασίας μεταξύ κυβερνήσεων, υπερεθνικών οργανισμών και ιδιωτικού τομέα για την 

προάσπιση κάποιων κοινών στόχων. Προτεραιότητα για την επίτευξη του εγχειρήματος 

αυτού έχει δοθεί στα κράτη που απέχουν περισσότερο από τους εν λόγω στόχους. Τέλος, η 

προώθηση της Ατζέντας έχει ήδη επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό την λήψη αποφάσεων των 

παραγόντων σε πολλές κοινωνίες και οικονομίες, καθώς οι στόχοι είναι σχεδιασμένοι με 

τέτοιο τρόπο ώστε να αναδεικνύουν τη θέση και την σημασία κάθε ομάδας ενδιαφέροντος 

(stakeholders), είτε αυτοί είναι κυβερνήσεις, υπερεθνικοί οργανισμοί, ή επιχειρήσεις6. 

Το ίδιο έτος (2015), εγκρίθηκε μία ακόμη φιλόδοξη συμφωνία, η “Συμφωνία των Παρισίων”, 

η οποία συνιστά την σημαντικότερη παγκόσμια συμφωνία στα πλαίσια της Συμφωνίας 

Πλαισίου του Ο.Η.Ε. για την κλιματική αλλαγή. Βασικός στόχος είναι η διατήρηση της 

παγκόσμιας θερμοκρασίας «αρκετά κάτω» από τους 2°C, και όσο πιο κοντά στους 1,5°C, 

από την θερμοκρασία προ-βιομηχανικών επιπέδων. Η “Συμφωνία του Παρισιού” δεσμεύει 

όλα τα κράτη να μειώσουν τους ρύπους τους, ώστε να συμβάλλουν στον κλιματικό 

μετριασμό και στις προσπάθειες κλιματικής προσαρμογής των αναπτυσσόμενων οικονομικά 

κρατών. Καινοτομία δε της συμφωνίας αποτελεί η πρόβλεψη παροχής οικονομικής βοήθειας 

από τις ανεπτυγμένες προς τις πιο ευάλωτες χώρες, για την επίτευξη του στόχου αυτού. Η εν 

λόγω Συμφωνία υπογράφηκε από την συντριπτική πλειοψηφία των μελών του ΟΗΕ, ήδη 

κατά την πρώτη ημέρα, ήτοι την 22α Απριλίου 2016, ημέρα συμβολική για την αφιέρωση της 

στον εορτασμό της Γης. Έως και το 2021 η Ε.Ε. και 196 κράτη είχαν υπογράψει την 

συμφωνία.7 Η Ε.Ε. υπήρξε από τους πρώτους που υπέγραψε την συμφωνία, δηλώνοντας με 

αυτήν την κίνηση την δική της δέσμευσή να αποτελέσει την πρώτη κλιματικά ουδέτερη 

κοινωνία και οικονομία έως το 2050. Η τυπική κύρωση της συμφωνίας8 από την Ε.Ε. 

τοποθετείται την επόμενη ακριβώς ημέρα (5 Οκτωβρίου 2016), από την πλήρωση των 

προϋποθέσεων για την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, ήτοι την επικύρωση από τουλάχιστον 

55 χώρες που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 55% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου.  

Η ως άνω πολιτική δέσμευση της Ε.Ε., να αποτελέσει την πρώτη κλιματικά ουδέτερη 

οικονομία και κοινωνία έως το 2050, υιοθετήθηκε έμπρακτα με την νέα αναπτυξιακή 

πολιτική της, την “Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία” (Green Deal), η οποία παρουσιάστηκε 

τον Δεκέμβριο του 2019 και τέθηκε προς υλοποίηση στις 14 Ιουλίου 2021. Η Συμφωνία 

περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων που στοχεύουν στην  ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης για την 

κυκλική οικονομία, στην προστασία και ενίσχυση του φυσικού πλούτου της Ε.Ε., στην 

τόνωση της καινοτομίας και των επενδύσεων, στη διασφάλιση της υγείας και ευημερίας των 

πολιτών και στην προστασία τους από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με την 

ταυτόχρονη επικράτηση πνεύματος δικαιοσύνης μέσω του αποκλεισμού των κάθε είδους 

ανισοτήτων. Αποτελεί δε, συμφωνία - ορόσημο, καθώς αναγνωρίζει την συσχέτιση αλλά και 

την σημασία όλων των παραμέτρων του ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση).  

