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Ερωτήματα που Αναζητούν Απαντήσεις 
 

1. Στις σημερινές συνθήκες, ποιες θεωρούμε βασικές συνιστώσες μιας 
προοδευτικής Ατζέντας;  
 

2. Τι είναι η Agenda 2030; 
 

3. Γιατί αποτελεί η Agenda 2030 χρήσιμο οδηγό για μια προοδευτική και 
βιώσιμη αναπτυξιακή στρατηγική για την Ελλάδα;  
 

4. Ποιες είναι οι συνιστώσες μιας νέας, προοδευτικής Ελληνικής Ατζέντας 
με στόχο  την «Ευημερία για όλους σε μια Βιώσιμη Ελλάδα»; 
 

5. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις, τα βήματα και τα αναγκαία μέτρα για τον 
σχεδιασμό και την υλοποίησή της;  
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α) Σημερινές συνθήκες: γενικευμένη κρίση εκπροσώπησης 

• Αρρύθμιστη παγκοσμιοποίηση, σε συνδυασμό με άκριτη φιλελευθεροποίηση αγορών και 
προώθηση νεοφιλελεύθερων πολιτικών έχουν προκαλέσει: 

 Οικονομική ανασφάλεια, φτώχεια και ανισότητες (εισοδηματικές, περιουσιακές, 
γεωγραφικές): 

 118 εκατ. Ευρωπαίοι σε κίνδυνο φτώχειας 

 18%  νέων μεταξύ 25 – 29 εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης 

 50 εκατ. αντιμέτωποι με ενεργειακή φτώχεια 

 1/3 Ευρωπαίων (175 εκατ.) υπό καθεστώς έντονης χρηματοοικονομικής αβεβαιότητας 

 5% των πιο πλούσιων Ευρωπαίων κατέχουν 40% συνολικού ιδιωτικού πλούτου 

 Συγκέντρωση δύναμης σε λίγους διεθνείς επιχειρηματικούς ομίλους και κυρίως τράπεζες 

 147 πολυεθνικές ελέγχουν 40% των παγκόσμιων ιδιωτικών συναλλαγών 

 Χρηματοοικονομικές κρίσεις 

 Κλιματική αλλαγή και υποβάθμιση περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας 

 Συρρίκνωση δικαιοδοσίας εθνικού κράτους και δημοκρατικών θεσμών 

 Αποδυνάμωση θεσμών διαφάνειας και λογοδοσίας 

 Απονομιμοποίηση παραδοσιακών πολιτικών κομμάτων 

 Αποθάρρυνση μακροπρόθεσμων παραγωγικών επενδύσεων λόγω αυξημένης αβεβαιότητας  
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1. Προοδευτικότητα: Βασικές συνιστώσες  
στις σημερινές συνθήκες 



α) Σημερινές συνθήκες: γενικευμένη κρίση εκπροσώπησης  (συν) 

• Μεγάλα στρώματα της κοινωνίας θεωρούν ότι:  

 το πολιτικό σύστημα δεν «ακούει» τα αιτήματά τους 

 ενδιαφέρεται αποκλειστικά  για «ίδιο όφελος» (π.χ. παραμονή στην θέση, 
ίδιες απολαβές κλπ) 

 δεν  κινητοποιείται για αντιμετώπιση προβλημάτων  

 ποδηγετείται από εξω-θεσμικούς παράγοντες (πχ. τραπεζίτες, πολυεθνικές, 
ξένες κυβερνήσεις) ή/και ιδιωτικά συμφέροντα. 

  αδυνατεί να διαχειριστεί νέες προκλήσεις όπως τεχνολογικές αλλαγές ή/και 
μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές.  

• Οι αντιλήψεις αυτές έχουν πυροδοτήσει αντισυστημικές ή ακραίες πολιτικές 
προτιμήσεις ή συμπεριφορές καθώς και απονομιμοποίηση δημοκρατικών και 
Ευρωπαϊκών θεσμών.   

• Πλειοψηφία πολιτών θεωρούν τους εαυτούς τους ευάλωτους  και αδύναμους να 
αντιδράσουν. Αναζητούν ατομικές λύσεις ενώ θεωρούν ότι η συλλογική δράση 
δεν αποδίδει.  
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1. Προοδευτικότητα: Βασικές συνιστώσες  
στις σημερινές συνθήκες 



α) Σημερινές συνθήκες: γενικευμένη κρίση εκπροσώπησης 
 

 Η εκλογή Trump στις ΗΠΑ, το Brexit, η εκλογή Macron στη Γαλλία (RPR και 
σοσιαλιστικό κόμμα  έλαβαν λιγότερο από 30% των ψήφων ενώ η Λεπέν 21,30% και ο 
Melenchon 19%), η άνοδος αντι-συστημικών και εξτρεμιστικών κομμάτων στην 
Ευρώπη, η αντι-κονφορμιστική συμπεριφορά πολλών ηγετών αποτελούν εκφάνσεις 
της κρίσης εκπροσώπησης που διακατέχει τις δυτικές κοινωνίες. 

