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Βιώσιμη ανάπτυξη για ισχυρή οικονομία!  

ΕΠΙΣΚOΠΗΣΗ   

 Η διεθνής κοινότητα, μέσω του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), έχει θέσει 17 στόχους δράσης για την επίτευξη βιώσιμης 
ανάπτυξης για όλους μέχρι το 2030. Οι τομείς δράσης καλύπτουν 5 μεγάλες ενότητες: τις ανθρώπινες ανάγκες (φτώχεια, πείνα, 
υγεία, εκπαίδευση, ισότητα φύλων), τον πλανήτη Γη (νερό, βιωσιμότητα, κλίμα, θάλασσες, βιοποικιλότητα), την ευημερία (ενέργεια, 
οικονομία, υποδομές, ανισότητα, πόλεις), την ειρήνη (ασφάλεια) και τη συνεργασία (μέσα εφαρμογής πολιτικών βιώσιμης 

ανάπτυξης). Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), σε μια προσπάθεια να συνδράμει τις χώρες-μέλη του, 
που είναι οι πιο αναπτυγμένες οικονομίες του κόσμου, ώστε να προετοιμασθούν για την επίτευξη των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης 
του ΟΗΕ, έχει θέσει ποσοτικούς στόχους για μια πληθώρα δεικτών, και έχει υπολογίσει την απόσταση που χωρίζει κάθε χώρα από την 
επίτευξη αυτών των στόχων μέχρι το 2030. Με βάση τα στοιχεία αυτά, που παρουσιάζονται στο παρόν δελτίο, η  χώρα μας έχει 
καλύψει, διαχρονικά και όχι μόνο από το 2015 όταν τέθηκαν οι 17 στόχοι του ΟΗΕ, το 49% (έναντι 58% για τον ΟΟΣΑ) της απόστασης 
από μια ελάχιστη θέση που καλύπτεται από όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ μέχρι την καταληκτική επιθυμητή θέση της πλήρους επίτευξης 
των στόχων του ΟΟΣΑ (κοινών για όλες τις χώρες) μέχρι το 2030. Σημειώνεται ότι η χώρα μας, μαζί με το Μεξικό, τη Χιλή και την 
Τουρκία, έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά κάλυψης των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Με βάση τα αναλυτικά στοιχεία, που 
αποτυπώνουν και την πρόοδο της χώρας μας μέχρι σήμερα στη βιώσιμη ανάπτυξη, προκύπτει ενδεικτικά ότι στη χώρα μας το 
ποσοστό της σχετικής φτώχειας (ποσοστό πληθυσμού με εισόδημα κάτω από το 50% του διάμεσου εισοδήματος) συμπίπτει με τον 
μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ, την ίδια ώρα που ο Έλληνας έχει χαμηλό κατά κεφαλή εισόδημα, χαμηλή παραγωγικότητα και 
αντιμετωπίζει υψηλή ανεργία. Δεν πεινάει, δεν είναι παχύσαρκος, και έχει σχετικά καλή υγεία αν και καπνίζει σαν φουγάρο, ενώ δεν τα 
πάει καλά με την ισότητα των δύο φύλων. Ο Έλληνας δεν επιμορφώνεται δια βίου και η χώρα έχει υψηλό ποσοστό νέων που δεν 
εργάζονται, δεν σπουδάζουν, ούτε καταρτίζονται, ενώ οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη είναι χαμηλές. Ο Έλληνας αντιμετωπίζει 
θέματα αποχέτευσης, σκουπιδιών, ανακύκλωσης, και υψηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, σε μια χώρα, όμως, που 
προστατεύει την βιοποικιλότητα. Ο Έλληνας, επίσης, ζει σε σχετικά πυκνοδομημένες πόλεις, με υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης. Τέλος, η εγκληματικότητα στη χώρα είναι χαμηλή. Δεν υπάρχει, όμως, μεγάλη εμπιστοσύνη στους θεσμούς.  

Η οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι βιώσιμη παρά μόνο εάν είναι ισορροπημένη και συνοδεύεται και από πρόοδο, για όλους 
τους πολίτες χωρίς αποκλεισμούς, σε όλους τους τομείς που προσδιορίζουν την ανθρώπινη διάσταση στην ολότητά της, 
περιλαμβανομένης και της φροντίδας για τον πλανήτη στον οποίο ζούμε. Βεβαίως, είναι δύσκολο να έχει μια χώρα καλές επιδόσεις στη 
βιώσιμη ανάπτυξη, εάν δεν έχει και καλές επιδόσεις στην οικονομία. Χωρίς ισχυρή οικονομία, αυτή καθεαυτή η επίτευξη στόχων 
βιωσιμότητας ίσως να μην είναι εφικτή. Μια αποτελεσματική κοινωνία έχει συνήθως καλές επιδόσεις και στα δύο μέτωπα. 
Συσχετίζοντας το κατά κεφαλήν εισόδημα με το ποσοστό κάλυψης και των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και με το ποσοστό 
κάλυψης μόνο του στόχου για την οικονομία (Στόχος 8), προκύπτει ότι η ισορροπημένη ανάπτυξη συσχετίζεται με μεγαλύτερη 
αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος απ’ ό,τι η στενή επιδίωξη βελτίωσης στην οικονομία μόνο. Αυτό σημαίνει ότι η 

επιδίωξη και άλλων μη οικονομικών στόχων στην πορεία της ανάπτυξης μιας οικονομίας ασκεί θετικές επιδράσεις στο βιοτικό επίπεδο 
του πληθυσμού. 

Πρόοδος υλοποίησης 
Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης – Ελλάδα και 
ΟΟΣΑ 

(ΟΟΣΑ, Measuring Distance 
to the SDG Targets 2019) 

 
 
Σημ.: Τα ποσοστά κάλυψης των 
στόχων έχουν υπολογιστεί με βάση 
την απόσταση από το στόχο 2030. 
Το 0% αντιστοιχεί στο ελάχιστο 
επίπεδο βιώσιμης ανάπτυξης που 
ικανοποιούν σήμερα οι χώρες του 
ΟΟΣΑ και το 100% στο στόχο του 
ΟΟΣΑ για το 2030. 