 
6 Οδηγός ESG - Η νέα κυρίαρχη τάση | Get Involved & Velos Advisory  
7 Σημαντική ιστορική αναφορά, αποτελεί η αποχώρηση των ΗΠΑ, του δεύτερου μεγάλου παραγωγού αερίων 

θερμοκηπίου στον κόσμο, από τη Συμφωνία το 2019, επί θητείας Τραμπ και η επανένταξή της λίγα χρόνια 

αργότερα επί θητείας Μπάιντεν. 
8 Λίγα είναι δε τα κράτη τα οποία έχουν υπογράψει αλλά δεν έχουν κυρώσει την συμφωνία, όπως η Τουρκία, το 

Ιράκ, το Ιράκ, η Ερυθραία. 

https://gettinginvolved.gr/wp-content/uploads/2021/10/ESG-Index_GR.pdf?fbclid=IwAR0OfcvM6gmHZCr4yA_oKNne200Cw6AOV5-puCwCOWXZI0mVn5jMvrRogZk
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Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, εκδόθηκε μάλιστα τον Ιούλιο του 2021 

το πακέτο μέτρων «Fit for 55», με σκοπό την μείωση των εκπομπών ρύπων κατά 55% έως το 

2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Την ίδια δε εποχή, το Κοινοβούλιο υιοθέτησε τον 

Νόμο της Ε.Ε. για το κλίμα (European Climate Law), μετατρέποντας την πολιτική δέσμευση 

της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για μια κλιματικά ουδέτερη Ε.Ε. έως το 2050, σε 

νομική υποχρέωση.  

Όπως ως άνω αναφέρθηκε, οι 17 στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχουν ενσωματωθεί 

στην “Ατζέντα του 2030” στηρίζονται στους τρεις πυλώνες της βιωσιμότητας, ήτοι στον 

περιβαλλοντικό, στον κοινωνικό και στον οικονομικό άξονά της. Στο παρόν άρθρο, λοιπόν, 

θα γίνει αναφορά στους επιμέρους στόχους βάσει του πυλώνα στον οποίο ανήκουν και θα 

αναδειχθεί τόσο η πορεία της Ε.Ε. συνολικά, όσο και των κρατών-μελών της σ’ αυτούς, με 

ιδιαίτερη αναφορά στην αντίστοιχη θέση της Ελλάδας. Σημαντικό είναι, δε, να τονισθεί πως 

η διενεργηθείσα έρευνα βασίζεται αμιγώς σε δεδομένα που έχουν αντληθεί από τη Eurostat9 

και σε κανένα σημείο δεν αναγράφεται η προσωπική άποψη των συγγραφέων ή του 

οργανισμού της Get Involved ως προς την πορεία των κρατών-μελών στους εκάστοτε 

στόχους.  

 

Πόσο κοντά βρίσκεται η Ε.Ε. στη βιώσιμη ανάπτυξη; 

Καταγραφή της πορείας της στους 17 Στόχους Βιώσιμης 

Ανάπτυξης 

Περιβαλλοντικός πυλώνας 

Στην Ατζέντα του 2030, κατηγοριοποιήσαμε επτά (7) από τους 17 στόχους στον 

περιβαλλοντικό πυλώνα για την επίτευξη της αειφορίας. Συγκεκριμένα, οι στόχοι του 

περιβαλλοντικού τομέα αφορούν στο καθαρό νερό και την αποχέτευση [SDG 6],τη προσιτή 

και καθαρή ενέργεια [SDG 7], τις βιώσιμες πόλεις και κοινότητες [SDG 11], την υπεύθυνη 

κατανάλωση και παραγωγή [SDG 12], τη δράση για το κλίμα [SDG 13], τη ζωή κάτω από το 

νερό [SDG 14] και τη ζωή στη στεριά [SDG 15]. Η ανάλυση των παραπάνω γενικών στόχων 

θα στηριχθεί σε ποσοστά που η Ε.Ε. και τα κράτη-μέλη παρουσίασαν σε συγκεκριμένους 

υπο-δείκτες και ατομικούς δείκτες τους. 

Αρχικά, ο γενικός στόχος «καθαρό νερό και αποχέτευση» [SDG 6] αναδεικνύεται μέσα από 

τον δείκτη που αφορά στον πληθυσμό που δεν έχει ούτε μπάνιο, ούτε ντουζ, αλλά ούτε 

εσωτερική τουαλέτα στο σπίτι του λόγω της φτώχειας. Το 2019, η Ελλάδα, στον εν λόγω 

δείκτη, παρουσίασε ποσοστό 0,20%. Στο σύνολο της Ε.Ε. των 27 κρατών-μελών, για το 

2019, το ποσοστό ανήλθε στο 1,60%, με εύρος από 0% στην Γερμανία και την Σουηδία, έως 

22,4% που καταγράφηκε στην Ρουμανία. Αναφορικά με τον γενικό στόχο «προσιτή και 

καθαρή ενέργεια» [SDG 7], παρουσιάζεται ο δείκτης για το μερίδιο ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας (%). Το 2019, στην Ελλάδα, η 

κατανάλωση ενεργείας που προερχόταν από ανανεώσιμές πηγές ενεργείας [ΑΠΕ] ως προς τη 

συνολική κατανάλωση ενεργείας ανήρχετο σε 19,68%. Το αντίστοιχο ποσοστό της Ε.Ε. των 

