
                                               
 

Στόχος 6: Διασφαλίζουμε τη διαθεσιμότητα και τη βιώσιμη διαχείριση του νερού 

και των εγκαταστάσεων/συστημάτων υγιεινής για όλους 

 

6.1 ‘Έως το 2030, επίτευξη καθολικής και ισότιμης πρόσβασης σε ασφαλές και 

προσιτό πόσιμο νερό για όλους.  

 

6.2 Έως το 2030, επίτευξη επαρκούς και ισότιμης πρόσβασης σε 

εγκαταστάσεις/συστήματα υγιεινής για όλους, βάζοντας τέλος στην «ανοιχτή 

αφόδευση», δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των γυναικών και των 

κοριτσιών καθώς και εκείνων που βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις. 

6.3 Έως το 2030,βελτίωση της ποιότητας του νερού, μέσω της μείωσης της 

ρύπανσης, της εξάλειψης των απορρίψεων ,της ελαχιστοποίησης της 

απελευθέρωσης επικίνδυνων χημικών και υλικών, της μείωσης, κατά το 

ήμισυ, του ποσοστού των ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων, καθώς και της 

σημαντικής αύξησης της ανακύκλωσης και της ασφαλούς 

επαναχρησιμοποίησης του νερού σε παγκόσμιο επίπεδο. 

6.4 Έως το 2030, ουσιαστική αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του ύδατος 

σε όλους τους τομείς και διασφάλιση της βιώσιμης άντλησης και προμήθειας 

πόσιμου νερού, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η λειψυδρία και να μειωθεί 

σημαντικά ο αριθμός των ανθρώπων που πλήττονται από την έλλειψη νερού. 

 

6.5 Έως το 2030, εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδατικών πόρων, 

σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου μέσω της διασυνοριακής 

συνεργασίας, ως ενδείκνυται.  

 

6.6 Έως το 2020, προστασία και αποκατάσταση των υδατικών οικοσυστημάτων, 

συμπεριλαμβανομένων των βουνών, των δασών, των υδροβιότοπων, των 

ποταμών, των υδροφόρων οριζόντων και των λιμνών. 

 
6.α  Έως το 2030, επέκταση της διεθνούς συνεργασίας και υποστήριξη της 

οικοδόμησης-ικανοτήτων των αναπτυσσόμενων χωρών σε δραστηριότητες και 

προγράμματα που σχετίζονται με το νερό και την υγιεινή, όπως τη συλλογή 

υδάτων, την αφαλάτωση, την αποδοτικότητα χρήσης των υδατικών πόρων, 

την επεξεργασία υγρών αποβλήτων, και τις τεχνολογίες ανακύκλωσης και 

επαναχρησιμοποίησης ύδατος. 



 

6.β  Στήριξη και ενδυνάμωση της συμμετοχής των τοπικών κοινοτήτων στη 

βελτίωση της διαχείρισης του νερού και των εγκαταστάσεων υγιεινής. 

  

Στόχος 7: Διασφαλίζουμε την πρόσβαση σε προσιτή, αξιόπιστη, βιώσιμη και 

σύγχρονη ενέργεια για όλους 

 

7.1 Έως το 2030, διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης σε προσιτές, αξιόπιστες 

και σύγχρονες υπηρεσίες ενέργειας. 

 

7.2 Έως το 2030, σημαντική αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στο παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα. 

 

7.3 Έως το 2030, διπλασιασμός του παγκόσμιου ποσοστού βελτίωσης της 

ενεργειακής αποδοτικότητας. 

7.α Έως το 2030, ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας ώστε να διευκολυνθεί η 

πρόσβαση στην έρευνα και τη τεχνολογία καθαρής ενέργειας–

συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, της 

ενεργειακής αποδοτικότητας και των προηγμένων και καθαρών τεχνολογιών 

ορυκτών καυσίμων – και να προωθηθούν οι επενδύσεις σε ενεργειακές 

υποδομές και τεχνολογίες καθαρής ενέργειας.  

