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Ενότητα 3

ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
– SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)
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1 Εισαγωγή στην αειφορία

2 Στόχοι αειφόρου ανάπτυξης (SDGs) 

a. Διαφάνειες

b. Εκπαιδευτικά βίντεο

c. Εργασία για το σπίτι 1: Χαρακτηριστικά 
αειφορίας στα ΑΕΙ

(δείτε τις οδηγίες για την εργασία στο σπίτι 1)



Πριν ξεκινήσουμε……

• Ένα άτομο μπορεί να κάνει τη διαφορά…

• Και όλοι/ες μας πρέπει να προσπαθήσουμε (J.F. Kennedy)
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Αειφόρος 
ανάπτυξη:

Ορισμοί και έννοιες



Τι είναι βιωσιμότητα…;

• Η ικανότητα να συνεχίσουμε…

• Η ποιότητα να συνεχίσουμε

για μια χρονική περίοδο

(Cambridge Dictionary)
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Να διατηρήσεις κάτι σημαίνει να καταφέρεις αυτό να 
συνεχιστεί για ένα μακρύ χρονικό διάστημα 



Τι είναι η βιώσιμη ανάπτυξη;
• Ο όρος "βιώσιμη ανάπτυξη" έχει γίνει κοινός τόπος στην κυρίαρχη πολιτική και

διακυβέρνηση.

• Ωστόσο, δεν γνωρίζουν όλοι/ες τι πραγματικά σημαίνει.

• Δεν υπάρχει καθορισμένη ερμηνεία (ορισμός) και κάθε τομέας έχει χρησιμοποιήσει τον όρο
με διάφορους τρόπους
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Ο ορισμός της Brundtland (1987)

Δύο έννοιες κλειδιά:

• H έννοια των “αναγκών”

• Η έννοια των ορίων που θα ικανοποιούν
τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες

«η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες του 
παρόντος χωρίς να διακυβεύει την ικανότητα των 

μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους 
ανάγκες»



Περισσότεροι ορισμοί για τη βιώσιμη ανάπτυξη:

• UNDP (1994): ... Μια διαδικασία για να συνειδητοποιήσουμε την

ανθρώπινη ανάπτυξη... ”με έναν συμπεριληπτικό, συνεκτικό, δίκαιο,

συνετό, ασφαλή τρόπο”

• Διακήρυξη του Ρίο, που εγκρίθηκε από τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών

για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη το 1992: «Οι άνθρωποι βρίσκονται

στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για την αειφόρο ανάπτυξη. Έχουν

δικαίωμα σε μια υγιή και παραγωγική ζωή σε αρμονία με τη φύση».

• Soubbotina, Beyond Economic Growth, Παγκόσμια Τράπεζα, 2004: “Σε

τελική ανάλυση, η αειφόρος ανάπτυξη αφορά μακροπρόθεσμες συνθήκες

για την πολυδιάστατη ευημερία της ανθρωπότητας".
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Ορισμένα παραδείγματα για τo διαφορετικό 
περιεχόμενο του όρου «βιώσιμη ανάπτυξη»:

• Στο πλαίσιο της δασοκομίας, η αειφόρος ανάπτυξη μπορεί να σημαίνει τη

συγκομιδή δένδρων και άλλων δασικών προϊόντων με ρυθμό που δεν

υπερβαίνει την ικανότητα του δάσους να αναγεννηθεί.
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Ορισμένα παραδείγματα για τo διαφορετικό 
περιεχόμενο του όρου «βιώσιμη ανάπτυξη»: 

• Στο πλαίσιο του πολεοδομικού σχεδιασμού, η αειφόρος ανάπτυξη μπορεί να σημαίνει τη

διαχείριση της ανάπτυξης στο πλαίσιο των υποδομών που εξυπηρετούν τον πληθυσμό
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Ορισμένα παραδείγματα για το διαφορετικό 
περιεχόμενο του όρου «βιώσιμη ανάπτυξη»: 

• Στο πλαίσιο των αναπτυξιακών έργων, η αειφόρος ανάπτυξη μπορεί
να σημαίνει εκείνες τις δραστηριότητες που αποσκοπούν στην
προστασία της κοινωνικο-οικολογικής ικανότητας της κοινότητας να
διαιωνίζεται από μόνη της (από ίδιους πόρους και μέσα).
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Αειφορία vs.