27 κρατών μελών για το 2019 άγγιζε το 19,73% κατατάσσοντας έτσι την Ελλάδα ως το 15ο 

κράτος-μέλος, με το μεγαλύτερο μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το μεγαλύτερο δε, 
 

9 Τα δεδομένα που έχουν χρησιμοποιηθεί στο σύνολο της παρούσας ερευνάς προέρχονται από την θεματική της 

Eurostat «Sustainable Development Goals – Overview» για να μεταβείτε σε αυτήν παρακαλώ πατήστε εδώ. 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi
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ποσοστό παρουσίασε η Σουηδία με 56,39%, ενώ το μικρότερο ποσοστό το Λουξεμβούργο με 

7,05%. Αξιό αναφοράς, αποτελεί το γεγονός πως πέντε (5) κράτη εντός της Ένωσης -η 

Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία και η Σλοβενία- από το 2016 δεν 

σημείωσαν αύξηση στον εν λόγω δείκτη αλλά κατέγραψαν αντιθέτως μείωση -έστω και 

οριακή. 

Γράφημα 1: Η κατανάλωση ενεργείας που προερχόταν από ανανεώσιμές πηγές ενεργείας 

[ΑΠΕ] ως προς τη συνολική κατανάλωση ενεργείας 

 

Ως προς τον στόχο που αφορά βιώσιμες πόλεις και κοινότητες [SDG 11] έμφαση δόθηκε 

στους υπο-δείκτες για το ποσοστό ανακύκλωσης αστικών απορριμμάτων και για τις μέσες 

εκπομπές CO2 ανά χιλιόμετρο από καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα [SDG 12]. Στον πρώτο 

υπο-δείκτη, στην Ελλάδα, το 2019, το ποσοστό ανακύκλωσης αστικών απορριμμάτων άγγιξε 

μόλις το 21%, ποσοστό αρκετά μικρότερο από το 47,7% του συνόλου της Ε.Ε. Το κράτος 

μέλος της Ε.Ε. με το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν η Γερμανία με 66,7%, ενώ το κράτος-μέλος 

με το μικρότερο ποσοστό ήταν η Μάλτα με 8,9%. Ο δείκτης που αφορά τις μέσες εκπομπές 

CO2 ανά χιλιόμετρο από καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, στην Ελλάδα έφτανε το 115,6 

g/km, κατά το έτος 2019. Επίσης, το ίδιο έτος, η Ε.Ε. των 27 κρατών μελών παρουσίαζε κατά 

μέσο όρο 122,2 g/km.  Η Βουλγαρία, το ίδια χρονική περίοδο υπήρξε η χώρα με τις 

περισσότερες εκπομπές στον εξεταζόμενο δείκτη με 137,6 g/km, ενώ η Ολλανδία ήταν η 

χώρα με τις λιγότερες εκπομπές ανά χιλιόμετρο νέων επιβατικών οχημάτων με 98,4 g/km. 

Ο στόχος «Δράση για το κλίμα» [SDG 13], αναδεικνύεται μέσω του δείκτη για τις κατά 

κεφαλήν εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Στον εν λόγω δείκτη, οι κατά κεφαλήν 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην Ελλάδα του 2019, άγγιξαν τους 8 τόνους 

κατατάσσοντάς την ως το 13ο πιο ρυπογόνο κράτος ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ε.Ε.. 

Αντίστοιχα, στο σύνολο της Ε.Ε. [των 27] το 2019, οι εκπομπές αερίων υπολογίστηκαν σε 

7,8 τόνους, οι οποίοι κυμάνθηκαν από 1,8 τόνους στην Σουηδία έως 19,7 τόνους στο 

Λουξεμβούργο. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι τη μεγαλύτερη μείωση των κατά 

κεφαλήν εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου παρουσίασε η Γερμανία, καθώς η εκπομπή 

τέτοιων αερίων κατά την περίοδο 2015 – 2019 μειώθηκε κατά 10,81%. Για το σύνολο των 

κρατών της Ε.Ε. και για την Ελλάδα οι κατά κεφαλήν εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου 

μειώθηκαν κατά 4,88% και 8,05%, αντιστοίχως, μεταξύ της περιόδου 2015 έως 2019.  
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Γράφημα 2: Κατά κεφαλήν εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου – 2019 

 

Επιπλέον, στον ατομικό δείκτη για τον βαθμό στεγανοποίησης του εδάφους, που 

αντιπροσωπεύει τον γενικό στόχο «Ζωή στη στεριά» [SDG 15] , το ποσοστό της Ελλάδας το 

2018, ήταν στο 1,03% αυξημένο κατά 9,57% από το 2016. Στο σύνολο της Ε.Ε., το 2018, το 

ποσοστό στον εν λόγω δείκτη ανήρχετο σε 1,76% με εύρος από 0,41% στην Λετονία έως 

17,08% στην Μάλτα. 