7.β Έως το 2030, επέκταση των υποδομών και αναβάθμιση της τεχνολογίας για 

την παροχή σύγχρονων και βιώσιμων υπηρεσιών ενέργειας για όλους στις 

αναπτυσσόμενες χώρες, και ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, στα  

μικρά αναπτυσσόμενα νησιωτικά καθώς και στα περίκλειστα αναπτυσσόμενα 

κράτη, σύμφωνα με τα αντίστοιχα προγράμματα στήριξής τους. 

 

Στόχος 12:Διασφαλίζουμε πρότυπα βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής 

 

12.1 Εφαρμογή του Δεκαετούς Πλαισίου Προγραμμάτων για τα Πρότυπα Βιώσιμης 

Κατανάλωσης και Παραγωγής, με όλες τις χώρες να αναλαμβάνουν δράση, με 

τις ανεπτυγμένες να ηγούνται του εγχειρήματος αυτού, λαμβάνοντας υπόψη 

την ανάπτυξη και τις ικανότητες των αναπτυσσόμενων χωρών. 

12.2 Έως το 2030, επίτευξη της βιώσιμης διαχείρισης και της επαρκούς χρήσης των 

φυσικών πόρων. 

12.3 Έως το 2030, μείωση, κατά το ήμισυ, των κατά κεφαλήν παραγόμενων 

αποβλήτων τροφίμων παγκοσμίως, σε επίπεδο λιανικού εμπορίου και 

καταναλωτών, καθώς και μείωση των απωλειών τροφίμων σε όλη την 



αλυσίδα παραγωγής και εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών 

έπειτα από τη συγκομιδή. 

12.4 Έως το 2020, επίτευξη της περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης των χημικών και 

όλων των αποβλήτων σε όλη τη διάρκεια ζωής τους, σύμφωνα με τα διεθνώς 

συμφωνηθέντα πλαίσια, και σημαντική μείωση των εκπομπών τους στον 

αέρα, το νερό και το έδαφος, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι δυσμενείς 

επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 

12.5 Έως το 2030, ουσιαστική μείωση της παραγωγής αποβλήτων μέσω της 

πρόληψης, της μείωσης, της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης. 

12.6 Ενθάρρυνση των εταιρειών, ιδίως των μεγάλων και υπερεθνικών, να 

υιοθετήσουν βιώσιμες πρακτικές και να ενσωματώσουν πληροφορίες σχετικά 

με τη βιωσιμότητα στις εκθέσεις τους. 

12.7 Προαγωγή των βιώσιμων πρακτικών δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις 

εθνικές πολιτικές και τις προτεραιότητες. 

12.8 Έως το 2030, διασφάλιση ότι όλοι οι άνθρωποι παντού έχουν την απαραίτητη 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και έναν 

τρόπο ζωής σε αρμονία με τη φύση. 

12.α Στήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών προκειμένου να ενισχύσουν την 

επιστημονική και τεχνολογική τους ικανότητα, που θα τις ωθήσει προς ένα πιο 

βιώσιμο πρότυπο κατανάλωσης και παραγωγής. 

12.β Ανάπτυξη και χρησιμοποίηση εργαλείων παρακολούθησης του αντίκτυπου της 

βιώσιμης ανάπτυξης στον βιώσιμο τουρισμό, ο οποίος δημιουργεί θέσεις 

εργασίας και προωθεί την τοπική κουλτούρα και προϊόντα.  

12.γ Εξορθολογισμός των μη αποδοτικών επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα, οι 

οποίες ενθαρρύνουν την ανεξέλεγκτη κατανάλωση, εξαλείφοντας τις 

στρεβλώσεις της αγοράς, σύμφωνα με τις εθνικές περιστάσεις, και μεταξύ 

άλλων, μέσω της αναδιάρθρωσης της φορολογίας και της κατάργησης των 

επιζήμιων επιδοτήσεων, όπου υπάρχουν, ώστε να αποτυπώνονται οι 

αρνητικές περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις 

ιδιαίτερες ανάγκες και συνθήκες των αναπτυσσόμενων χωρών και 

ελαχιστοποιώντας τις πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις στην ανάπτυξή τους με 

τρόπο που να προστατεύονται οι φτωχοί και οι πληγείσες κοινότητες. 

 


