
                                               
 

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

 
1.1 Έως το 2030, εξάλειψη της ακραίας φτώχειας για όλους τους ανθρώπους 

παντού,  η οποία μετράται, επί του παρόντος, με βάση τους ανθρώπους που 

ζουν με λιγότερα από 1,25 δολάρια την ημέρα. 

1.2 Έως το 2030, μείωση, τουλάχιστον κατά το ήμισυ, της αναλογίας ανδρών, 

γυναικών και παιδιών όλων των ηλικιών που ζουν κάτω από όλες τις 

διαστάσεις της φτώχειας, σύμφωνα με τους εκάστοτε εθνικούς ορισμούς. 

1.3 Εφαρμογή κατάλληλων εθνικών συστημάτων και μέτρων κοινωνικής 

προστασίας για όλους, συμπεριλαμβανομένων των κατώτατων ορίων 

κοινωνικής προστασίας, και επίτευξη, έως το 2030, ουσιαστικής κάλυψης των 

φτωχών και των ευάλωτων. 

1.4 Έως το 2030, διασφάλιση ότι όλοι οι άνδρες και οι γυναίκες, ιδίως οι φτωχοί 

και ευάλωτοι, έχουν ίσα δικαιώματα πρόσβασης σε οικονομικούς πόρους 

καθώς και πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, στην ιδιοκτησία και στον έλεγχο 

της γης, όπως και σε άλλες μορφές ιδιοκτησίας, στην κληρονομιά, στους 

φυσικούς πόρους, στις κατάλληλες νέες τεχνολογίες, στις χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των μικρο χρηματοδοτήσεων.  

1.5  Έως το 2030, οικοδόμηση της ανθεκτικότητας των φτωχών και εκείνων που 

βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, μείωση της έκθεσης και της ευπάθειάς 

τους έναντι ακραίων φαινομένων που σχετίζονται με το κλίμα και άλλων 

οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών πιέσεων και καταστροφών. 

1.α Διασφάλιση σημαντικής κινητοποίησης πόρων από διάφορες πηγές, μέσω της 

ενισχυμένης αναπτυξιακής συνεργασίας, έτσι ώστε να παραχθούν επαρκή και 

προβλέψιμα μέσα για τις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως τις λιγότερο 

ανεπτυγμένες, και να εφαρμοστούν προγράμματα και πολιτικές που θα 

δώσουν τέλος σε όλες τις μορφές της φτώχειας. 

1.β Δημιουργία σταθερών πολιτικών πλαισίων σε εθνικό, περιφερειακό και 

διεθνές επίπεδο, τα οποία βασίζονται σε αναπτυξιακές στρατηγικέςυπέρ των 

φτωχών και ευαίσθητες σε θέματα ισότητας των φύλων, για τη στήριξη της 

επιτάχυνσης των επενδύσεων σε δράσεις εξάλειψης της φτώχειας. 

 



Στόχος 2: Δίνουμε τέλος στην πείνα, πετυχαίνουμε την επισιτιστική ασφάλεια, 

βελτιώνουμε τη διατροφή και προάγουμε τη βιώσιμη αγροτική παραγωγή 

 

2.1 Έως το 2030, τερματισμός της πείνας και διασφάλιση της πρόσβασης όλων 

των ανθρώπων, ιδίως των φτωχών και των ανθρώπων που βρίσκονται σε 

ευάλωτες καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, σε ασφαλή, 

θρεπτική και επαρκή τροφή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

2.2 Έως το 2030, τερματισμός όλων των μορφών κακής διατροφής, 

επιτυγχάνοντας, έως το 2025, τους διεθνώς συμφωνηθέντες στόχους για την 

καχεξία και την εξασθένηση των παιδιών ηλικίας κάτω των πέντε ετών, καθώς 

και αντιμετώπιση των διατροφικών αναγκών των έφηβων κοριτσιών, των 

εγκύων, των γυναικών που θηλάζουν και των ηλικιωμένων ανθρώπων. 