Τέλος, σχετικά με τον στόχο «Ζωή στο Νερό» [SGD 14], το 2019 , το ποσοστό στον δείκτη 

που αφορά περιοχές κολύμβησης με άριστη ποιότητα νερού, στην Ελλάδα ανήρχετο σε 

95,77%. Το αντίστοιχο ποσοστό, για το σύνολο της Ε.Ε. άγγιζε το 88,6%. Από τα κράτη 

μέλη της Ε.Ε. όπου έχουν ακτογραμμές10, η Ελλάδα κατέγραψε το 6ο μεγαλύτερο ποσοστό 

στον εν λόγω δείκτη. Μάλιστα, ο δείκτης, στο σύνολο των κρατών της Ε.Ε. παρουσιάζει 

μικρές διακυμάνσεις από το 2015 έως το 2019. 

 

Κοινωνικός πυλώνας 

Πέραν του περιβαλλοντικού πυλώνα, κατηγοριοποιήσαμε επτά (7) από τους 17 στόχους στον 

κοινωνικό άξονα της προσπάθειας για επίτευξη της αειφορίας. Συγκεκριμένα, οι στόχοι της 

Μηδενικής Φτώχειας [SDG 1], της Μηδενικής Πείνας [SDG 2], της Καλής Υγείας και 

Ευημερίας [SDG 3], της Ποιοτικής Εκπαίδευσης [SDG 4], της Ισότητας των Φύλων [SDG 5], 

των Λιγότερων Ανισοτήτων [SDG 10] και της Ειρήνης, Δικαιοσύνης και Ισχυρών Θεσμών 

[SDG 16] αποτυπώνουν την έμφαση που έχει δοθεί για την κοινωνική πρόοδο ως ένας 

σημαντικός παράγοντας για την αειφόρο ανάπτυξη. Η ανάλυση επί των ανωτέρω γενικών 

στόχων θα βασιστεί στα ποσοστά που η Ε.Ε. και τα κράτη-μέλη της σημείωσαν σε 

συγκεκριμένους υπο-δείκτες τους.  

Αναφορικά, λοιπόν, με τον πρώτο στόχο της εξάλειψης της φτώχειας, και, μάλιστα, στον 

επιμέρους δείκτη που αφορά στο ποσοστό εργαζομένων (είτε απασχολούμενοι είτε 

αυτοαπασχολούμενοι) που βρίσκονται κοντά στο όριο φτώχειας, αξίζει να επισημανθεί πως η 

Ελλάδα για το 2019 κατατάχθηκε στην 6η μεγαλύτερη θέση στην Ε.Ε., με ποσοστό 10,2% 

σημειώνοντας παρά ταύτα, πρόοδο από το αντίστοιχο ποσοστό της το 2016, το οποίο ήταν 

 
10 Συγκεκριμένα τα κράτη της Τσέχικης Δημοκρατίας, της Ουγγαρίας, του Λουξεμβούργο, της Αυστρίας και 

της Σλοβακίας δεν έχουν ακτογραμμές. 
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14,1%, μια ποσοστιαία μείωση της τάξης του 27,66%. Την καλύτερη θέση στον εν λόγω 

δείκτη για το ίδιο έτος σημείωσε η Φινλανδία η οποία είχε το μικρότερο ποσοστό 

εργαζομένων που κινδύνευαν από τη φτώχεια, με 2,9%. Αντιθέτως, η Ρουμανία, με 15,7%, 

κατατάχθηκε στην υψηλότερη θέση ως προς τον κίνδυνο των συνολικών της εργαζομένων να 

τεθούν σε κατάσταση έλλειψης βασικών βιοτικών αγαθών. Στο σύνολό της, η Ε.Ε. 

κατέγραψε ποσοστό της τάξεως του 9,2% στον αντίστοιχο δείκτη.  

 Ως προς τον στόχο της Καλής Υγείας και Ευημερίας, έμφαση δόθηκε στην υποκατηγορία 

του προσδόκιμου ζωής των πολιτών στην Ε.Ε. και στα επιμέρους κράτη-μέλη. Συγκεκριμένα, 

η Ελλάδα το 2019 είχε το όγδοο μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής στην Ένωση, βρισκόμενη 

ελαφρώς πιο πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ποσοστό που, βέβαια, μειώθηκε από το 

2015 οπότε και βρισκόταν στην 6η θέση. Από τα λοιπά ευρωπαϊκά κράτη, η Μάλτα και η 

Σουηδία κατέγραψαν τις πρώτες θέσεις σε προσδόκιμο ζωής των πολιτών της, ενώ η Κύπρος 

και η Εσθονία παρέμειναν στις χαμηλότερες θέσεις στον εν λόγω δείκτη. 