It’s a long way to Tipperary… 

http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
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Στην περίπτωση της Ελλάδας, η συνολική μας επίδοση (σε όρους κάλυψης των στόχων για το 2030) στη βιώσιμη ανάπτυξη (49%), 
είναι αρκετά υψηλότερη σε σχέση με την επίδοσή μας στον Στόχο 8 (33%), που είναι η οικονομία. Με επίδοση 49% στη βιώσιμη 
ανάπτυξη, κατά μέσο όρο, η θεωρητική επίδοση στον Στόχο 8 (οικονομία), θα έπρεπε να είναι 45% και όχι 33% όπως καταγράφεται 
για την Ελλάδα. Σημειώνεται ότι η επίδοση μας στον Στόχο 8 (οικονομία) είναι αρκετά χαμηλότερη, καθώς την τελευταία 15ετία, ο 
μέσος ρυθμός μεταβολής στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα και στο πραγματικό ΑΕΠ ανά ώρα εργασίας (δείκτες 
παραγωγικότητας κατ’ ουσίαν) ήταν στην Ελλάδα -0,7% και 0% αντιστοίχως, όταν στον ΟΟΣΑ τα μεγέθη αυτά διαμορφώνονταν σε 
1,4% και 1,3% αντιστοίχως. Προφανώς τα στοιχεία αυτά έχουν επηρεασθεί από την κρίση και την ύφεση που έπληξε την Ελλάδα την 
τελευταία 10ετία. Στο πλαίσιο αυτό, δημοσιονομικές πολιτικές, για παράδειγμα, που χρηματοδοτούνται από δανεικά και όχι από την 
παραγωγικότητα της οικονομίας και οδηγούν σε μακροοικονομικές ανισορροπίες, παρόλο που αυξάνουν την ευημερία προσωρινά, 
συνήθως καταλήγουν σε περιοδικές οικονομικές κρίσεις. Η αντιμετώπιση των καταστάσεων αυτών διαταράσσει την οικονομική 
ανάπτυξη για μεγάλα χρονικά διαστήματα, θέτοντας, έτσι, σε αμφιβολία τη διατήρηση των επιδόσεων βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας. 
Καθίσταται, έτσι, δύσκολη και η επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης μέχρι το 2030, καθώς λείπουν οι ισχυρές οικονομικές 
βάσεις. Βεβαίως, η οικονομική κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί τα επόμενα χρόνια, και, έτσι, να διορθωθούν οι στρεβλώσεις που 
υφίστανται μεταξύ των στόχων βιωσιμότητας και ανάπτυξης. Σε κάθε περίπτωση, όμως, απομένουν πολλά ακόμη να γίνουν. Και χωρίς 
την κατάστρωση εξειδικευμένων πολιτικών δράσης, θα είναι δύσκολο για τη χώρα μας να επιτύχει τους στόχους για βιώσιμη ανάπτυξη 
το 2030. Στο πλαίσιο αυτό, μια σταθερή και δομημένη συνεργασία της κυβέρνησης με τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών 
είναι εκ των ων ουκ άνευ, διότι χωρίς στήριξη των επιχειρήσεων και υιοθέτηση νέων καταναλωτικών προτύπων η μετάβαση θα είναι 
δύσκολη. Οι καλές προθέσεις δεν αρκούν. Η κυβέρνηση θέτει σήμερα με αξιώσεις τις βάσεις για την επανεκκίνηση της οικονομικής 
ανάπτυξης στη χώρα. Χρειάζονται, όμως, και παράλληλες συντονισμένες πολιτικές για την κλιματική αλλαγή, την προστασία των 
θαλασσών και του περιβάλλοντος, την καταπολέμηση των ανισοτήτων, την εκπαίδευση και τις δεξιότητες, την ισότητα των φύλων, 
κ.ο.κ., ώστε, πέραν της οικονομικής ανάπτυξης, να γίνει πρόοδος και στους τομείς της κοινωνικής συνοχής και της βιωσιμότητας του 
πλανήτη στον οποίο ζούμε. 

 Σε θετικό έδαφος συνέχισε να κινείται ο κύκλος εργασιών στη μεταποίηση πλην πετρελαιοειδών τον Αύγουστο του 2019 (+3,3%), με 
τον ρυθμό ανόδου, ωστόσο, να παρουσιάζει επιβράδυνση σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες (+4,5% το διάστημα Ιαν – Αυγ 
2019), κυρίως λόγω της εξασθένισης των πωλήσεων στην εξωτερική αγορά (+0,9% τον Αύγουστο του 2019, έναντι +4,9% το διάστημα 
Ιαν – Αυγ 2019). Την ίδια ώρα, ο όγκος ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας αυξήθηκε κατά +21,7% τον Ιούλιο του 2019, ωστόσο η 
ανάκαμψη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας παρουσιάζει αποδυνάμωση συνολικά κατά το διάστημα Ιαν – Ιουλ 2019 (-1,4%, 
έναντι αύξησης +14,1% το αντίστοιχο διάστημα του 2018). Το γεγονός αυτό οφείλεται εν μέρει στην αύξηση των νέων αδειών κυρίως 
για βελτιώσεις, οι οποίες δεν μεταβάλλουν τον όγκο των οικοδομών. Στην τάση αυτή έχει συμβάλει η άνοδος του τουρισμού και η 
διάδοση της βραχυχρόνιας μίσθωσης κατοικιών μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών. Παράλληλα, ο τουρισμός επιδεικνύει αξιοσημείωτες 
επιδόσεις και το 2019, με τις εισπράξεις να εμφανίζουν άνοδο +13,6% κατά το διάστημα Ιαν – Αυγ 2019, αντισταθμίζοντας την αύξηση 
του ελλείμματος στο ισοζύγιο αγαθών (+€982 εκατ. κατά το διάστημα Ιαν – Αυγ 2019). Σημειώνεται ότι ο ρυθμός ανόδου τόσο των 
εξαξωγών χωρίς καύσιμα και πλοία όσο και των αντίστοιχων εισαγωγών παρουσιάζει επιβράδυνση το διάστημα Ιαν – Αυγ 2019 
(+4,8% και +4,6% αντίστοιχα, έναντι +12,8% και +9,1% αντίστοιχα το διάστημα Ιαν – Αυγ 2018).   
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Σχέση ΑΕΠ κατά κεφαλή με 
συνολικό ποσοστό κάλυψης 
Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης και ΑΕΠ κατά 
κεφαλή με ποσοστό 
κάλυψης Στόχου 8: 
Οικονομία  

(ΟΟΣΑ, Measuring Distance 
to the SDG Targets 2019, και 
National Accounts Data, 2018) 
 

Υψηλότερο βιοτικό επίπεδο μέσω ισορροπημένης ανάπτυξης… 

http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
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Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του 
ΟΗΕ μέχρι το 2030: Μια ανατομία των 
επιδιώξεων 
 

 

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, οι ηγέτες των κρατών-

μελών των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησαν ένα 

φιλόδοξο σχέδιο παρεμβάσεων μέχρι το 2030 για 

βιώσιμη ανάπτυξη (2030 Agenda for Sustainable 

Development), στη βάση 17 στόχων- τομέων δράσης 

(Sustainable Development Goals ή SDGs), που 

διαρθρώνεται σε 169 επιμέρους υποστόχους. Έκτοτε, 

η Eurostat για τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ο ΟΟΣΑ για τις αναπτυγμένες χώρες του 