 Στην Ελλάδα, η επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 κατόρθωσε να αποσυμπιέσει την 
διογκούμενη κοινωνική δυσφορία και να εκτονώσει προσωρινά την κρίση 
εκπροσώπησης αλλά δεν μπόρεσε να διατηρήσει αυτό το στρατηγικό πλεονέκτημα.  

Συμπέρασμα:  
 Η κρίση είναι πολιτική. 
 Διακύβευμα για να συγκροτηθεί το «νέο»: να αντιμετωπίσουμε την κρίση 

εκπροσώπησης που διαβρώνει τα θεμέλια του δημοκρατικού 
πολιτεύματος.  

 Αναζήτηση ενός νέου προτάγματος που να προωθεί την ευημερία για 
όλους σε ένα βιώσιμο κόσμο.  

1. Προοδευτικότητα: Βασικές συνιστώσες  
στις σημερινές συνθήκες 
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β) Βασικές συνιστώσες προοδευτικής Ατζέντας 

 Εμβάθυνση δημοκρατίας μέσω προαγωγής ισότιμης συμμετοχής των πολιτών στη 
λήψη αποφάσεων και διαφάνειας και λογοδοσίας στη διακυβέρνηση. 

 Προάσπιση δικαιωμάτων νέας γενιάς και επόμενων γενεών μέσω βιώσιμου 
αναπτυξιακού μετασχηματισμού της οικονομίας ικανού να προάγει επενδύσεις, 
καινοτομία, θέσεις εργασίας, προστασία και αναβάθμιση φυσικών πόρων και 
περιβάλλοντος στο μέλλον 

 Προάσπιση όχι μόνο ατομικών αλλά και κοινωνικών δικαιωμάτων: προάσπιση 
δικαιώματος στην εργασία, στη στέγη, σ’ ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, 
ισότιμη πρόσβαση όλων σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, υγείας, πρόνοιας 

 Κοινωνική συνοχή και κοινωνική δικαιοσύνη: όχι μόνο ισότητα ευκαιριών αλλά 
ισότητα στη γραμμή εκκίνησης  

 Προαγωγή «οικονομικής δημοκρατίας»: ενίσχυση διαπραγματευτικής δύναμης 
πολιτών μέσω συλλογικοτήτων και κοινωνικών εταίρων (συνδικάτων, 
συνεταιρισμών, ενώσεων καταναλωτών) έναντι των ισχυρών των αγορών καθώς 
και εποπτεία και έξυπνη ρύθμιση αγορών (προϊόντων, υπηρεσιών, κεφαλαίου, 
εργασίας) 
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1. Προοδευτικότητα: Βασικές συνιστώσες  
στις σημερινές συνθήκες 
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2. Agenda 2030: Το μεγάλο στοίχημα  
για βιώσιμη ανάπτυξη 

 

ΝΕΟ ΟΡΑΜΑ: Ευημερία για όλους σε έναν βιώσιμο κόσμο 



2. Agenda 2030: Το μεγάλο στοίχημα  
για βιώσιμη ανάπτυξη 

 Ορισμός και διεθνείς δεσμεύσεις: 

 
 Βιώσιμη Ανάπτυξη: ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες της παρούσας γενιάς 

χωρίς να υπονομεύει τη δυνατότητα των επόμενων γενεών να καλύψουν τις 
δικές τους ανάγκες. 

 Η Agenda 2030, ένα διεθνές σύμφωνο για βιώσιμη ανάπτυξη, υιοθετήθηκε από 
193 κράτη – μέλη του ΟΗΕ στις 25 Σεπτεμβρίου 2015. 

 Βασισμένη στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 
υπογραμμίζει την ευθύνη των κρατών – μελών «να σεβαστούν, προστατεύσουν 
και προωθήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, να εξαλείψουν τη φτώχια και να 
εξασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης».  

 Υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση με στόχο την υλοποίηση στρατηγικών σχεδίων 
βιώσιμης ανάπτυξης που προωθούν ταυτόχρονα την μεγέθυνση και διεύρυνση 
των παραγωγικών δυνατοτήτων, την κοινωνική συνοχή και την περιβαλλοντική 
προστασία σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

 Σε επιχειρηματικό επίπεδο, ενσωματώνει αρχές και στόχους βιωσιμότητας στη 
στρατηγική και σ’ όλη την αλυσίδα αξίας μιας επιχείρησης.  