Γράφημα 3: Προσδόκιμο Ζώης των πολίτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  [2015 vs 2019] 

 

 Στο ζήτημα της εκπαίδευσης στην Ε.Ε. και ειδικότερα στη γνωστική κατάρτιση στα 

μαθήματα των μαθηματικών, της ανάγνωσης και των φυσικών επιστημών, αξιοσημείωτη 

είναι η υψηλή κατάταξη της Ελλάδας, το 2018, ως προς τη γνωστική ανεπάρκεια στα εν 

λόγω μαθήματα. Συγκεκριμένα, στα μαθηματικά καταγράφηκε γνωστική ανεπάρκεια της 

τάξης του 35,8%, στην ανάγνωση το επίπεδο ανεπαρκούς επίδοσης ανήλθε στο 30,8% και 

στις θετικές επιστήμες καταγράφηκε αντίστοιχο ποσοστό της τάξης 31,7%. Πρώτες στη 

γνωστική ανεπάρκεια κατατάχθηκαν για το ίδιο έτος η Βουλγαρία ως προς τις φυσικές 

επιστήμες και την ανάγνωση και η Ρουμανία ως προς τα μαθηματικά.  

Αναφορικά με τη χρηματοδότηση που η Ελλάδα επενδύει για την αγροτική έρευνα και 

ανάπτυξη, το 2019 ήταν το 12ο κατά σειρά κράτος στην Ε.Ε. με την μεγαλύτερη συνεισφορά 

στον εν λόγω δείκτη, ενώ σε σχέση με το 2018, παρουσίασε τον μεγαλύτερο ρυθμό 

ανάπτυξης στη μορφή αυτή χρηματοδότησης. Τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση στην 

κατηγορία αυτή διαχρονικά παρέχει η Γερμανία με το αντίστοιχο ποσοστό της να φτάνει στο 

30,44%, ενώ δεύτερη στην εν λόγω χρηματοδότηση κατατάχθηκε η Ισπανία σε σημαντική, 

όμως, απόσταση από τη Γερμανία (15,27%).  

Ένας ακόμη σημαντικός κοινωνικός δείκτης, ο οποίος δύναται να συμβάλει στην ενίσχυση 

του κοινωνικού χαρακτήρα της βιώσιμης ανάπτυξης είναι αυτός της Ισότητας των Φύλων, η 
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οποία εξετάστηκε μέσω του υπό-δείκτη που αναδεικνύει την αναλογία γυναικών στα 

Διοικητικά Συμβούλια Εισηγμένων Εταιριών. Η Ελλάδα στον συγκεκριμένο δείκτη το 2020 

κατέγραψε ποσοστό 13% και, έτσι, αποτέλεσε το κράτος-μέλος με το 6ο μικρότερο ποσοστό 

συμμετοχής γυναικών σε ανώτατες διοικητικές θέσεις σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη μέλη 

της Ε.Ε.. Η Ελλάδα βρέθηκε σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο και από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, 

ο οποίος σημειώθηκε στο 29,5%, με την καλύτερη θέση να καταλαμβάνει η Γαλλία, με 

45,1%, και τη χαμηλότερη η Εσθονία, με 8,8%. Άξια αναφοράς είναι η πρόοδος της 

Σλοβακίας κατά 147,25%,  από 12,7% σε 31,4% στον εν λόγω δείκτη, κατά το διάστημα 

2015 με 2020, κατατασσόμενη έτσι στην 10η θέση από την 20η θέση που κατείχε το 2015 

στην αντίστοιχη κατάταξη.  

Γράφημα 4: Αναλόγια Γυναικών στα Διοικητικά Συμβούλια Εισηγμένων Εταιριών – 2020 

 

Ο Στόχος 10 σχετικά με τη μείωση των Ανισοτήτων εξετάζεται μέσω του ατομικού δείκτη 

που περιγράφει το ρυθμό αύξησης των δαπανών των νοικοκυριών ή του κατά κεφαλήν 

εισοδήματος του κατώτατου  40% του  πληθυσμού. Η Ελλάδα για το 2019 στον εν λόγω 

δείκτη κατατάχθηκε στην 18η χαμηλότερη θέση με ποσοστό 20,7%, έχοντας σημειώσει τον 

μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης από το 2015, με 10,7%. Αντιθέτως, το Λουξεμβούργο 

κατέγραψε την μεγαλύτερη μείωση στον εν λόγω δείκτη από το 2015 καταγράφοντας 

αρνητικό ρυθμό μεταβολής, με -8,93%. Η Ε.Ε. στο σύνολό της κατέγραψε ποσοστό της 

τάξεως του 21,4%, με το μικρότερο ποσοστό να καταγράφεται στην Βουλγαρία, με 16,4%, 

και το μεγαλύτερο στην Σλοβακία, με 25,1%, η οποία, όπως είδαμε, έχει σημειώσει 

σημαντική πρόοδο στους σχετικούς δείκτες για τη μείωση κάθε είδους ανισοτήτων.  