κόσμου, αλλά και οι επιμέρους εθνικές κυβερνήσεις 

δραστηριοποιούνται, είτε στην εξειδίκευση επιμέρους 

δεικτών που εκφράζουν με μετρήσιμο τρόπο τη 

σχετική επιδίωξη βελτίωσης (Eurostat), καθώς και της 

προόδου υλοποίησης που σημειώνεται σε κάθε χώρα, 

είτε στην παράθεση συγκεκριμένων 

ποσοτικοποιημένων στόχων προς επίτευξη (ΟΟΣΑ), 

είτε, τέλος, στην ενσωμάτωση των 17 αυτών στόχων 

σε εθελοντικής συμμόρφωσης εθνικά προγράμματα 

δράσης προς επίτευξη (κυβερνήσεις - ΕΛΣΤΑΤ).  

Η προσπάθεια του ΟΟΣΑ, η οποία παρουσιάζεται στο 

σημερινό δελτίο είναι πρωτοποριακή, καθώς ο ΟΟΣΑ 

θέτει κοινούς στόχους για κάθε μεταβλητή προς την 

επίτευξη των οποίων θα πρέπει να κατατείνουν οι 

εθνικές προσπάθειες των κρατών-μελών του ΟΟΣΑ, 

που είναι οι πιο αναπτυγμένες χώρες του κόσμου. 

Αυτό επιτρέπει τον ποσοτικό υπολογισμό της 

απόστασης που έχει να διανύσει ο ΟΟΣΑ ως σύνολο, 

και η κάθε μια χώρα του ΟΟΣΑ ξεχωριστά, μέχρι να 

επιτευχθούν οι 17 στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs) 

μέχρι το 2030.  

Από τα στοιχεία του Διαγράμματος της 1ης σελίδας και 

του Δ01, προκύπτει ότι η χώρα μας, σε θέματα που 

αφορούν στις ανθρώπινες ανάγκες, έχει κάνει ήδη 

σημαντικότερη προσπάθεια απ’ ό,τι η μέση χώρα του 

ΟΟΣΑ στον τομέα της πείνας, υπολείπεται, όμως, 

σημαντικότατα όσον αφορά στην ισότητα των δύο 

φύλων, και την εκπαίδευση, ενώ στους τομείς της 

φτώχειας και της υγείας υπολείπεται ελαφρά από τον 

μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ. Σε θέματα που 

αφορούν στον πλανήτη Γη, στη χώρα μας απαιτείται 

 
Δ01: Συνολική πρόοδος 
της Ελλάδας στους 
δείκτες παρακολούθησης 
των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ, Measuring 
Distance to the SDG 
Targets 2019) 

 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi
http://www.oecd.org/dac/sustainable-development-goals.htm
http://www.statistics.gr/sdgs
http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
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πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια, στη βιωσιμότητα 

παραγωγής/κατανάλωσης και στις θάλασσες, ενώ στο 

νερό, το κλίμα και τη βιοποικιλότητα βρισκόμαστε 

σχετικά κοντά με τις άλλες χώρες του ΟΟΣΑ. Σε 

θέματα που αφορούν την ευημερία, η χώρα μας 

υπολείπεται στην οικονομία, τις υποδομές, και τις 

πόλεις, ενώ υπερέχει στην ενέργεια και βρίσκεται στο 

ίδιο επίπεδο στην ανισότητα. Τέλος, η χώρα μας 

βρίσκεται πίσω σε μέσα εφαρμογής πολιτικών για 

βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ υπερέχει σε θέματα 

ασφάλειας. 

Συνολικά, η επίδοση της χώρας μας (σε όρους μέσου 

ποσοστού κάλυψης των 17 στόχων βιώσιμης 

ανάπτυξης για το 2030) ανέρχεται σε 49% έναντι 58% 

του μέσου όρου για τις χώρες του ΟΟΣΑ. Τα μεγέθη 

αυτά σημαίνουν ότι η χώρα μας έχει καλύψει το 49% 

(έναντι 58% για τον ΟΟΣΑ) της απόστασης από μια 

ελάχιστη θέση που καλύπτεται από όλες τις χώρες του 

ΟΟΣΑ μέχρι την καταληκτική επιθυμητή θέση της 

επίτευξης των στόχων του ΟΟΣΑ (κοινών για όλες τις 

χώρες), και συνεπώς απομένει για να καλύψει το 51% 

έναντι 42% για τον ΟΟΣΑ της απόστασης αυτής μέχρι 

το 2030. Σημειώνεται ότι η χώρα μας κατατάσσεται 4η 

από το τέλος πάνω από το Μεξικό, τη Χιλή και την 

Τουρκία.  

 

Αλλά ας δούμε αναλυτικότερα την επίδοση της 

Ελλάδας σε κάθε έναν από τους 17 τομείς-στόχους 

δράσης, χρησιμοποιώντας επιλεκτικά συγκεκριμένους 

δείκτες.  

 

 

Συνολικά, η επίδοση της χώρας μας 

ανέρχεται σε 49% έναντι 58% του μέσου 

όρου για τις χώρες του ΟΟΣΑ. Τα μεγέθη 

αυτά σημαίνουν ότι η χώρα μας έχει 

καλύψει το 49% (έναντι 58% για τον 

ΟΟΣΑ) της απόστασης από μια ελάχιστη 

θέση που καλύπτεται από όλες τις χώρες 

του ΟΟΣΑ μέχρι την καταληκτική 

επιθυμητή θέση της επίτευξης των στόχων 

του ΟΟΣΑ. 

 
 
  

Δ02: Πρόοδος 
υλοποίησης Στόχων 
Βιώσιμης Ανάπτυξης – 
Ελλάδα, ΟΟΣΑ και 
επιλεγμένες χώρες  

(ΟΟΣΑ, Measuring 
Distance to the SDG 
Targets 2019) 

 

http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
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Α. Ανθρώπινες ανάγκες 
 

 

Στόχος 1: ΦΤΩΧΕΙΑ - Δίνουμε τέλος σε όλες τις 

μορφές της φτώχειας, παντού  

 Το ποσοστό του πληθυσμού που ζει κάτω από το 

διεθνές όριο φτώχειας των 1,25 δολαρίων την 

ημέρα στην Ελλάδα ανέρχεται σε 1,5% έναντι 

0,84% στον ΟΟΣΑ (min 0% πολλές χώρες, max 

2,5% Μεξικό). Στόχος 2030: 0%. 