2.3 Έως το 2030, διπλασιασμός της αγροτικής παραγωγικότητας και των 

εισοδημάτων των μικροπαραγωγών τροφίμων, ιδίως των γυναικών, των 

αυτόχθονων λαών, των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων, των βοσκών και των 

ψαράδων, μέσω της ασφαλούς και ισότιμης πρόσβασης στη γη, άλλων 

παραγωγικών πόρων και εισροών, της γνώσης, των χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών, καθώς και  αγορών και ευκαιριών για προστιθέμενη αξία και μη 

αγροτική απασχόληση. 

2.4 Έως το 2030, διασφάλιση της χρήσης βιώσιμων συστημάτων παραγωγής 

τροφίμων και της εφαρμογής ανθεκτικών γεωργικών πρακτικών που 

αυξάνουν την παραγωγικότητα και την παραγωγή, που συμβάλλουν στη 

διατήρηση των οικοσυστημάτων, που ενισχύουν την ικανότητα προσαρμογής 

στην κλιματική αλλαγή, στα ακραία καιρικά φαινόμενα, στην ξηρασία, στις 

πλημμύρες και άλλες καταστροφές, και που βελτιώνουν σταδιακά την 

ποιότητα της γης και του εδάφους. 

2.5 Έως το 2020, διατήρηση της γενετικής ποικιλίας των σπόρων, των 

καλλιεργούμενων φυτών, των εκτρεφόμενων και των οικόσιτων ζώων  και των 

συγγενικών τους άγριων ειδών, μέσω της σωστής διαχείρισης, της χρήσης 

διαφοροποιημένων σπόρων και της συνδρομής τραπεζών σπόρων σε εθνικό, 

περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και προαγωγή της πρόσβασης 

στη δίκαιη και ισότιμη κατανομή των ωφελημάτων που προκύπτουν από τη 

χρήση των γενετικών πόρων και της συναφούς παραδοσιακής γνώσης, με 

βάση τα διεθνώς συμφωνηθέντα. 

2.α Αύξηση των επενδύσεων, μέσω της ενισχυμένης διεθνούς συνεργασίας, στις 

υποδομές της υπαίθρου, στην αγροτική έρευνα και στις υπηρεσίες γεωργικών 

εφαρμογών, στην τεχνολογική ανάπτυξη και στις τράπεζες φυτικών και ζωικών 

γονιδίων, έτσι ώστε να ενισχυθεί η αγροτική παραγωγική ικανότητα στις 

αναπτυσσόμενες, και ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. 



2.β Διόρθωση και αποτροπή εμπορικών περιορισμών και στρεβλώσεων στις 

παγκόσμιες γεωργικές αγορές, μέσω της παράλληλης εξάλειψης όλων των 

μορφών εξαγωγικών γεωργικών επιδοτήσεων και όλων των εξαγωγικών 

μέτρων με ισοδύναμο αποτέλεσμα, σύμφωνα με την εντολή του 

Αναπτυξιακού Γύρου της Ντόχα. 

2.γ Υιοθέτηση μέτρων που διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία των αγορών 

των βασικών προϊόντων διατροφής και των παραγώγων τους και 

διευκολύνουν την έγκαιρη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με τις αγορές, 

συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που σχετίζονται με τα αποθέματα 

τροφίμων, προκειμένου να διευκολυνθεί ο περιορισμός της ακραίας 

αστάθειας των τιμών. 

 

Στόχος 3: Διασφαλίζουμε μία ζωή με υγεία και προάγουμε την ευημερία για 

όλους, σε όλες τις ηλικίες 

 

3.1 Έως το 2030, μείωση του ποσοστού της παγκόσμιας μητρικής θνησιμότητας σε 

λιγότερους από 70 θανάτους ανά 100.000 γεννήσεις. 

3.2 Έως το 2030, τερματισμός των αποτρέψιμων θανάτων νεογνών και παιδιών 

ηλικίας κάτω των πέντε ετών,  με στόχο όλες οι χώρες να μειώσουν τη 

νεογνική θνησιμότητα στους 12 θανάτους ανά 1,000 γεννήσεις και την 

παιδική, κάτω των πέντε ετών, θνησιμότητα  στους 25 θανάτους ανά 1,000  

γεννήσεις. 