 Κλείνοντας, σημαντικό κοινωνικό παράγοντα σε κάθε κράτος αποτελεί και ο βαθμός 

αποδοτικότητας και ομαλής λειτουργίας των διάφορων θεσμικών του φορέων, στους οποίους 

συγκαταλέγονται και τα δικαστήρια. Έτσι, ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρηματοδότηση που οι 

ευρωπαϊκές χώρες παρέχουν στην ενίσχυση του δικαστικού τους τομέα και των συστημάτων 

απονομής της δικαιοσύνης. Η Ελλάδα για την εν λόγω χρηματοδότηση δαπάνησε, το 2019. 

669 εκατομμύρια ευρώ, με τις σχετικές της δαπάνες να αποτελούν για το ίδιο έτος το 1,49% 

των συνολικών δαπανών της Ε.Ε., ενώ η ίδια η Ε.Ε. δαπάνησε συνολικά περίπου 45 

δισεκατομμύρια ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 14% από το 2015. Πρώτη στη σχετική 

κατάταξη αναδείχθηκε η Γερμανία που διαχρονικά καταβάλλει τις μεγαλύτερες δαπάνες από 

τα υπόλοιπα κράτη-μέλη στην ενίσχυση του δικαστικού τομέα, με τις αντίστοιχες συνολικές 

της δαπάνες για το 2019 να φτάνουν περίπου τα 13,5 δις ευρώ.  
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Οικονομικός πυλώνας 

Τέλος, στον οικονομικό πυλώνα, κατηγοριοποιήσαμε τους τρεις (3) απομείναντες στόχους 

βιώσιμης ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα, o οικονομικός πυλώνας αποτυπώνεται μέσω των 

στόχων Αξιοπρεπούς Εργασίας και Οικονομικής Ανάπτυξης [SDG 8], Βιομηχανίας, 

Καινοτομίας και Υποδομών [SDG 9] και Συνεργασίας για τους στόχους [SDG 17]. Ο στόχος 

για την αξιοπρεπή εργασία και οικονομική ανάπτυξη έχει αξιολογηθεί ως πιο σημαντικός 

στην Ελλάδα και στις δυο έρευνες που πραγματοποίησε η Get Involved με τίτλο Sustainable 

Literacy and Perspectives, το 202011 και το 202112 με δείγμα νέους Έλληνες φοιτητές και 

αποφοίτους κάθε βαθμίδας,  ηλικίας 18 με 29. Οι εν λόγω στόχοι θα αναλυθούν μέσω των 

ατομικών δεικτών τους σε επίπεδο Ε.Ε. και των κρατών-μελών της.  

Ξεκινώντας με τον Στόχο 8 για την Αξιοπρεπή Εργασία και την Οικονομική Ανάπτυξη, και, 

πιο συγκεκριμένα, με τον ατομικό δείκτη “Νέοι που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, 

εκπαίδευσης ή κατάρτισης”, ηλικίας από 15 με 29 ετών, αξίζει να αναφερθεί πως η Ελλάδα, 

το 2020, σημείωσε 18,7% νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ούσα το 2ο 

κράτος με το μεγαλύτερο ποσοστό στον εν λόγω δείκτη στο σύνολο της Ένωσης. Παρόλα 

αυτά, η Ελλάδα, έχει καταγράψει μια αξιοσημείωτη ποσοστιαία μείωση της τάξης του 22,4% 

από τα επίπεδα του 2015, που είχε βρεθεί στο 24,1%. Την ίδια περίοδο, στο σύνολο των νέων 

πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 13,7% βρισκόταν εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή 

κατάρτισης, με το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες να είναι 15,4%, ενώ για τους άνδρες, 

12,2%. Από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε, η Ιταλία ήταν το κράτος με το μεγαλύτερο ποσοστό 

νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, με 23,3%. 

Στον ατομικό δείκτη του κατά κεφαλήν Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος [ΑΕΠ], που 

εντάσσεται και αυτό στον στόχο 8, η Ελλάδα, το 2020 είχε το 8ο μικρότερο πραγματικό κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ στο σύνολο της Ένωσης, με €16.300. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος την ίδια 

χρονική περίοδο βρέθηκε στα €26.370, σημαντικά μειωμένος σε σχέση με το 2019. Λόγω 

των συνεπειών της πανδημίας SARS-Cov-2, που άρχισε να εξαπλώνεται στις αρχές του 

2020, στο σύνολο των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφηκε πτώση στο 

πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους, σε σχέση το 2019, με μοναδική εξαίρεση την Ιρλανδία 

που παρουσίασε αύξηση της τάξης του 5%. 

Παραμένοντας στον Στόχο 8 αναλύεται η μακροχρόνια ανεργία ανά φύλο13, στον οποίο 

δείκτη η Ελλάδα παρουσίασε τα υψηλότερα ποσοστά, καθώς το ποσοστό το γυναικών 

βρέθηκε το 2020 στο 13,5% και των ανδρών στο 8,8%, διαμορφώνοντας έτσι την 

μεγαλύτερη ανισότητα στην Ε.Ε., ενώ την ίδια περίοδο, τα αντίστοιχα ποσοστά στο σύνολο 

Ε.Ε. ήταν 2,5% για τις γυναίκες και 2,3% για τους άντρες, σημαντικά χαμηλότερα από τα 

ελληνικά επίπεδα. 