 Εξειδικεύεται σε 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals 
- SDGs) και 169 μετρήσιμους δείκτες που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030.  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Δυναμική διαδικασία 
διαρθρωτικών αλλαγών με 

μεταφορά πόρων  και εργασίας 
από λιγότερο σε περισσότερο 

παραγωγικούς τομείς. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 
Εξάλειψη φτώχειας και 

ανισοτήτων. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 
Μείωση περιβαλλοντικής επιβάρυνσης  μέσω μείωσης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, 

εκσυγχρονισμός ενεργειακών συστημάτων, ενίσχυση ενεργειακής αποδοτικότητας, προώθηση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και προστασία της βιοποικιλότητας. 

Πηγή : ODI (2015) “ERD 2015 : Combining Finance  & Policies to Implement a Transformative post-2015 Development Agenda” 
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Οικονομία 

Φυσικοί Πόροι 
& Περιβάλλον 

SDGs (2015 - 2030): 17 στόχοι MDGs (2010 – 2015): 8 στόχοι 

Κοινωνία 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ 
ΣΧΕΔΙΑ 

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

2. Agenda 2030: Το μεγάλο στοίχημα  
για βιώσιμη ανάπτυξη 
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Επιχειρηματικές ευκαιρίες: 

• Αλλαγές καταναλωτικών προτύπων και αύξηση απαιτητικών καταναλωτών υπέρ 
κατάλληλων και ασφαλών προϊόντων για την υγεία και προστασία περιβάλλοντος. 

• Αναξιοποίητες ευκαιρίες για την ανάπτυξη νέων αγορών, προϊόντων και υπηρεσιών. 

• Μείωση οικονομικού και κοινωνικού κόστους μέσω εφαρμογής στρατηγικών σχεδίων 
βιωσιμότητας.  

• Οφέλη από αξιοποίηση δράσεων κυκλικής οικονομίας δηλαδή δημιουργία αξίας σε 
κάθε φάση χρήσης ενός προϊόντος, αύξηση χρόνου ζωής  του μέσω ανακύκλωσης ή 
επαναχρησιμοποίησης και ελαχιστοποίηση της χρήσης φυσικών πόρων.  

• Οφέλη από αξιοποίηση δράσεων κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, 
δηλαδή δημιουργία αξίας από εμπορικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στη 
προώθηση δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών με οφέλη για το κοινωνικό σύνολο (πχ 
δράσεις φροντίδας, ένταξη ευάλωτων ομάδων στη κοινωνία, πολιτιστικές 
δραστηριότητες , προστασία οικοσυστημάτων κλπ.)  

2. Agenda 2030: Το μεγάλο στοίχημα  
για βιώσιμη ανάπτυξη 

 



Εξέλιξη Ευρωπαϊκού θεσμικού περιβάλλοντος 
 Στρατηγική της Λισσαβόνας (Μάρτιος 2000) 

 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Göteborg (2001) 

 Υπογραφή Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης ΟΗΕ (2015) 

 2015: Σχέδιο δράσης ΕΕ για «Κυκλική Οικονομία» (Circular Economy Action Plan) με 54 μέτρα και χρηματοδοτική στήριξη1 
σε 5 τομείς προτεραιότητας: 

• Πλαστικά 

• Απόβλητα τροφίμων 

• Πρώτες  υλες κρίσιμης σημασίας 

• Κατασκευές και κατεδαφίσεις 

• Βιομάζα & υλικά βιολογικής προέλευσης 

 Δεκέμβριος 2018: Δημοσίευση Έκθεσης Ανεξάρτητης Επιτροπής της ομάδας S&D του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
«Ευημερία για όλους σε μια Βιώσιμη Ευρώπη» με άμεσα υλοποιήσιμα 110 μέτρα για εφαρμογή της Agenda 2030.2 

 Απρίλιος 2019: Απόφαση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: «…υπάρχει μια δυνατή και επείγουσα ανάγκη για μετάβαση σε μια 
συνολική, συστημική και φιλόδοξη προσέγγιση στην Ευρώπη… ώστε να υλοποιήσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά τους 
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης το 2030. Αυτή η προσέγγιση πρέπει να οδηγεί τις παρούσες και μελλοντικές δράσεις της 
Ευρώπης, ιδιαίτερα την επόμενη νομοθετική περίοδο.  

 Μάιος 2019: Έκκληση 100 Διευθ. Συμβούλων Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για μια «Νέα Συμφωνία για την Ευρώπη» με 
άξονες τη διατηρήσιμη μεγέθυνση, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την χωρίς αποκλεισμούς ευημερία. 