3.3 Έως το 2030, τερματισμός των επιδημιών του AIDS, της φυματίωσης, της 

ελονοσίας και άλλων παραμελημένων τροπικών ασθενειών, και 

καταπολέμηση της ηπατίτιδας, των ασθενειών που μεταδίδονται μέσω του 

νερού καθώς και άλλων μεταδοτικών ασθενειών. 

3.4 ‘Έως το 2030,μείωση κατά το ένα τρίτο της πρόωρης θνησιμότητας από μη-

μεταδοτικές ασθένειες μέσω της πρόληψης και της θεραπείας, και προώθηση 

της ψυχικής υγείας και ευημερίας. 

3.5 Ενίσχυση της πρόληψης και της θεραπείας της κατάχρησης ουσιών, 

συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ναρκωτικών ουσιών και της επιβλαβούς 

κατανάλωσης αλκοόλ. 

3.6 Έως το 2020, μείωση του αριθμού των παγκόσμιων θανάτων και 

τραυματισμών από τροχαία ατυχήματα. 

3.7 Έως το 2030, διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης στη σεξουαλική και 

αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένου του 

οικογενειακού προγραμματισμού, της ενημέρωσης και εκπαίδευσης, και της 



ενσωμάτωσης της αναπαραγωγικής υγείας σε εθνικές στρατηγικές και 

προγράμματα.  

3.8 Επίτευξη καθολικής υγειονομικής κάλυψης, συμπεριλαμβανομένης της 

προστασίας των οικονομικών κινδύνων, πρόσβαση σε βασικές ποιοτικές 

υπηρεσίες υγείας, καθώς και πρόσβαση όλων σε ασφαλή, αποτελεσματικά, 

ποιοτικά και προσιτά βασικά φάρμακα και εμβόλια. 

3.9 Έως το 2030, διασφάλιση της ουσιαστικής μείωσης του αριθμού των θανάτων 

και των ασθενειών που οφείλονται σε επικίνδυνες χημικές ουσίες καθώς και 

στη ρύπανση και τη μόλυνση του αέρα, των υδάτων και του εδάφους. 

3.α Ενίσχυση της εφαρμογής της Σύμβασης Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Υγείας για τον Έλεγχο του Καπνού σε όλες τις χώρες, ως ενδείκνυται. 

3.β Υποστήριξη της έρευνας και της ανάπτυξης εμβολίων και φαρμάκων για 

μεταδοτικές και μη ασθένειες, οι οποίες επηρεάζουν κυρίως τις 

αναπτυσσόμενες χώρες, και παροχή πρόσβασης σε προσιτά βασικά φάρμακα 

και εμβόλια, σύμφωνα με τη Δήλωση της Ντόχα σχετικά με τη Συμφωνία 

TRIPSκαι τη Δημόσια Υγεία, η οποία επιβεβαιώνει το δικαίωμα των 

αναπτυσσόμενων χωρών να κάνουν πλήρη χρήση των διατάξεων της 

Συμφωνίας για τα Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας στον Τομέα του 

Εμπορίου (TRIPS)αναφορικά με τις ευελιξίες που παρέχονται για την 

προστασία της δημόσιας υγείας, και ιδίως για την πρόσβαση όλων σε 

φαρμακευτική αγωγή. 

3.γ Ουσιαστική αύξηση της χρηματοδότησης για την υγεία και των προσλήψεων, 

ανάπτυξη, εκπαίδευση και διατήρηση του υγειονομικού δυναμικού των 

αναπτυσσόμενων χωρών, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις λιγότερο 

ανεπτυγμένες χώρες και στα μικρά αναπτυσσόμενα νησιωτικά κράτη. 

3.δ Ενίσχυση της ικανότητας όλων των χωρών, και ιδίως των αναπτυσσόμενων, 

για την έγκαιρη προειδοποίηση, τη μείωση και τη διαχείριση των εθνικών και 

παγκόσμιων κινδύνων για την υγεία. 

 

 


