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Αυτό το υλικό δημιουργήθηκε με την οικονομική
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα
περιεχόμενα αυτού του υλικού αντιπροσωπεύουν
την αποκλειστική ευθύνη των δημιουργών του και
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ευθύνεται για τον
τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν τα
περιεχόμενα αυτών των πληροφοριών.
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Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης

⮚ Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτελούν μια καθολική έκκληση για δράση,

▪ Στόχος: η εξάλειψη της φτώχειας, προστασία του πλανήτη και η βελτίωση της

ζωής και των προοπτικών όλων των ανθρώπων στον κόσμο.

Οι 17 Στόχοι υιοθετήθηκαν από όλα τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών το 2015,

στο πλαίσιο της Ατζέντας του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία καθόρισε

ένα 15ετές σχέδιο για την επίτευξη των στόχων.

1



Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης

Στοιχεία και αριθμοί

Κάθε χρόνο, το ένα τρίτο όλων των παραγόμενων τροφίμων - 1,3 δισεκατομμύρια τόνοι, αξίας περίπου 1 

τρισεκατομμυρίου δολαρίων - καταλήγει στους κάδους των καταναλωτών και των καταστημάτων ή 

χαλάει λόγω των κακών πρακτικών μεταφοράς και συγκομιδής.

Εάν οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο στρέφονταν σε λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, ο κόσμος θα 

εξοικονομούσε 120 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Το 2019 ήταν η δεύτερη πιο θερμή χρονιά, με τη δεκαετία 2010-2019 να αποτελείται από τα θερμότερα 

έτη που έχουν καταγραφεί ποτέ. Τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και άλλων αερίων του 

θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα αυξήθηκαν σε νέα επίπεδα.
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Οικολογική γεωργία σημαίνει καλλιέργεια τροφίμων σε διαφορετικά συστήματα που είναι 

βιολογικά 100% (δεν περιέχουν χημικά) και δεν χρησιμοποιούν μονοκαλλιέργειες. 

Αναπτύσσουν και διατηρούν τη γονιμότητα του εδάφους διατηρώντας το σωστό μείγμα 

φυτών (συμπεριλαμβανομένων των αζωτοδεσμευτικών φυτών) στη γη όλο το χρόνο και 

χρησιμοποιούν περισσότερο δέντρα πολλαπλών χρήσεων και άλλα πολυετή φυτά. 

Τυχόν λιπάσματα ή σπρέι είναι κατασκευασμένα από φυτικά υλικά, όπως εκχύλισμα 

κομπόστ ή οικολογικό εντομοκτόνο (neem oil). Πρόκειται για γεωργία που βασίζεται σε 

φυσικό σύστημα.
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Η βιώσιμη γεωργία ενσωματώνει πολλές εναλλακτικές λύσεις της μη συμβατικής γεωργίας, οι οποίες

συχνά ονομάζονται οργανικές, αναγεννητικές, εναλλακτικές, οικολογικές ή χαμηλές εισροές.

✔ Για να είναι ένα αγρόκτημα βιώσιμο, πρέπει να παράγει επαρκείς ποσότητες τροφίμων υψηλής

ποιότητας, να προστατεύει τους πόρους του και να είναι περιβαλλοντικά ασφαλές και κερδοφόρο.

✔ Αντί από αγορασμένα υλικά -όπως τα λιπάσματα-, ένα βιώσιμο αγρόκτημα βασίζεται όσο το δυνατόν

περισσότερο σε ωφέλιμες φυσικές διαδικασίες και ανανεώσιμους πόρους που αντλούνται από το

ίδιο το αγρόκτημα.
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Ο συνεχώς αυξανόμενος ανθρώπινος πληθυσμός και η αύξηση της 
κατανάλωσης ανά άτομο έχει θέσει μεγάλο περιορισμό στους φυσικούς πόρους. 

Επιπλέον, η αστικοποίηση, η εκβιομηχάνιση και οι σύγχρονες γεωργικές 

πρακτικές έχουν μολύνει τους υδάτινους πόρους, τον αέρα και το έδαφος σε όλο 

τον κόσμο.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ4
Παγκόσμια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ):

η περιβαλλοντική βιωσιμότητα διασφαλίζει ότι οι μελλοντικές γενιές διαθέτουν τους 
φυσικούς πόρους για να ζήσουν έναν ισότιμο, αν όχι καλύτερο, τρόπο ζωής με τις σημερινές 

γενιές.



H γραμμική οικονομία ακολουθεί παραδοσιακά βήμα-βήμα το σχέδιο «αγορά-

παραγωγή-απόρριψη».

→ Αυτό σημαίνει ότι οι πρώτες ύλες συλλέγονται, μετατρέπονται σε προϊόντα 

προς χρήση, και στη συνέχεια απορρίπτονται ως απόβλητα. 

→ Η αξία δημιουργείται σε αυτό το οικονομικό σύστημα με την παραγωγή και την 

πώληση όσο το δυνατόν περισσότερων προϊόντων.

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ5

Η κυκλική οικονομία πρόκειται για μια αντίληψη ή ένα σύστημα που διατηρεί την 
προστιθέμενη αξία ενός προϊόντος όσο το δυνατόν περισσότερο, εξαλείφοντας τα απόβλητα. 

Όταν ο κύκλος ζωής ενός προϊόντος φτάνει στο τέλος του, διατηρείται στην οικονομία ως 
πόρος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εποικοδομητικά και επανειλημμένα, δημιουργώντας 

έτσι μια περαιτέρω αξία.
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ 

Μελέτες βιολογικής γεωργίας σε 
προστατευόμενες περιοχές και ζώνες 

προστασίας, FAO

http://www.fao.org/3/ad090e/ad090e.htm

ΒΙΝΤΕΟ 1

ΒΙΝΤΕΟ 2

https://www.youtube.com/embed/2whtUGvTV0E?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/2whtUGvTV0E?feature=oembed
http://www.fao.org/3/ad090e/ad090e.htm
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