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Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε: http://www.unric.org/sdgs-in-greek

ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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.

Στόχος 1.  Δίνουμε τέλος σε όλες τις μορφές της φτώχειας, παντού.

Στόχος 2.  Δίνουμε τέλος στην πείνα, επιτυγχάνουμε την επισιτιστική ασφάλεια,
 βελτιώνουμε τη διατροφή και προάγουμε τη βιώσιμη γεωργία.

Στόχος 3.  Διασφαλίζουμε μία ζωή με υγεία και προάγουμε την ευημερία για όλους,
 σε όλες τις ηλικίες.

Στόχος 4.  Διασφαλίζουμε την ελεύθερη, ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση, προάγοντας
 τις δια βίου μάθησης ευκαιρίες για όλους.

Στόχος 5.  Επιτυγχάνουμε την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση όλων των γυναικών
 και των κοριτσιών.

Στόχος 6.  Διασφαλίζουμε τη διαθεσιμότητα και τη βιώσιμη διαχείριση του νερού και των
 εγκαταστάσεων υγιεινής για όλους.

Στόχος 7.  Διασφαλίζουμε την πρόσβαση σε οικονομική, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη
 ενέργεια για όλους.

Στόχος 8.  Προάγουμε τη διαρκή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη
 καθώς και την πλήρη και παραγωγική απασχόληση και αξιοπρεπή εργασία για όλους.

Στόχος 9.  Δημιουργούμε ανθεκτικές υποδομές, προάγουμε την ανοιχτή και βιώσιμη
 βιομηχανοποίηση και ενθαρρύνουμε την καινοτομία.

Στόχος 10.  Μειώνουμε την ανισότητα εντός και μεταξύ των χωρών.

Στόχος 11.  Δημιουργούμε ασφαλείς, προσαρμοστικές, βιώσιμες πόλεις και ανθρώπινους
 οικισμούς, χωρίς αποκλεισμούς.

Στόχος 12.  Διασφαλίζουμε τη βιώσιμη κατανάλωση και τις βιώσιμες μεθόδους παραγωγής.

Στόχος 13.  Αναλαμβάνουμε άμεση δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής
 και των συνεπειών της.

Στόχος 14.   Προστατεύουμε και χρησιμοποιούμε με βιώσιμο τρόπο τους ωκεανούς, τις
 θάλασσες και τους θαλάσσιους πόρους για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στόχος 15.  Προστατεύουμε, αποκαθιστούμε και προωθούμε τη βιώσιμη χρήση των χερσαίων
 οικοσυστημάτων, διαχειριζόμαστε με βιώσιμο τρόπο τα δάση, καταπολεμούμε την
 ερημοποίηση, αναστρέφουμε την υποβάθμιση του εδάφους και σταματούμε την
 απώλεια της βιοποικιλότητας.

Στόχος 16.  Προάγουμε ειρηνικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες με στόχο τη βιώσιμη
 ανάπτυξη, παρέχουμε πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους και οικοδομούμε
 αποτελεσματικούς, υπεύθυνους και συμμετοχικούς θεσμούς σε όλα τα επίπεδα.

Στόχος 17.  Ενισχύουμε τα μέσα εφαρμογής και ανανεώνουμε την Παγκόσμια Συνεργασία για τη
 Βιώσιμη Ανάπτυξη.