  

 
11 Sustainability Literacy and Perspectives, Panteleimon Karamalis and Anthony Efstathiadis, 2020 
12 Sustainability Literacy and Perspectives II: The Emerging Role of SDGs in the Greek educational system and 

everyday life, Anthony Efstathiadis and Evangelos David Delimosis, 2021 
13 Ο εν λόγω δείκτης αναδεικνύει την ‘πιο περιπλοκή’ φύση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς ο ίδιος 

δείκτης κάλλιστα θα μπορούσε να αναλυθεί και στον κοινωνικό πυλώνα. 
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Γράφημα 5: Μακροχρόνια Ανεργία ανά φύλο – 2020 

 

Ο Στόχος 9, Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές, θα αναλυθεί μέσω των ακαθάριστων 

εγχωρίων δαπανών για Έρευνα και Ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα, ο εν λόγω δείκτης 

υπολογίζει τις δαπάνες που πραγματοποιούνται πάνω στην έρευνα και στη ανάπτυξη ως 

ποσοστό του ΑΕΠ για το εκάστοτε κράτος. Η Ελλάδα, το 2019, ήταν το 16ο κράτος με το 

μεγαλύτερο ποσοστό στον εν λόγω δείκτη στο σύνολο της Ε.Ε, με τις δαπάνες της για 

Ερευνά και Ανάπτυξη να βρίσκονται στο 1,27% του ΑΕΠ της, και σημειώνουν συνεχή 

ανοδική πορεία μεταξύ των ετών 2017 έως 2019. Το αντίστοιχο ποσοστό σε επίπεδο Ε.Ε. την 

ίδια περίοδο βρέθηκε στο 2,2%, σημειώνοντας άνοδο για δεύτερο συνεχόμενο έτος. Το 

κράτος με το χαμηλότερο ποσοστό ακαθάριστων εγχωρίων δαπανών για Έρευνα και 

Ανάπτυξη είναι η Ρουμανία, με 0,48%, ενώ η χώρα με το μεγαλύτερο είναι η Σουηδία, με 

3,4%.  

Τέλος, ο στόχος Συνεργασίες για τους στόχους [SDG 17], θα παρουσιαστεί με τον ατομικό 

δείκτη που αναδεικνύει το μερίδιο των περιβαλλοντικών φόρων στα συνολικά φορολογικά 

έσοδα ανά κράτος. Σημαντικό είναι ότι η Ελλάδα το 2019 σημείωσε ποσοστό της τάξης του 

9,78%, το οποίο την κατέταξε στη δεύτερη θέση μεταξύ των υπολοίπων κρατών μελών της 

Ε.Ε. Το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο της Ε.Ε βρέθηκε στο 5,91%, με την Ελλάδα μεταξύ 

των ετών 2015 έως 2019 να βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σε αυτό το 

σημείο, να επισημανθεί το γεγονός πως τα ποσοστά, που προκύπτουν από τον δείκτη 

“Μερίδιο των περιβαλλοντικών φόρων στα συνολικά φορολογικά έσοδα” διαμορφώνονται 

τόσο από το μέγεθος της φορολογίας που επιβάλλει ένα κράτος προς τις ρυπογόνες 

δραστηριότητες, όσο και από το αθροιστικό σύνολο των ρυπογόνων δραστηριοτήτων σε ένα 

κράτος, οπότε μια υψηλή τιμή στον εν λόγω δείκτη μπορεί να διαμορφωθεί λόγω υψηλής 

φορολόγησης σε ρυπογόνες δραστηριότητες ή/και εξαιτίας μεγάλου αριθμού ρυπογόνων 

δραστηριοτήτων που συμβαίνουν εντός ενός κράτους. 

 

Επίλογος 

Όπως επισημάνθηκε ανωτέρω, η κλιματική αλλαγή και η σταδιακή απομείωση του φυσικού 

περιβάλλοντος έχουν θέσει στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ανάληψη μέτρων και 

πρωτοβουλιών για την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Μέσα από πληθώρα 

νομοθετικών ενεργειών αναδεικνύεται η έμφαση που δίδεται ιδιαίτερα στον πυλώνα του 



Infographics Project III – Sustainable Development Goals 

Get Involved Intelligence  13 
 

περιβάλλοντος, ο οποίος χρήζει άμεσης προστασίας από όλους τους αρμόδιους θεσμικούς 

φορείς της ευρωπαϊκής κοινότητας.  