έλλειψη αειφορίας
παγκοσμίως



Ποια από τις διαστάσεις της 

βιωσιμότητας απουσιάζει σ’ 

αυτή την εικόνα;



2018… εδώ είναι μια περιοχή συζήτησης

Annapurna Himalaya Trekking/ Nepal

Έχετε ποτέ φανταστεί τον εαυτό 

σας σ’ αυτή την κατάσταση για 

μεγάλο χρονικό διάστημα;



Οικονομική αγορά σε υψόμετρό 3.000 μέτρων…Είναι βιώσιμη;



Bird Park, Kuala Lumpur, Malaysia

Ποια είναι η πρώτη σας 

εντύπωση, όταν βλέπετε 

αυτή τη φωτογραφία;

Ποιες διαστάσεις (μη) 

βιωσιμότητας μπορείτε 

να αναγνωρίσετε;



ΑΕΙΦΟΡΙΑ vs 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ

Γέφυρα Suspension, Annapurna, Nepal

Palm Jumeirah, Dubai, Emirates
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Πυλώνες βιωσιμότητας



Ανεξάρτητοι και αλληλεξαρτώμενοι πυλώνες της βιώσιμης 
ανάπτυξης 

20



Να προσθέσουμε άλλον έναν πυλώνα…;
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Οι διάφοροι θεσμοί (που από σύγχυση αποκαλούνται «κοινωνικό κεφάλαιο») είναι 
απόρροια διαπροσωπικών διαδικασιών, όπως η επικοινωνία και η συνεργασία, και οι 

οποίοι (θεσμοί) φέρουν πληροφορίες και συστήματα κανόνων που διέπουν την 
αλληλεπίδραση των μελών μιας κοινωνίας. 

Spangenberg, J.H., 2002. SUSTAINABILITY INDICATORS : AN ANALYSIS OF THE INSTITUTIONS IN AGENDA 21



Αδύναμη vs ισχυρή βιωσιμότητα

22



Κύριες προσεγγίσεις ως προς τη βιωσιμότητα…

• Η προσέγγιση για την αειφόρο 

ανάπτυξη πρέπει να 

περιλαμβάνει όλες τις πτυχές 

και να λαμβάνει υπόψη το 

γεγονός ότι όλα συνδέονται:

• μεταξύ γενεών

• μεταξύ κρατών

• μεταξύ κοινοτήτων
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Βασικό είναι να 

θεωρούμε τα πάντα 

ως μέρος του όλου!



Τι διαφέρει στην αειφόρο ανάπτυξη; 
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Η ανάπτυξη είναι απαραίτητη, αλλά θα πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική

«ποιότητα» της ανάπτυξης, η οποία θα οργανωθεί διαφορετικά και θα λαμβάνει

υπόψη της το περιβάλλον.
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OHE-Ατζέντα 2030
Οι στόχοι της βιώσιμης
ανάπτυξης (ΣΒΑ-SDGs) 

Σύντομη ιστορία και τους 17 SDGs



Ιστορία της βιωσιμότητας
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Μπορούμε να διακρίνουμε τέσσερις περιόδους:

(1) την περίοδο εκκίνησης (έως τα τέλη της δεκαετίας του '70),

(2) την περίοδο στασιμότητας (1980-1986),

(3) την περίοδο με σημαντικά επιτεύγματα (1987-1995), και

(4) την  περίοδο παρακμής (1996 και μετά)

(Waas et al., 2011)

Οι ανησυχίες για το περιβάλλον και την βιώσιμη ανάπτυξη 

δεν είναι ένα νέο ζήτημα στη διεθνή πολιτική σκηνή.
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Από το 2015 και μετά…

Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης 2030

https://sustainabledevelopment.un.org/



Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2030 

➤ Ένα σύνολο 17 στόχων για το μέλλον του 

κόσμου, μέχρι το 2030

➤ Ένα σύνολο 169 λεπτομερών υπο-στόχων

➤ Αποτέλεσμα τριετούς διαπραγμάτευσης 

στα Ηνωμένα Έθνη

➤ Συμφωνήθηκαν από σχεδόν όλες τις χώρες 

του κόσμου, στις 25 Σεπτεμβρίου 2015

31https://sustainabledevelopment.un.org/



Η βιώσιμη ανάπτυξη ενδιαφέρεται για:

33

232 δείκτες



Πρώτον, και πιο σημαντικό, είναι ότι αυτοί οι στόχοι ισχύουν για κάθε έθνος
... και για κάθε τομέα. Πόλεις, επιχειρήσεις, σχολεία, οργανώσεις, όλοι
προκαλούνται να ενεργήσουν. Αυτό ονομάζεται

Καθολικότητα

Τι είναι καινούριο και τι διαφορετικό για τους 17 στόχους 
(ΣΒΑ / SDGs);

Δεύτερον, αναγνωρίζεται ότι οι στόχοι είναι όλοι αλληλοσυνδεδεμένοι,
σε ένα σύστημα. Δεν μπορούμε να επιτύχουμε μόνο ένα στόχο. Πρέπει
να τα επιτύχουμε όλα. Αυτό ονομάζεται

Ενσωμάτωση

Τέλος, είναι ευρέως αποδεκτό ότι η επίτευξη αυτών των στόχων 
προϋποθέτει πολύ μεγάλες θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο με τον 
οποίο ζούμε στη Γη. Αυτό ονομάζεται

Μεταμόρφωση



Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2030
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1- να εξαλειφθεί η φτώχεια παντού

2- να εξαλειφθεί η πείνα, να επιτευχθεί η 

ασφάλεια τροφής και η βελτιωμένη 

διατροφή και να προωθηθεί η βιώσιμη 

γεωργία

3- να εξασφαλιστεί η υγιεινή ζωή και να παραχθεί 
η ευημερία για όλες τις ηλικιακές ομάδες
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4- Διασφάλιση μιας δίκαιης, ποιοτικής εκπαίδευσης που 

στοχεύει στην ισότητα, και προώθηση ευκαιριών διά 

βίου μάθησης για όλους και για όλες

5- Ισότητα των φύλων και ενδυνάμωση 

των γυναικών και των κοριτσιών

6- Να εξασφαλίσουμε τη διάθεση και τη βιώσιμη 

διαχείριση του νερού και των συνθηκών υγιεινής 

διαβίωσης για όλους/ες

Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2030
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8- Προώθηση βιώσιμης, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης 

οικονομικής ανάπτυξης, πλήρους και παραγωγικής 

απασχόλησης και αξιοπρεπούς εργασίας για όλους/ες

7- Εξασφάλιση πρόσβασης σε προσιτή, αξιόπιστη, 

βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους/ες

9- Δημιουργία ανθεκτικών υποδομών, προώθηση της 

βιώσιμης βιομηχανοποίησης χωρίς αποκλεισμούς 

και προώθηση της καινοτομίας

Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2030



Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2030
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10- Μείωση της ανισότητας μεταξύ των χωρών αλλά και μέσα 

στις ίδιες τις χώρες 

11- Να γίνουν οι πόλεις και οι οικισμοί ασφαλείς, χωρίς 

αποκλεισμούς, ανθεκτικές και βιώσιμες

12 – Εξασφάλιση βιώσιμης κατανάλωσης και μοντέλων 

παραγωγής 
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14- Να διατηρηθούν και να χρησιμοποιηθούν 
βιώσιμα οι ωκεανοί, οι θάλασσες και οι 
θαλάσσιοι πόροι για τη βιώσιμη ανάπτυξη

13- Να ληφθούν επειγόντως μέτρα για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και 
των επιπτώσεών της

15- Να προστατευθεί, να αποκατασταθεί και να 
προωθηθεί η αειφόρος χρήση των χερσαίων 
οικοσυστημάτων, να διαχειρίζονται βιώσιμα τα 
δάση, να καταπολεμηθεί η ερήμωση, να 
ανασταλεί και να αναστραφεί η υποβάθμιση της 
γης και να ανασταλεί η απώλεια της 
βιοποικιλότητας

Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2030
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Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2030

16- Να προωθηθούν ειρηνικές και 

χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες για 

τη βιώσιμη ανάπτυξη, να προαχθεί 

η πρόσβαση στη δικαιοσύνη για 

όλους/ες και να δημιουργηθούν 

αποτελεσματικοί, υπεύθυνοι και 

χωρίς αποκλεισμούς θεσμοί σε όλα 

τα επίπεδα

17- Να ενισχυθούν τα μέσα  

υλοποίησης και αναζωογόνησης 

της παγκόσμιας εταιρικής σχέσης 

για την βιώσιμη ανάπτυξη



Ο κάθε στόχος 
είναι σημαντικός 
από μόνος του…



Ο κάθε στόχος 
είναι σημαντικός 
από μόνος του…

Και όλοι 
συνδέονται 
μεταξύ τους
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Σκοπός Θέμα Εκδότης Link Διάρκεια Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

Sustainable 

developme

nt goals 

(SDGs)

1- Sustainable 

development 

goals, from 

13:38 to 

20:30

Universita di SIENA
https://www.youtube.com/watch?v=1

peETpy85BI
2 min

▪ Ολιγόλεπτο βίντεο

▪ Χωρίς ομιλία, απλώς δείχνει εικόνες 

κατανοητές για όλους/ες τους/τις 

φοιτητές/τριες εάν δεν μπορούν να 

καταλάβουν αγγλικά

▪ Όλα τα βίντεο έχουν τα ίδια χρώματα και 

δεν μπορούν να χαραχτούν στη μνήμη των 

φοιτητών/τριών

2-Do you 

know all 17 

SDGs?

UN (Sustainable 

development 

goals/ Knowledge 

platform)

https://www.youtube.com/watch?tim

e_continue=18&v=0XTBYMfZyrM&feat

ure=emb_logo

1:24 min

▪ Ολιγόλεπτο βίντεο

▪ Χωρίς ομιλία, απλώς δείχνει εικόνες 

κατανοητές για όλους/ες τους/τις 

φοιτητές/τριες

▪ By UN and authentic

-

3-The world 

we want: 

Sustainable 

development 

goals

UN (Office of 

Secretary-general’s 

Envoy on Youth)

https://www.un.org/youthenvoy/vide

o/sustainable-development-goals-

explained/

5:30 

(applicable 

part)

▪ Ρωτάει τους/τις φοιτητές/τριες για τις 

γνώσεις τους σχετικά με τα SDGs

(εμπνευσμένο βίντεο)

▪ Ένας σύντομος ορισμός της αειφορίας

στην αρχή

▪ By UN and authentic

▪ Βίντεο μεγάλης διάρκειας (μπορούμε να 

επιλέξουμε κάποια μέρη / ή ως πρόταση 

για το σπίτι)

▪ Πολύ επίσημο στο μυαλό μου

4-Transitions 

from the 

MDGs to the 

SDGs

UNDP

https://www.undp.org/content/undp/

en/home/presscenter/pressreleases/2

015/09/24/undp-welcomes-adoption-

of-sustainable-development-goals-by-

world-leaders.html

2:30 min
▪ Ολιγόλεπτο βίντεο

▪ By UN and authentic

▪ Μιλάνε αγγλικά αρκετά γρήγορα

▪ Περιλαμβάνεται μια σύντομη εξήγηση 

σχετικά με τους MDGs που ενδέχεται να 

μην σχετίζονται με την ενότητα

▪ Απλά μιλάνε χωρίς υπότιτλους (λιγότερο 

φιλικό προς το χρήστη για την ομάδα-στόχο 

μας στο μυαλό μου)

Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη(SDGs) | Εκπαιδευτικά βίντεο

https://www.youtube.com/watch?v=1peETpy85BI
https://www.un.org/youthenvoy/video/sustainable-development-goals-explained/
https://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2015/09/24/undp-welcomes-adoption-of-sustainable-development-goals-by-world-leaders.html
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Σκοπός Θέμα Εκδότης Link
Διάρκει

α
Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

Sustaina

ble 

develop

ment 

goals 
(SDGs)