 Ιανουάριος 2020: Εξαγγελία Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας 

Προτεραιότητα:  
Χρήση των SDGs ως καταλύτες για καινοτομία και μετασχηματισμούς που 
παράγουν αξία για κοινωνία.  

1. Ευρωπαϊκά  Διαρθρωτικά Ταμεία, Horizon 2020, Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και LIFE  

2.  https://www.progressivesociety.eu/publication/report-independent-commission-sustainable-equality-2019-2024) 
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2. Agenda 2030: Το μεγάλο στοίχημα  
για βιώσιμη ανάπτυξη 

 



12 

2. Agenda 2030: Το μεγάλο στοίχημα  
για βιώσιμη ανάπτυξη 

 Η πρόταση για μια προοδευτική και βιώσιμη Ευρώπη 

Source: https://www.progressivesociety.eu/sites/default/files/2019-
01/S%26D_ProgressiveSociety-SustEqu_BROCHURE_EL_04.pdf 



3. Agenda 2030: πυξίδα για μια προοδευτική Ελλάδα 

 

Ευκαιρίες 

 Ευημερία για όλους σε μια βιώσιμη Ελλάδα: νέο προοδευτικό όραμα για 
Ευρώπη και Ελλάδα συμβατό με Agenda 2030 

 Διασύνδεση παραγωγικού / οικονομικού μετασχηματισμού και προστασίας 
φυσικών πόρων και περιβάλλοντος με ενίσχυση κοινωνικής συνοχής και 
διαφάνειας και λογοδοσίας στη διακυβέρνηση.  

 Ευρωπαϊκή και εθνική δέσμευση Κυβερνήσεων για υλοποίηση Στόχων 
Βιώσιμης Ανάπτυξης ΟΗΕ 

 Ευρωπαϊκή προτεραιότητα και εθνική υποχρέωση υποβολής ετήσιων 
απολογιστικών εκθέσεων 

 Συναίνεση και προτεραιότητα στην υιοθέτηση υψηλών προτύπων 
βιωσιμότητας από κυβερνήσεις, ιδιωτικούς επιχειρηματικούς φορείς και 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς 

 

  AGENDA 2030: μια ενωτική Agenda δράσης που προάγει  

«Ευημερία για όλους σε μια βιώσιμη Ελλάδα». 

 
 

13 



14 

Ελληνικές θεσμικές ρυθμίσεις 

 

 Μάιος 2019: Η «Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη και Δίκαιη Ανάπτυξη 2030», θέτει 40 
εμβληματικούς στόχους (KPIs) για: 

• Διατηρήσιμη και καινοτόμο μεγέθυνση (SDGs 9,8). 

• Προώθηση πλήρους απασχόλησης και αξιοπρεπών όρων εργασίας. 

• Καταπολέμηση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού με ισότιμη πρόσβαση σε 
ποιοτικές υπηρεσίες υγείας (SDGs 1, 2, 3). 

• Μείωση κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων (SDG 5, 10). 

• Παροχή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες χωρίς αποκλεισμούς και 
υποστήριξη νέων επιστημόνων.  

• Προστασία και αποτελεσματική διαχείριση φυσικού κεφαλαίου ως βάση κοινωνικής 
ευημερίας (SDG 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15).* 

• Ενδυνάμωση των συμμετοχικών, δημοκρατικών διαδικασιών & συνεργασιών δημόσιου 
/ ιδιωτικού τομέα (SDG 16, 17). 

• Ενίσχυση διαφάνειας, λογοδοσίας και αποτελεσματικότητας του θεσμικού 
περιβάλλοντος (SDG 16, 17). 

 

 

 *  https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/ 

3. Agenda 2030: πυξίδα για μια προοδευτική Ελλάδα 
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Ελληνικές θεσμικές ρυθμίσεις (συν) 

 

Δεκέμβρης 2018: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρουσιάζει στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Κυκλική Οικονομία*. 

 «Η κυκλική οικονομία στην Ελλάδα μπορεί να προκαλέσει ένα μεγάλο ποιοτικό άλμα 
της οικονομίας που θα επιφέρει έναν αναπτυξιακό μετασχηματισμό και μικρομεσαία 
επιχειρηματικότητα, να δημιουργήσει νέες συναλλαγές και να προωθήσει την κοινωνική 
οικονομία, που είναι ακόμα υπανάπτυκτη στην Ελλάδα.» 