 Το ποσοστό του πληθυσμού που ζει κάτω από το 

όριο φτώχειας (50% του διάμεσου διαθέσιμου 

εισοδήματος) στην Ελλάδα ανέρχεται σε 14,4% 

έναντι 14,33% στον ΟΟΣΑ (min 5,40% Ισλανδία, 

max 17,80% Ισραήλ). Στόχος 2030: 5,45%. Η 

ΕΛΣΤΑΤ ορίζει το κατώφλι φτώχειας στο 60% του 

διάμεσου συνολικού ισοδύναμου διαθέσιμου 

εισοδήματος των νοικοκυριών, το οποίο εκτιμήθηκε 

σε €7.863, ενώ το μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα 

των νοικοκυριών της χώρας εκτιμήθηκε σε €15.556. 

Με βάση αυτά τα στοιχεία, το κατώφλι της φτώχειας 

μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις για το 2018 στην 

Ελλάδα ήταν €4.718 ετησίως για ένα άτομο       

(60% * €7.863) και σε €9.908 για νοικοκυριά με δύο 

ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω 

των 14 ετών. 

Δ03: Πρόοδος υλοποίησης Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης - Στόχος 1: Φτώχεια 
(ΟΟΣΑ, Measuring Distance to the SDG Targets 2019) 

 Τιμή δείκτη Στόχος Κάλυψη στόχου (%)* 

Στόχος / Δείκτης Ελλάδα ΟΟΣΑ ΟΟΣΑ Ελλάδα ΟΟΣΑ 

1. Φτώχεια … … … 46,3% 53,9% 

 Ποσοστό πληθυσμού κάτω από το παγκόσμιο όριο 
φτώχειας (που ζει με λιγότερα από 1,25 δολάρια την 
ημέρα) 

1,5 0,8 0,0 17,0% 53,8% 

 Ποσοστό σχετικής φτώχειας (ποσοστό πληθυσμού με 
εισόδημα κάτω από το 50% του διάμεσου 
εισοδήματος) 

14,4 14,3 5,4 22,0% 22,7% 

 Ποσοστό πληθυσμού που ζει κάτω από το όριο 
σχετικής φτώχειας και λαμβάνει επιδόματα ελαχίστου 
εγγυημένου εισοδήματος 

… 45,3 100,0 … 39,1% 

 Ποσοστό δημόσιων δαπανών σε παιδεία, υγεία και 
κοινωνική προστασία 

60,3 63,6 … … … 

* Για κάθε δείκτη ο ΟΟΣΑ έχει υπολογίσει τη μέση απόσταση από την επίτευξη του στόχου. Η μέση απόσταση από την επίτευξη του στόχου 
προκύπτει από κανονικοποίηση των τιμών όλων των δεικτών στην κλίμακα 0-3, όπου το 0 αντιστοιχεί στην πλήρη επίτευξη του στόχου ΟΟΣΑ για το 
2030 (δηλαδή ο στόχος έχει ήδη επιτευχθεί) και το 3 αντιστοιχεί στο ελάχιστο επίπεδο βιώσιμης ανάπτυξης που ικανοποιούν σήμερα οι χώρες του 
ΟΟΣΑ. Τα ποσοστά κάλυψης των στόχων έχουν υπολογιστεί με απλή αναγωγή της κλίμακας 0-3 στην κλίμακα 0%-100%, όπου το 0% αντιστοιχεί στο 
ελάχιστο επίπεδο βιώσιμης ανάπτυξης που ικανοποιούν σήμερα οι χώρες του ΟΟΣΑ και το 100% στο επίπεδο πλήρης κάλυψης του στόχου.  
 

Δ04: Πρόοδος υλοποίησης Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης - Στόχος 2: Πείνα 
(ΟΟΣΑ, Measuring Distance to the SDG Targets 2019) 

 Τιμή δείκτη Στόχος Κάλυψη στόχου (%)* 

Στόχος / Δείκτης Ελλάδα ΟΟΣΑ ΟΟΣΑ Ελλάδα ΟΟΣΑ 

2. Πείνα … … … 48,3% 38,2% 

 Ποσοστό πληθυσμού που υποσιτίζεται (δεν 
λαμβάνουν τα επίπεδα θρεπτικών συστατικών που 
απαιτούνται για μια κανονική ζωή) 

2,5 2,7 2,5 100,0% 82,4% 

 Ποσοστό ενηλίκων που υπόκειται σε μέτρια ή οξεία 
διατροφική ανασφάλεια (δεν λαμβάνουν τα ελάχιστα 
απαραίτητα θρεπτικά συστατικά ή και αισθάνονται 
πείνα) 

15,5 10,4 0,0 4,6% 35,9% 

 Ποσοστό παχυσαρκίας 17,0 24,8 0,0 31,6% 0,0% 

 Ποσότητα του αζώτου στο καλλιεργήσιμο έδαφος (σε 
kg ανά εκτάριο= 10 στρέμματα) 

59,0 66,2 0,0 61,7% 57,0% 

* Βλ. υποσημείωση πίνακα Δ03. 

http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
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 Το ποσοστό του πληθυσμού στην Ελλάδα που ζει 

κάτω από το όριο της φτώχειας και λαμβάνει 

επιδόματα ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος δεν 

είναι διαθέσιμο για την Ελλάδα, αν και έχει ήδη 

θεσμοθετηθεί το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης  

ενώ στον ΟΟΣΑ το 45,3% των κάτω του ορίου της 

φτώχειας λαμβάνει το ως άνω σχετικό εισόδημα 

(min 0% πολλές χώρες, max 143,09% Φινλανδία). 

Στόχος 2030: 100%.  

 Το ποσοστό του προϋπολογισμού που δαπανάται 

σε παιδεία, υγεία, και κοινωνική προστασία στην 

Ελλάδα ανέρχεται σε 60,3% έναντι 63,6% στον 

ΟΟΣΑ (min 49,78% Ν. Κορέα, max 72,81% Δανία). 

Στόχος 2030: − 

 

Στόχος 2: ΠΕΙΝΑ - Δίνουμε τέλος στην πείνα, 

πετυχαίνουμε την επισιτιστική ασφάλεια, 

βελτιώνουμε τη διατροφή και τη βιώσιμη γεωργία 

 Το ποσοστό του πληθυσμού που υποσιτίζεται (δεν 

λαμβάνει τα επίπεδα θρεπτικών συστατικών που 

απαιτούνται για μια κανονική ζωή) στην Ελλάδα 

ανέρχεται σε 2,5%  έναντι 2,7% στον ΟΟΣΑ (min 

2,5% πολλές χώρες, max 4,2% Μεξικό.) Στόχος 

2030: 2,5%. 