5- The 

Sustainable 

Development 

Goals –

Action 

Towards 

2030

CAFOD 

(Catholic 

Agency for 

Overseas 

Developme

nt)

https://www.youtube.

com/watch?v=9-

xdy1Jr2eg

5:52 min

▪ Συνδυασμός SDGs, οι βασικές αρχές και η 

έννοια της αειφορίας

▪ Ελκυστικό (πολύχρωμο) και κατανοητό

▪ Βίντεο μεγάλης διάρκειας 

(αλλά χρήσιμο για 

τους/τις φοιτητές/τριες

εάν επιθυμούν να το 

παρακολουθήσουν 

αργότερα στο σπίτι)

6- UN 

Sustainable 

Development 

Goals -

Overview

UNICEF 

Georgia

https://www.youtube.

com/watch?v=M-

iJM02m_Hg

2:12 min

▪ Βίντεο μικρής διάρκειας

▪ Συμπεριλαμβανομένης της έννοιας του 5P 

(Planet, People, Peace κ.λπ.)

▪ Ελκυστικό (πολύχρωμο) και κατανοητό
-

7-

Sustainable 

Development 

Goals

17 

Sustainable 

developme

nt Goals

https://www.eda.admi

n.ch/agenda2030/en/

home/agenda-

2030/die-17-ziele-

fuer-eine-

nachhaltige-

entwicklung.html

4 min

▪ Πολύ ενδιαφέρον και σαφές (περιλαμβάνει 

επεξήγηση για την καθολικότητα των 

στόχων)

▪ Ορισμός της βιωσιμότητας στην αρχή και 

στο τέλος του βίντεο)

▪ Μιλήστε αργά και άπταιστα

▪ Με μερικές χρήσιμες σημειώσεις εάν οι 

φοιτητές/τριες δεν μπορούν να 

ακολουθήσουν αγγλικά

▪ Συμπεριλαμβανομένου του ρόλου άλλων 

παραγόντων για την εφαρμογή SD

▪ Ειδικά για την Ελβετία 

(ορισμένα σημεία  

εξηγούν μόνο τους 

στόχους στην Ελβετία, 

αλλά δεν είναι πάρα 

πολύ)

https://www.eda.admin.ch/agenda2030/en/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung.html
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Σκοπός Θέμα Εκδότης Link Χρόνος Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

Sustainable 

developmen

t goals 

(SDGs)

Sustainable 

developmen

t definition/ 

concept

8- What is 

sustainability

ACCIONA/ 

Sustainabili

ty for all 

https://www.youtube.com

/watch?time_continue=1

&v=FbAjxkGvDNs&featur

e=emb_logo

1:43 min

▪ Βίντεο μικρής διάρκειας

▪ Απλό

▪ Επικεντρώνει και στις 3 

διαστάσεις

▪ Πανεπιστήμιο του Maine / 

Γραφείο αειφορίας το 

κοινοποίησε επίσης στον 

ιστότοπό του

-

9- Sustainability explainity®
https://www.youtube.com

/watch?v=_5r4loXPyx8
3:40 min

▪ Εξηγώντας μια ιστορία (για 

τον Piter που είναι δάσκαλος)

▪ Πολύ απλό με εστίαση σε 

κάθε πυλώνα ξεχωριστά

▪ Επίσης, περιλαμβάνει την 

αειφορία στην καθημερινή 

ζωή

-

Sustainabilit

y in Daily life

10- Sustainability 

in everyday life

ACCIONA/ 

Sustainabili

ty for all

https://www.youtube.com

/watch?time_continue=1

&v=kZIrIQDf1nQ&feature

=emb_logo

1:34 min

▪ Βίντεο μικρής διάρκειας

▪ Πολύ απλό

▪ Σχετικό με το κύριο θέμα της 

ενότητας (καθημερινή ζωή)

-



“Ποτέ μην αμφιβάλλετε ότι 
μια μικρή ομάδα 
σκεπτόμενων και 
αφοσιωμένων ατόμων 
μπορεί να αλλάξει τον 
κόσμο...’’-

Margaret Mead 
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Homework 1
Sustainability features at your university
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