 

Προτεραιότητες ως το 2020: 

 Μείωση απωλειών στα δίκτυα και τη βελτίωση χρήσης νερού 

 Μείωση αποτυπώματος και εκπομπών άνθρακα 

 Συμβολή στην αποδοτική χρήση των πόρων και επαναχρησιμοποίηση δευτερογενών υλικών 

 Αποτελεσματική διαχείριση αποβλήτων και μετάβαση από παρωχημένες πρακτικές, όπως η 
ταφή, σε σύγχρονες πρακτικές όπως η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση με διαλογή 
στην πηγή  

 

 

 

 * https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/national_circular_economy_strategy.pdf 

3. Agenda 2030: πυξίδα για μια προοδευτική Ελλάδα 
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Β. Έξυπνοι και Βιώσιμοι 
Δήμοι και Περιφέρειες 

(Sustainable 
Communities) 

Δ. Έξυπνη και Βιώσιμη 
Διακυβέρνηση  

(Sustainable Governance) 

Ε. Έξυπνες και 
Βιώσιμες Πολιτικές 

(Sustainable 
Policies) 

Α. Έξυπνη και Βιώσιμη 
Επιχειρηματικότητα 

(Sustainable Business) 

Βιώσιμος Προοδευτικός 
Μετασχηματισμός  

(Sustainable and Progressive 
Transformation) 

Γ. Έξυπνη και Βιώσιμη 
Χρηματοδότηση 

(Sustainable Finance) 

4. Συνιστώσες μιας νέας, προοδευτικής Ελληνικής Ατζέντας 
για το 2030 
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Α. ‘Έξυπνη και Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα  
  Υιοθέτηση στόχων και προτεραιοτήτων για προαγωγή βιώσιμης ανάπτυξης σε κλαδικό επίπεδο, 

ιδιαίτερα σε τομείς προτεραιότητας και οριζόντιες δράσεις (πχ. διαχείριση αποβλήτων) 
  Υιοθέτηση Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στην αλυσίδα αξίας Ελληνικών επιχειρήσεων και 

θέσπιση κινήτρων 
  Ειδικό σχέδιο δράσης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
  Ειδικό σχέδιο δράσης για τουριστικούς προορισμούς και προστατευόμενες περιοχές 
  Προαγωγή δράσεων και συμπράξεων για προαγωγή «κυκλικής οικονομίας»  

 Τομείς προτεραιότητας: όλοι οι κλάδοι, και ειδικότερα:  

• Αγροδιατροφικός τομέας                

• Τουρισμός 

• Μεταποίηση (π.χ. αναψυκτικά)  
 Μεγάλες εταιρείες στην Ελλάδα, υιοθετούν υψηλά πρότυπα βιωσιμότητας καθώς:  

– δραστηριοποιούνται σε διεθνείς αγορές μέσω εξαγωγών ή παραγωγικών 
δραστηριοτήτων. 

– συμμετέχουν στη μετοχική τους σύνθεση ξένοι θεσμικοί επενδυτές που επενδύουν με 
συγκεκριμένα κριτήρια βιωσιμότητας (π.χ. συμμετοχή  
IFC/World Bank στις Ελληνικές Τράπεζες) . 

– επιδιώκουν να προσελκύσουν «υπεύθυνες επενδύσεις», δηλαδή επενδυτές που 
διαχειρίζονται κεφάλαια με ESG (Environment, Society, Governance) κριτήρια. 

 

 

 

• Μεταφορές 

• Κατασκευές 

5. Ευημερία για όλους σε μια βιώσιμη Ελλάδα: Βήματα και 
αναγκαία μέτρα υλοποίησης 
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Παραδείγματα 
 
Matrix Pack (Χαλκίδα):  
  Ελληνική εταιρεία που με έμφαση στην έρευνα και ανάπτυξη παράγει από το 2018 χάρτινα 

καλαμάκια. 
 Μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ευρώπη με υπερσύγχρονες μονάδες στην Ελλάδα και 

εγκαταστάσεις διανομής σε Βουλγαρία, Πολωνία και Πορτογαλία. Έχει επενδύσει 18 εκ. ευρώ στην 
εξέλιξη φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων.  

 
Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεταγγιτσίου: (Χαλκιδική 1924)  
 Παράγει και τυποποιεί βιολογικό και συμβατικό (ολοκληρωμένης διαχείρισης) ελαιόλαδο και ελιά.  
 Πιστοποίηση παραγωγών για ολοκληρωμένη διαχείριση από Biohellas, Qways και TUV Hellas.  
 Εξαγωγές σε Γερμανία, Αγγλία, Βουλγαρία, Αμερική, Αυστραλία και Κίνα.  
 
Κοινωνικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Θεσσαλονίκης «Bios Coop» (Θεσσαλονίκη 2012) για 

κατευθείαν εφοδιασμό προϊόντων από τοπικούς και αγροτικούς συνεταιρισμούς χωρίς 
μεσάζοντες με στόχο βιώσιμη γεωργία. 

