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Η Ατζέντα για το 2030 και οι 17 Στόχοι Βιώσιμης
Ανάπτυξης (ΣΒΑ), «Transforming our world: the 2030
Agenda for Sustainable Development», υιοθετήθηκαν στο
πλαίσιο της 70ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων
Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 και τέθηκαν επίσημα σε
ισχύ στην 1 Ιανουαρίου 2016. Με αυτόν τον τρόπο, η παγκόσμια κοινότητα επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της για
Βιώσιμη Ανάπτυξη, δηλαδή να διασφαλίσει βιώσιμη, χωρίς
αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική συμπερίληψη και προστασία του περιβάλλοντος και όλα αυτά με
συνεργασία και ειρήνη.
Η Ατζέντα για το 2030 προωθεί την ενσωμάτωση και
των τριών διαστάσεων της Βιώσιμης Ανάπτυξης –κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική– λαμβάνοντας υπόψη
τις διαφορετικές εθνικές πραγματικότητες, τα διαφορετικά
επίπεδα ανάπτυξης, τις εθνικές πολιτικές και προτεραιότητες. Στην καρδιά της ατζέντας βρίσκονται 5 βασικά
συστατικά: οι άνθρωποι, η ευημερία, η ειρήνη, η συνεργασία και ο πλανήτης. Αυτά, με τη σειρά τους, στηρίζουν τους
17 Στόχους και τους 169 υποστόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που ισχύουν για όλες τις χώρες.
Η Ελλάδα αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή των ΣΒΑ
στην προαγωγή, μεταξύ άλλων, της κοινωνικής ευημερίας,
την εξάλειψη της φτώχειας και τη δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και συμμετέχει ενεργά σε έναν πολυεταιρικό διάλογο μεταξύ Υπουργείων και εκπροσώπων του
ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι προκλήσεις, να τεθούν οι προτεραιότητες
και να εφαρμοστούν οι κατάλληλες δράσεις για την επίτευξη των ΣΒΑ, με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030.
Το Γραφείο Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης αποτελεί την αρμόδια κεντρική κυβερνητική δομή

για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της πορείας
υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ σε
εθνικό επίπεδο.
Για τη μέτρηση της προόδου επίτευξης των ΣΒΑ
έχουν οριστεί συνολικά 232 Δείκτες Βιώσιμης Ανάπτυξης
(SDΙs), σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίοι υιοθετήθηκαν
κατά την 90ή Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των
Ηνωμένων Εθνών στις 6 Ιουλίου 2017.
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ως επίσημη
Στατιστική Υπηρεσία και συντονιστής του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, υποστηρίζει την πρωτοβουλία των
Ηνωμένων Εθνών αναφορικά με τους Δείκτες Βιώσιμης
Ανάπτυξης και συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία διαμόρφωσης των δεικτών, κατανοώντας τον κρίσιμο ρόλο των
επίσημων στατιστικών υψηλής ποιότητας που απαιτούνται
για τη λήψη αποφάσεων.
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