Η παρούσα έρευνα, πέραν της παρουσίασης των ευρωπαϊκών εγχειρημάτων, εστίασε και 

στην καταγραφή της πορείας των κρατών-μελών της Ε.Ε. στο τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης 

σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος 

παρουσιάζει πρόοδο στους περισσότερους εκ των αναφερόμενων υπο-δεικτών αειφορίας, 

γεγονός ενθαρρυντικό για τη μετάβαση σε μια πράσινη κοινωνία και οικονομία. Η Ελλάδα 

παρά την επιμέρους ανάπτυξη που σημείωσε σε ορισμένους δείκτες βιωσιμότητας, 

παρουσιάζει σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της θέσης της, ώστε να προωθηθεί και από 

μεριάς της η μετάβαση σε μια πράσινη κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα. 

Συγκεκριμένα, σε περιβαλλοντικούς τομείς, όπως είναι ο βαθμός ανακύκλωσης αστικών 

απορριμμάτων, η Ελλάδα καταγράφει σημαντική απόκλιση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, μη 

έχοντας προωθήσει σημαντικά την ανακύκλωση ως μορφή περιβαλλοντικής και κοινωνικής 

συνεισφοράς. Ταυτοχρόνως, ως προς τα επίπεδα CO2 που εκλύονται από καινούργια 

επιβατικά αυτοκίνητα, το ποσοστό τόσο της χώρας μας όσο και της Ε.Ε. συνολικά ήταν 

σχετικώς υψηλό, αναδεικνύοντας την ανάγκη μείωσής του, ενώ, μάλιστα, η Ελλάδα 

βρίσκεται μεσαία στην κατάταξη ως προς την έκλυση εκπομπών του θερμοκηπίου στην 

Ένωση. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να παραλειφθεί η θετική πορεία της Ελλάδας σε τομείς, όπως 

είναι η ποιότητα του νερού των περιοχών κολύμβησης καθώς και στη χρήση ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, όπου βρίσκεται κοντά στον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο.  

Αντίστοιχα συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν και για τη θέση της Ελλάδας στον 

κοινωνικό άξονα της αειφόρου ανάπτυξης. Η ανάγκη για βελτίωση των ποσοστών σε 

καίριους δείκτες, όπως είναι το επίπεδο φτώχειας των εργαζομένων της, η γνωστική 

επάρκεια των μαθητών σε βασικά μαθήματα και η συμμετοχή γυναικών σε ανώτατες 

διοικητικές θέσεις εισηγμένων εταιριών είναι εμφανής. Αξιοσημείωτη, όμως, είναι, 

αντιθέτως, η βελτίωση που έχει σημειώσει ως προς τη χρηματοδότηση ερευνών επί της 

αγροτικής ανάπτυξης, ενώ σημαντική είναι και η διαχρονικά της υψηλή θέση ως προς το 

Προσδόκιμο ζωής των πολιτών της.  

 Τέλος, αναφορικά με τον οικονομικό πυλώνα της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα, αν και 

έχει σημειώσει πρόοδο, εν τούτοις στους περισσότερους υπο-δείκτες αναδεικνύεται η 

δυνατότητα περαιτέρω προόδου της, βάσει και του αντίστοιχου ευρωπαϊκού μέσου όρου. 

Συγκεκριμένα, η χώρα μας παρουσιάζει ακόμη υψηλά ποσοστά νέων που βρίσκονται εκτός 

απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ενώ, μάλιστα, αρνητική πρωτιά κατέγραψε και ως 

προς τη μακροχρόνια ανεργία μεταξύ των φύλων για το έτος 2019, οπότε και 

παρατηρήθηκαν και σημαντικές ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών ως προς την 

εργασιακή απασχόληση. Βέβαια, δε θα πρέπει να παραληφθεί η πρόοδος που η Ελλάδα 

σημείωσε σε τομείς, όπως είναι η χρηματοδότηση για έρευνα και ανάπτυξη ως ποσοστό του 

ΑΕΠ της, καθώς και η δεύτερη μεγαλύτερη θέση της ως προς το μερίδιο που καταλαμβάνουν 

οι περιβαλλοντικοί φόροι στα συνολικά της φορολογικά έσοδα.  

 Εν κατακλείδι, η γενικότερη προσπάθεια για μετάβαση σε μια ευρωπαϊκή πράσινη 

οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα που καταβάλλεται από το σύνολο των κρατών-

μελών της Ε..Ε., μπορεί να αξιολογηθεί σε σημαντικό βαθμό, μεταξύ άλλων, και από την 

πορεία που τα κράτη-μέλη παρουσιάζουν στην υλοποίηση των 17 Στόχων Βιώσιμης 

Ανάπτυξης, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί στην Ατζέντα του 2030. Η πρόοδος της Ε.Ε. εν 

συνόλω  και των επιμέρους ευρωπαϊκών κρατών στην επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης δε 
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θα πρέπει να παραγνωριστεί, χωρίς, βέβαια, αυτό να συνεπάγεται τον εφησυχασμό, καθώς 

περαιτέρω ‘βήματα” και νομοθετικές ενέργειες απαιτείται να σημειωθούν, ώστε να 

υλοποιηθεί πλήρως ο ευρωπαϊκός στόχος περί βιώσιμης ανάπτυξης.  