 
Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου:  
 Σύνολο ηλεκτρικής ενέργειας εξασφαλίζεται από αιολικό πάρκο Αρκαδίας  εξοικονόμηση 

ρεύματος κατά 30%, και μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα πάνω από 4 χιλιάδες τόνους.  
 Ηλεκτρονικά οχήματα για συντήρηση και έλεγχο του έργου.  

 

 

5. Ευημερία για όλους σε μια βιώσιμη Ελλάδα: Βήματα και 
αναγκαία μέτρα υλοποίησης 
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ΑΠΟΒΛΗΤΑ: ΥΔΑΡΗΣ ΠΟΛΤΟΣ ΕΛΙΑΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ - ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
1ο Στάδιο  

Κλάδεμα ελαιόδεντρου  
ΒΙΟΜΑΖΑ  

ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ μέσω καύσης κλαδιών 

2ο Στάδιο  
 

Συλλογή καρπού για παραγωγή ελαιολάδου 

3ο Στάδιο  
ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ  

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

4ο Στάδιο  
Παραγωγή ελαιολάδου Β’ ποιότητας (2% του 

συνόλου του αποβλήτου) 
Παραγωγή πολυφαινολών από υγρά απόβλητα 

5ο Στάδιο  
ΒΙΟΜΑΖΑ  - Αφαίρεση του θρυμματισμένου 

κελύφους από τον πολτό 

ΒΙΟΑΕΡΙΟ  
Αναερόβια επεξεργασία παραγωγή  

Θερμική – ηλεκτρική ενέργεια 

ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ 
ΛΙΠΑΣΜΑ ΚΟΜΠΟΣΤ 

ΝΕΡΟ 
ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

Κυκλική οικονομία: 
Βιώσιμη καλλιέργεια ελαιοδένδρων και ολοκληρωμένη παραγωγή και διαχείριση ελαιολάδου και αποβλήτων 

Μεταποίηση: 
Φαρμακοβιομηχανία, 

Καλλυντικά 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ
ΔΙΚΤΥΑ 

5. Ευημερία για όλους σε μια βιώσιμη Ελλάδα: Βήματα και 
αναγκαία μέτρα υλοποίησης 
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 Εταιρική & Περιφερειακή Διακυβέρνηση 
-  Εταιρική διασύνδεση μεταποιητικής μονάδας και παραγωγών 
-  Δημιουργία διεύθυνσης και μόνιμου Φόρουμ διαλόγου  για Αgenda 2030 στη περιφέρεια 
-  Δημιουργία «Κέντρου Βιώσιμης Ανάπτυξης» σε τοπικό επίπεδο που θα ενθαρρύνει την 

επισκευή, και  επαναχρησιμοποίηση προϊόντων και υλικών καθώς και την κατάρτιση σε 
διαδικασίες κυκλικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας   

-  Δημιουργία περιφερειακής  αγοράς δευτερογενών πρώτων υλών 
-  Ενσωμάτωση αναλύσεων κύκλου ζωής και κριτηρίων περιβάλλοντος και αποτυπώματος 

στην αξιολόγηση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων και προγραμμάτων 

ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΚΥΚΛΟΣ  
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΙΑΣ 

Θεσμικό Περιβάλλον & Κίνητρα 
-  Θέσπιση πράσινων προτύπων / standards  
   σε προϊόντα, υλικά, υποδομές, κτήρια και  

διαδικασίες 
-  Πιστοποίηση διαδικασιών παραγωγής και 

ανάπτυξη προτύπων για τη διαχείριση 
οργανικών αποβλήτων 

- Εισαγωγή κριτηρίων κυκλικής οικονομίας  
  και συμπράξεων  στον Αναπτυξιακό Νόμο 

και στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα.  
-  Εισαγωγή φορολογικών και  
   χρηματοοικονομικών κινήτρων για        
   επιχειρήσεις που εφαρμόζουν / επενδύουν     
   σε φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες  
- Δημιουργία νομικού πλαισίου για την  
   παραγωγή βιο-μεθανίου από οργανικά    
   απόβλητα και περαιτέρω αξιοποίησή του   
   (π.χ. διοχέτευσή του στο δίκτυο φυσικού   
   αερίου 
- Ενίσχυση και υποστήριξη της ευρύτερης  
   χρήσης δευτερευόντων εναλλακτικών    
   καυσίμων στον βιομηχανικό τομέα 
-   Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου  
   νερού βιομηχανικών και αστικών λυμάτων. 
- Εισαγωγή πράσινου κριτηρίου στις 