 Το ποσοστό των ενηλίκων που αντιμετωπίζει μέτρια 

ή οξεία διατροφική ανασφάλεια (δεν λαμβάνει τα 

ελάχιστα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά ή και 

αισθάνεται πείνα) στην Ελλάδα ανέρχεται σε 15,5% 

έναντι 10,4% στον ΟΟΣΑ (min 2,2% Ιαπωνία, max 

29,4% Μεξικό. Στόχος 2030: 0%.  

 Το ποσοστό παχυσαρκίας του πληθυσμού (όπως 

διαπιστώνεται όταν ο λόγος βάρους σε κιλά προς το 

τετράγωνο του ύψους σε μέτρα είναι ίσος ή 

μεγαλύτερος του 30) ανέρχεται σε 17% έναντι 

24,8% στον ΟΟΣΑ (min 4,2% Ιαπωνία, max34,4% 

Χιλή). Στόχος 2030: 0%. 

 Η ποσότητα του αζώτου στο καλλιεργήσιμο έδαφος 

(σε kg ανά εκτάριο= 10 στρέμματα), που προκύπτει 

ως η διαφορά μεταξύ των εισροών (λίπασμα και 

κοπριά) και εκροών (αγροτική παραγωγή) στην 

Ελλάδα ανέρχεται σε 59 kg ανά εκτάριο έναντι 66,2 

kg ανά εκτάριο στον ΟΟΣΑ (min 7,2 Ισλανδία, max 

221,9 Ν. Κορέα). Στόχος 2030: 0 kg ανά εκτάριο. 

  

Δ05: Ποσοστό κάλυψης* 
Στόχων 1: Φτώχεια και 2: 
Πείνα 
(ΟΟΣΑ, Measuring 
Distance to the SDG 
Targets 2019) 

 
 

* Βλ. υποσημείωση πίνακα Δ03. 

 

http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm


 

                                                                 

 

   
TEYXΟΣ 173 | 24 Οκτωβρίου 2019 | σελ. 7 ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: 

Στόχος 3: ΥΓΕΙΑ - Διασφαλίζουμε μία ζωή με υγεία 

και προάγουμε την ευημερία για όλους, σε όλες τις 

ηλικίες 

 Η μητρική θνησιμότητα (αριθμός θανάτων μητέρων 

ανά 100.000 γεννήσεις ζώντων) στην Ελλάδα 

ανέρχεται σε 5,4 έναντι 10,1 στον ΟΟΣΑ (min 0 

πολλές χώρες, max 36,7 Μεξικό). Στόχος 2030: 70. 

 Η βρεφική θνησιμότητα (αριθμός θανάτων βρεφών 

κάτω των 12 μηνών ανά 1000 γεννήσεις ζώντων) 

στην Ελλάδα ανέρχεται σε 4,2 έναντι 5,2 στον 

ΟΟΣΑ (min 0,7 Ισλανδία, max 12,1 Μεξικό). 

Στόχος 2030: 15. 

 Η νεογνική θνησιμότητα (αριθμός θανάτων βρεφών 

κάτω των 30 ημερών ανά 1000 γεννήσεις ζώντων) 

στην Ελλάδα ανέρχεται σε 2,8, έναντι 3,4 στον 

ΟΟΣΑ, (min 0,5 Ισλανδία, max 7,5 Μεξικό). Στόχος 

2030: 12. 

 Το ποσοστό των γεννήσεων που 

πραγματοποιούνται από έμπειρο προσωπικό 

υγείας στην Ελλάδα δεν είναι διαθέσιμο ενώ στον 

ΟΟΣΑ ανέρχεται σε 98,8% (min 94,4% Δανία, max 

100% πολλές χώρες). Στόχος 2030: 100% 

 Οι νέες περιπτώσεις μόλυνσης με AIDS (ανά 

100.000 πληθυσμού το 2016) στην Ελλάδα 

ανέρχονται σε 1,2, έναντι 2,7 στον ΟΟΣΑ (min 0,1 

πολλές χώρες, max 8,4 Μεξικό). Στόχος 2030: 0.  

 Η θνησιμότητα λόγω φυματίωσης (θάνατοι ανά 

100.000 πληθυσμού) ανέρχεται στην Ελλάδα σε 

0,3, έναντι 1 στον ΟΟΣΑ (min 0,1 Ολλανδία, max 6 

Ν. Κορέα). Στόχος 2030: 0. 

 Οι νέες περιπτώσεις μόλυνσης με Ηπατίτιδα Β (ανά 

100.000 πληθυσμού το 2016) στην Ελλάδα 

ανέρχονται σε 0,2 έναντι 1,23 στον ΟΟΣΑ (min 0 

Λουξεμβούργο, max 13,2 Καναδάς). Στόχος 2030: 

0. 

 Η πιθανότητα θανάτου από καρδιακή νόσο, 

καρκίνο, διαβήτη ή χρόνια αναπνευστική νόσο 

(εκτιμήσεις βάσει στοιχείων Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας) στην Ελλάδα ανέρχεται σε 

12,4% έναντι 12,6% στον ΟΟΣΑ (min 7,8% Ν. 

Κορέα, max 23% Ουγγαρία). Στόχος 2030: 7,5%. 

 Οι θάνατοι λόγω αυτοχειρίας (ανά 100.000 

πληθυσμού το 2015) στην Ελλάδα ανέρχονται σε 

4,4 έναντι 11,4 στον ΟΟΣΑ (min 2,1 Τουρκία, max 

26,7 Λιθουανία). Στόχος 2030: 0. 

 Η κατανάλωση αλκοόλ (σε λίτρα κατά κεφαλήν) 

ανέρχεται στην Ελλάδα σε 6,5 έναντι 8 στον ΟΟΣΑ 

Δ06: Ποσοστό κάλυψης* 
Στόχου 3: Υγεία 
(ΟΟΣΑ, Measuring 
Distance to the SDG 
Targets 2019) 

 
 
 

* Βλ. υποσημείωση πίνακα Δ03. 

 

https://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GlobalCOD_method_2000_2015.pdf
https://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GlobalCOD_method_2000_2015.pdf
http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
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(min 1,3 Τουρκία max 13,2 Λιθουανία). Στόχος 

2030: 6. 

 Οι θάνατοι από αυτοκινητιστικά δυστυχήματα 

(θάνατοι ανά 100.000 πληθυσμού) στην Ελλάδα 

ανέρχονται σε 7,6 έναντι 7,0 στον ΟΟΣΑ (min 2,6 

Νορβηγία, max 12,0 Χιλή). Στόχος 2030: 2,69. 