Δημόσιες Συμβάσεις 

Συντελεστές Παραγωγής 
-  Επιμόρφωση παραγωγών 
-  Αποδοτικοί Ελαιώνες (Έδαφος,        
    Καλλιέργεια) 
-   Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης &  
    διαχείρισης υδάτινων πόρων 
- Αναβάθμιση ενεργειακών δικτύων 
- Χρηματοδοτικά εργαλεία 

Δίκτυα 
- Αναβάθμιση παραγωγικών συνεταιρισμών 
και εφοδιαστικής αλυσίδας 
- Συμπράξεις επιχειρήσεων  
- Ενσωμάτωση σε περιφερειακές, εθνικές 
και διεθνείς αλυσίδες αξίας  
- Διασύνδεση με τουριστικά δίκτυα 
- Διασύνδεση με ΑΕΙ και ερευνητές  

5. Ευημερία για όλους σε μια βιώσιμη Ελλάδα: Βήματα και 
αναγκαία μέτρα υλοποίησης 
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Β. Έξυπνοι και Βιώσιμοι Δήμοι και Περιφέρειες  
  Δημοκρατικός Προγραμματισμός και ενδυνάμωση συμμετοχής πολιτών 
  Σχεδιασμός και υλοποίηση επιλεγμένων συμπλεγμάτων βιώσιμων παραγωγικών    δραστηριοτήτων 

σε κάθε ελληνική περιφέρεια βασισμένων στις αρχές της κυκλικής οικονομίας. 
  Συμπράξεις ιδιωτικού -  κοινωνικού τομέα και αυτοδιοικητικών φορέων (αναπτυξιακοί εταίροι). 
  Επενδύσεις σε βιώσιμες υποδομές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανθρώπινο δυναμικό, έρευνα 

και τεχνολογία, ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση απορριμμάτων μέσω συμπράξεων Τ.Α. 
ιδιωτικών και κοινωνικών φορέων 

 Συγκρότηση / ενίσχυση βιώσιμων δικτύων 
  Δημιουργία Περιφερειακών Εταιριών Βιώσιμης Ανάπτυξης 
 Χρήση ψηφιακής τεχνολογίας για σχεδιασμό, υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση έργων 

και υπηρεσιών 
 

Κριτήρια επιτυχίας: 
  συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής 
 βαθμός δέσμευσης και αξιοπιστίας επιχειρηματιών 
 ετοιμότητα και διαχειριστική ικανότητα τοπικών και περιφερειακών αρχών  

 

 

5. Ευημερία για όλους σε μια βιώσιμη Ελλάδα: Βήματα και 
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Γ. Έξυπνη και Βιώσιμη Χρηματοδότηση 
 Υπεύθυνη εποπτεία χρηματοπιστωτικού και ασφαλιστικού τομέα 

  Υπεύθυνη σύνθεση ΔΣ χρηματοδοτικών οργανισμών και Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων 
Δανείων και Πιστώσεων (ΕΔΑΔ)  (ισότιμη εκπροσώπηση φύλου, δεξιότητες κλπ) 

  Αναπτυξιακή Τράπεζα: πρότυπο έξυπνης και βιώσιμης χρηματοδότησης 

 Αναβάθμιση υπηρεσιών  Τραπεζικής Διαμεσολάβησης 

  Κώδικες δεοντολογίας και νομοθετικές πρωτοβουλίες  προαγωγής βιώσιμης χρηματοδότησης  

  Παρακολούθηση και αξιολόγηση μη χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ν. 4403/2016) 
εισηγμένων εταιριών και πιστωτικών ιδρυμάτων σχετικών με κοινωνικά, εργασιακά, 
περιβαλλοντικά, κανονιστικά θέματα και λειτουργίες στη βάση δεικτών μέτρησης αποτελέσματος 
(KPIs). 

  Δανειοδότηση και επενδύσεις στη βάση κριτηρίων βιωσιμότητας. 

  Ανάπτυξη καινοτόμων χρηματοοικονομικών εργαλείων προαγωγής βιωσιμότητας (πράσινα 
ομόλογα, crowdfunding, χρηματοδότηση αλυσίδων αξίας κλπ.) 

 

 

5. Ευημερία για όλους σε μια βιώσιμη Ελλάδα: Βήματα και 
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Δ. Έξυπνη και Βιώσιμη Διακυβέρνηση  

 Μετάβαση από πελατειακό ή «αδρανές» κράτος  σε «επιχειρησιακό» κράτος 
  Ανεξάρτητο αλλά όχι ανεξέλεγκτο σύστημα δικαιοσύνης 
  Δημοκρατικός προγραμματισμός και προγραμματικές συμφωνίες σε εθνικό  και 

περιφερειακό επίπεδο για ανάληψη βιώσιμων έργων και δράσεων 
  Αποτελεσματική ρύθμιση και εποπτεία αγορών και θέσπιση αποτελεσματικών κανόνων 

ανταγωνισμού 
  Ριζική απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών με χρήση ψηφιακών μέσων (e-

governance), συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση 
 Απλούστευση και σταθερότητα ρυθμιστικού πλαισίου για ίδρυση και λειτουργία 

επιχειρήσεων 
  Αναβάθμιση Παρατηρητηρίου παρακολούθησης και αξιολόγησης της υλοποίησης 

πολιτικών και αποτελεσμάτων σε κρατικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
  Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου, ανασυγκρότηση συνδικάτων, ενώσεων 

καταναλωτών, συνεταιρισμών, επιμελητηρίων  κ.α. 
 Προώθηση συμπράξεων δημοσίων, ιδιωτικών και κοινωνικών φορέων καθώς και 

ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο 

5. Ευημερία για όλους σε μια βιώσιμη Ελλάδα: Βήματα και 
αναγκαία μέτρα υλοποίησης 



24 

Ε. Έξυπνες και Βιώσιμες Δημόσιες Πολιτικές  

 Δημιουργία επιτελικής επιτροπής για την προαγωγή βιώσιμης ανάπτυξης υπό τον 
πρωθυπουργό (εκπόνηση μεσοπρόθεσμης στρατηγικής, επιλογή και ωρίμανση, 
βιώσιμων αναπτυξιακών παρεμβάσεων, γνωμοδοτήσεις για τροποποιήσεις 
θεσμικού πλαισίου). 

 Ενσωμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής. 

 Δημιουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών 
Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

 Ανάπτυξη και χρήση Βασικών Δεικτών Απόδοσης (KPIs) για μέτρηση οικονομικού, 
κοινωνικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο. 

  Προαγωγή κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας.  

5. Ευημερία για όλους σε μια βιώσιμη Ελλάδα: Βήματα και 
αναγκαία μέτρα υλοποίησης 
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 Φιλόδοξο σχέδιο για την καταπολέμηση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. 
 Θέσπιση κατωτάτων ορίων «ανθρώπινης ασφάλειας» 
  Κοινωνική εργασία και ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα 
  Αναμόρφωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση συστήματος κοινωνικής ασφάλισης 

και κοινωνικής πολιτικής και αποτελεσματική χρήση πόρων 
 Πολιτικές προσιτής και κοινωνικής στέγασης 
 Στρατηγικές διαχείρισης μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών 
 Σχέδιο δράσης για δίκαιους μισθούς 
 Επέκταση της νομοθεσίας για ισότητα αμοιβής για ίση εργασία 
 Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις εθνικές πολιτικές για τη φορολογία, την 

κοινωνική ασφάλιση κλπ. και οδηγία για συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά 
συμβούλια εταιριών (30-40%) 

 Αναβάθμιση των συστημάτων δημόσιας εκπαίδευσης και υγείας και ανοικτή και 
ισότιμη πρόσβαση σε αυτά 

  Αναμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση καθώς και διαδικτυακά για προαγωγή «ενεργού πολίτη» 

Ε. Έξυπνες και Βιώσιμες Δημόσιες Πολιτικές (συν)  
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 Υιοθέτηση Ελληνικής Πράσινης Συμφωνίας με δίκαιη μετάβαση 
 Εκπόνηση μακροχρόνιας εθνικής ενεργειακής στρατηγικής με κορμό τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενσωμάτωση πολιτικών δίκαιης μετάβασης 
 Εντοπισμός και έγκαιρη αντιμετώπιση κινδύνων κόστους και τοπικών αντιδράσεων 

από διαδικασία μετάβασης (απολιγνιτοποίηση, υδρογονάνθρακες, 
ανεμογεννήτριες, ορυκτός πλούτος, Αχελώος κλπ.)  

  Προώθηση αρχών και κινήτρων προαγωγής κυκλικής οικονομίας σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο 

 Εκπόνηση βιώσιμων κλαδικών πολιτικών με άρση αντικινήτρων και θέσπιση θετικών 
κινήτρων και προτύπων 

 Προστασία βιοποικιλότητας, θαλάσσιου πλούτου, προστατευόμενων φυσικών 
περιοχών και ακτών και ανάδειξη περιοχών πολιτιστικού ή τουριστικού 
ενδιαφέροντος και προστασίας 

Ε. Έξυπνες και Βιώσιμες Δημόσιες Πολιτικές (συν)  

5. Ευημερία για όλους σε μια βιώσιμη Ελλάδα: Βήματα και 
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Το στοίχημα της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα 
μπορεί να κερδηθεί  

από αποφασισμένους προοδευτικούς πολίτες. 
 
 
 

Ευχαριστώ. 