 Το ποσοστό εφηβικής γονιμότητας (γεννήσεις ανά 

1000 γυναίκες κάτω των 18 ετών) στην Ελλάδα 

ανέρχεται σε 9,2% έναντι 18,7% στον ΟΟΣΑ (min 

1,3% Ν. Κορέα, max 66,2% Μεξικό). Στόχος 

2030:0. 

 Ο δείκτης παροχής 14 βασικών υπηρεσιών υγείας 

προς τον γενικό πληθυσμό ανέρχεται στην Ελλάδα 

στο 70 έναντι 78,3 στον ΟΟΣΑ (min 64 Λετονία, 

max 80 πολλές χώρες). Στόχος 2030: 80.  

Δ07: Πρόοδος υλοποίησης Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης - Στόχος 3: Υγεία 
(ΟΟΣΑ, Measuring Distance to the SDG Targets 2019) 

 Τιμή δείκτη Στόχος Κάλυψη στόχου (%)* 

Στόχος / Δείκτης Ελλάδα ΟΟΣΑ ΟΟΣΑ Ελλάδα ΟΟΣΑ 

3. Υγεία … … … 53,6% 57,8% 

 Μητρική θνησιμότητα (αριθμός θανάτων μητέρων ανά 
100.000 γεννήσεις ζώντων) 

5,4 10,1 70,0 100,0% 100,0% 

 Ποσοστό γεννήσεων που πραγματοποιούνται από 
έμπειρο προσωπικό υγείας 

… 98,8 100,0 … 67,9% 

 Βρεφική θνησιμότητα (αριθμός θανάτων βρεφών 
κάτω των 12 μηνών ανά 1000 γεννήσεις ζώντων) 

4,2 5,2 15,0 100,0% 100,0% 

 Νεογνική θνησιμότητα (αριθμός θανάτων βρεφών 
κάτω των 30 ημερών ανά 1000 γεννήσεις ζώντων) 

2,8 3,4 12,0 100,0% 100,0% 

 Νέες μολύνσεις με AIDS (ανά 100.000 πληθυσμού) 1,2 2,7 0,0 82,2% 60,6% 

 Θνησιμότητα λόγω φυματίωσης (θάνατοι ανά 
100.000 πληθυσμού) 

0,3 1,0 0,0 93,3% 77,8% 

 Νέες μολύνσεις με Ηπατίτιδα Β (ανά 100.000 
πληθυσμού) 

0,2 1,2 0,0 97,6% 85,4% 

 Πιθανότητα θανάτου από καρδιακή νόσο, καρκίνο, 
διαβήτη ή χρόνια αναπνευστική νόσο 

12,4 12,6 7,5 59,9% 58,6% 

 Θάνατοι λόγω αυτοχειρίας (ανά 100.000 πληθυσμού) 4,4 11,4 0,0 72,4% 28,4% 

 Κατανάλωση αλκοόλ (λίτρα κατά κεφαλή) 6,5 8,0 6,0 93,6% 74,0% 

 Θάνατοι από αυτοκινητιστικά δυστυχήματα (θάνατοι 
ανά 100.000 πληθυσμού) 

7,6 7,0 2,7 29,9% 39,0% 

 Ποσοστό εφηβικής γονιμότητας (γεννήσεις ανά 1000 
γυναίκες κάτω των 18 ετών) 

9,2 18,7 0,0 75,5% 50,2% 

 Δείκτης παροχής βασικών υπηρεσιών υγείας προς 
τον γενικό πληθυσμό 

70,0 78,3 80,0 23,4% 86,9% 

 Ποσοστό πληθυσμού που δαπανά πάνω από το 25% 
των δαπανών ή του εισοδήματός του σε θέματα 
υγείας 

1,8 1,2 0,0 20,8% 44,6% 

 Θάνατοι (ανά 100.000 πληθυσμού) 
διαστρωματωμένοι κατά ηλικία που οφείλονται στην 
μόλυνση της ατμόσφαιρας 

22,0 17,5 0,0 29,3% 43,8% 

 Ποσοστό θνησιμότητας (ανά 100.000 πληθυσμού) 
που οφείλεται σε έλλειψη ασφαλούς νερού 

0,0 0,4 0,0 100,0% 62,3% 

 Ποσοστό θνησιμότητας (ανά 100.000 πληθυσμού) 
από τυχαία δηλητηρίαση 

2,6 5,3 0,0 79,1% 57,7% 

 Ποσοστό του πληθυσμού που καπνίζει σε ημερήσια 
βάση 

27,3 16,5 0,0 0,0% 0,0% 

 Ποσοστό του πληθυσμού-στόχου που εμβολιάζεται 
στην παιδική ηλικία (διφθερίτιδα, τέτανο, κοκκύτη, 
ιλαρά και πνευμονιόκοκκο) 

83,0 90,0 100,0 33,6% 60,8% 

 Αριθμός ιατρών ανά 1.000 πληθυσμού … 2,9 4,3 … 37,4% 

* Βλ. υποσημείωση πίνακα Δ03. 

 

http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
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 Το ποσοστό του πληθυσμού που δαπανά πάνω 

από το 25% του προϋπολογισμού ή του 

εισοδήματός του σε θέματα υγείας στην Ελλάδα 

ανέρχεται σε 1,8% έναντι 1,24% στον ΟΟΣΑ (min 

0,05% Τσεχία, max 4,01% Ν. Κορέα). Στόχος 

2030: 0%. 

 Οι θάνατοι (ανά 100.000 πληθυσμού) κατά ηλικία 

που οφείλονται στην μόλυνση της ατμόσφαιρας 

στην Ελλάδα ανέρχεται σε 22 έναντι 17,5 στον 

ΟΟΣΑ (min 7 πολλές χώρες, max 47 Τουρκία). 

Στόχοι 2030: 0. 

 Το ποσοστό θνησιμότητας (ανά 100.000 

πληθυσμού) που οφείλεται σε έλλειψη ασφαλούς 

νερού, ασφαλών συνθηκών καθαριότητας ή 

πρακτικών υγιεινής διαβίωσης στην Ελλάδα 

ανέρχεται σε 0% έναντι 0,38% στον ΟΟΣΑ (min 0 

πολλές χώρες, max 1,8 Ν. Κορέα). Στόχος 2030: 0.  

 Το ποσοστό θνησιμότητας (ανά 100.000 

πληθυσμού) από τυχαία δηλητηρίαση στην Ελλάδα 

ανέρχεται σε 2,6 έναντι 5,3 στον ΟΟΣΑ (min 0% 

Ισραήλ, max 15,3% Εσθονία). Στόχος 2030: 0. 

 Το ποσοστό του πληθυσμού που καπνίζουν σε 

ημερήσια βάση στην Ελλάδα ανέρχεται σε 27,3% 

έναντι 16,5% στον ΟΟΣΑ (min 7,6% Μεξικό, max 

27,3% Ελλάδα). Στόχος 2030: 0. 

 Το ποσοστό του πληθυσμού - στόχοι που 

εμβολιάζεται στην παιδική ηλικία (DTP3, MCV2, 

PCV3 δηλ. διφθερίτιδα, τέτανο, κοκκύτη, ιλαρά και 

πνευμονιόκοκκο) στην Ελλάδα ανέρχεται σε 83% 

έναντι 90% στον ΟΟΣΑ (min 50% Σλοβενία, max  

98% Ουγγαρία). Στόχος 2030: 100%. 

 Ο αριθμός ιατρών ανά 1.000 πληθυσμού δεν είναι 

διαθέσιμος για την Ελλάδα, ενώ στον ΟΟΣΑ 

ανέρχεται σε 2,9 (min  2,3 Ν. Κορέα, max 5,13 

Αυστρία). Στόχος 2030: 4,3. 

 

Στόχος 4: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Διασφαλίζουμε την 

ελεύθερη, ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση 

προάγοντας τις ευκαιρίες για δια βίου μάθηση  

 Το ποσοστό των 15χρονων μαθητών που διαθέτει 

επίπεδο μαθηματικών γνώσεων PISA-2 είναι στην 

Ελλάδα 64,2% έναντι 72,5% στον ΟΟΣΑ (min 

43,36% Μεξικό, max 89,31% Ιαπωνία). Στόχος 

2030: 100%. 

Δ08: Πρόοδος υλοποίησης Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης - Στόχος 4: Εκπαίδευση 
(ΟΟΣΑ, Measuring Distance to the SDG Targets 2019) 

 Τιμή δείκτη Στόχος Κάλυψη στόχου (%)* 

Στόχος / Δείκτης Ελλάδα ΟΟΣΑ ΟΟΣΑ Ελλάδα ΟΟΣΑ 

4. Εκπαίδευση … … … 11,6% 44,5% 

 Ποσοστό των 15χρονων μαθητών που διαθέτει 
επίπεδο μαθηματικών γνώσεων PISA-2 

64,2 72,5 100,0 0,0% 13,2% 

 Ποσοστό συμμετοχής σε προσχολική εκπαίδευση 88,5 93,4 100,0 34,6% 62,7% 

 Ποσοστό συμμετοχής ενηλίκων σε τυπική και μη 
τυπική εκπαίδευση 

16,7 48,8 63,8 0,0% 60,6% 

 Ποσοστό ενηλίκων με δεξιότητες ΤΠΕ (τεχνολογίες 
πληροφορικής και επικοινωνιών) ικανών να γράψουν 
ένα πρόγραμμα υπολογιστών με εξειδικευμένη 
γλώσσα προγραμματισμού 

8,8 5,5 11,0 80,4% 50,9% 

 Δείκτης κοινωνικο-οικονομικής ανισότητας μαθητών 
(δείκτης βάσει στοιχείων της έρευνας PISA του 
ΟΟΣΑ, 1=πλήρης ισότητα) 

0,6 0,7 1,0 0,0% 0,0% 

 Ποσοστό ενηλίκων που διαθέτει ένα ελάχιστο 
επίπεδο λειτουργικών υπολογιστικών δεξιοτήτων 

71,2 74,0 100,0 17,3% 25,4% 

 Ποσοστό των σχολείων που έχει πρόσβαση στο 
Internet για παιδαγωγικούς σκοπούς 

… 99,0 100,0 … 91,6% 

 Ποσοστό των δασκάλων που συμμετείχαν σε 
προγράμματα κατάρτισης τους τελευταίους 12 μήνες 

… 89,6 100,0 … 56,0% 

* Βλ. υποσημείωση πίνακα Δ03. 

 

http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
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 Η συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση 

(οργανωμένα μαθησιακά προγράμματα 1 χρόνο 

πριν το δημοτικό) στην Ελλάδα είναι 88,5% έναντι 

93,5% στον ΟΟΣΑ (min 65,5 Τουρκία, max 99,98 

Γαλλία. Στόχος 2030: 100%. 

 Η συμμετοχή ενηλίκων σε τυπική και μη τυπική 

εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι 16,7% έναντι 48,9% 

στον ΟΟΣΑ (min 16,7% Ελλάδα, max 69,1% 

Ελβετία). Στόχος 2030: 63,8%. 

 Το ποσοστό ενηλίκων με δεξιότητες ΤΠΕ 

(τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών) 

ικανών να γράψουν ένα πρόγραμμα υπολογιστών 

με εξειδικευμένη γλώσσα προγραμματισμού, 

ανέρχεται στην Ελλάδα σε 8,8% έναντι 5,5% στον 

ΟΟΣΑ (min 2,2% Λετονία, max 18,3% Ισλανδία). 

Στόχος 2030: 11%. 

 Ο δείκτης κοινωνικο-οικονομικής ανισότητας των 

μαθητών (δείκτης βάσει στοιχείων της έρευνας 

PISA του ΟΟΣΑ, όπου 1 = πλήρης ισότητα και 0 = 

πλήρης ανισότητα) στην Ελλάδα είναι 0,6, έναντι 

0,7 στον ΟΟΣΑ (min 0,38 Χιλή, max 0,84 Εσθονία). 

Στόχος 2030: 1. 

 Το ποσοστό ενηλίκων που διαθέτει ένα ελάχιστο 

επίπεδο λειτουργικών υπολογιστικών δεξιοτήτων 

στην Ελλάδα ανέρχεται σε 71,2% έναντι 74,0% 

στον ΟΟΣΑ (min 37,9 Χιλή, max 91,8% Ιαπωνία). 

Στόχος 2030: 100%.  

 Το ποσοστό των σχολείων που έχει πρόσβαση στο 

Internet για παιδαγωγικούς σκοπούς στην Ελλάδα 

δεν είναι διαθέσιμο ενώ στον ΟΟΣΑ ανέρχεται σε 

99% (min 85% Ισραήλ, max 100% πολλές χώρες). 

Στόχος 2030: 100%. 

 Το ποσοστό των δασκάλων που συμμετείχαν σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα τους τελευταίους 12 

μήνες στην Ελλάδα δεν είναι διαθέσιμο, ενώ στον 

ΟΟΣΑ ανέρχεται σε 89,6% (min 72% Χιλή, max 

98% Καναδάς). Στόχος 2030: 100%. 

 

  

Δ09: Ποσοστό 
κάλυψης* Στόχων 4: 
Εκπαίδευση και 5: 
Ισότητα Φύλων  
(ΟΟΣΑ, Measuring 
Distance to the SDG 
Targets 2019) 

 
 
 

* Βλ. υποσημείωση πίνακα Δ03. 

 

http://www.oecd.org/pisa/
http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
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Στόχος 5: ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ - Επιτυγχάνουμε την 

ισότητα των φύλων και την χειραφέτηση όλων των 

γυναικών και των κοριτσιών 

 Ο δείκτης κάλυψης θεμάτων ισότητας των φύλων 

από τη νομοθεσία (ποσοστό θεμάτων ισότητας που 

καλύπτονται από τη νομοθεσία σε σύνολο 45 

θεμάτων ισότητας) ανέρχεται στην Ελλάδα σε 40%, 

έναντι 66,6% στον ΟΟΣΑ (min 40% Ελλάδα, max 

90% Ελβετία). Στόχος 2030: 100%. 

 Το ποσοστό γυναικών και κοριτσιών που έγιναν 

αποδέκτες φυσικής ή σεξουαλικής βίας από 

σύντροφο (που είναι ή δεν είναι πλέον μαζί) τους 12 

τελευταίους μήνες στην Ελλάδα ανέρχεται σε 8% 

έναντι 6,4% στον ΟΟΣΑ (min 2% πολλές χώρες, 

max 11% Τουρκία). Στόχος 2030: 0% 

 Το χάσμα των δύο φύλων για απλήρωτη εργασία 

στο νοικοκυριό στην παραγωγή προϊόντων ή 

υπηρεσιών που δεν προορίζονται για την αγορά 

στην Ελλάδα ανέρχεται σε 164,4 λεπτά της ώρας 

έναντι 142,4 λεπτά της ώρας στον ΟΟΣΑ. Στόχος 

2030: 0 λεπτά της ώρας.  

 Το ποσοστό των γυναικών στο εθνικό κοινοβούλιο 

το 2017 στην Ελλάδα ανέρχεται σε 18,3% έναντι 

25,3% στον ΟΟΣΑ (min 9,3 Ιαπωνία, max 47,6% 

Ισλανδία). Στόχος 2030: 50% 

 Το χάσμα των δύο φύλων στο μερίδιο των 

απασχολούμενων που είναι διευθυντικά στελέχη 

(σε λόγο άνδρες/ γυναίκες) στην Ελλάδα ανέρχεται 

σε 2,13 έναντι 2,18 στον ΟΟΣΑ (min 1,1 Μεξικό, 

max 7,0 Ν. Κορέα). Στόχος 2030: 1.0 

 Το ποσοστό γυναικών που χρησιμοποιούν το 

Internet στην Ελλάδα ανέρχεται σε 70,5% έναντι 

81,3% στον ΟΟΣΑ (min 63,9% Τουρκία, max 

99,4% Ισλανδία). Στόχος 2030: 95,77%.  

 

 

Σε θέματα που αφορούν στις ανθρώπινες 

ανάγκες, η Ελλάδα έχει κάνει ήδη 

σημαντικότερη προσπάθεια απ’ ό,τι η μέση 

χώρα του ΟΟΣΑ στον τομέα της πείνας, 

υπολείπεται, όμως, σημαντικότατα όσον 

αφορά στην ισότητα των δύο φύλων, και 

την εκπαίδευση, ενώ στους τομείς της 

φτώχειας και της υγείας υπολείπεται 

ελαφρά από τον μέσο όρο των χωρών του 

ΟΟΣΑ. 

 
  

Δ10: Πρόοδος υλοποίησης Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης - Στόχος 5: Ισότητα φύλων 
(ΟΟΣΑ, Measuring Distance to the SDG Targets 2019) 

 Τιμή δείκτη Στόχος Κάλυψη στόχου (%)* 

Στόχος / Δείκτης Ελλάδα ΟΟΣΑ ΟΟΣΑ Ελλάδα ΟΟΣΑ 

5. Ισότητα φύλων … … … 0,0% 22,8% 

 Δείκτης κάλυψης θεμάτων ισότητας των φύλων από 
τη νομοθεσία (ποσοστό θεμάτων ισότητας που 
καλύπτονται από τη νομοθεσία σε σύνολο 45 
θεμάτων ισότητας) 

40,0 66,6 100,0 0,0% 0,0% 

 Ποσοστό γυναικών και κοριτσιών που έγιναν 
αποδέκτης φυσικής ή σεξουαλικής βίας από 
σύντροφο 

8,0 6,4 0,0 0,0% 4,2% 

 Χάσμα των δύο φύλων για απλήρωτη εργασία στο 
νοικοκυριό στην παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών 
που δεν προορίζονται για την αγορά (σε λεπτά) 

164,4 142,4 0,0 3,4% 16,3% 

 Ποσοστό γυναικών στο εθνικό κοινοβούλιο 18,3 25,3 50,0 0,0% 16,4% 

 Χάσμα των δύο φύλων στο μερίδιο των 
απασχολούμενων που είναι διευθυντικά στελέχη (σε 
λόγο άνδρες/ γυναίκες) 

2,1 2,2 1,0 66,2% 64,6% 

 Ποσοστό γυναικών που χρησιμοποιούν το Internet 70,5 81,3 95,8 34,4% 62,3% 

* Βλ. υποσημείωση πίνακα Δ03. 

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-05-01-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-05-01-01.pdf
http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
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Δ11: Ποσοστό κάλυψης* 
στην ομάδα Στόχων: 
Ανθρώπινες ανάγκες 
(Στόχοι 1, 2, 3, 4 και 5)  
(ΟΟΣΑ, Measuring 
Distance to the SDG 
Targets 2019) 

 
 

* Βλ. υποσημείωση πίνακα Δ03. 

 

http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
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Β. Πλανήτης Γη 
 

 

Στόχος 6: ΝΕΡΟ - Διασφαλίζουμε τη διαθεσιμότητα 

και τη βιώσιμη διαχείριση του νερού και των 

εγκαταστάσεων υγιεινής για όλους  

 Το ποσοστό του πληθυσμού που έχει πρόσβαση σε 

βελτιωμένες πηγές πόσιμου νερού στην Ελλάδα 

ανέρχεται σε 98,9% έναντι 91,2% στον ΟΟΣΑ (min 

42,6% Μεξικό, max 100% Ν. Ζηλανδία). Στόχος 

2030: 100%. 

 Το ποσοστό πληθυσμού που έχει πρόσβαση σε 

βελτιωμένες υπηρεσίες καθαριότητας στην Ελλάδα 

ανέρχεται σε 75,3% (min 44,3% Τουρκία, max 

99,8% Ιαπωνία). Στόχος 2030: 100%.   

 Το ποσοστό του πληθυσμού που δεν είναι 

συνδεδεμένο με δημόσιο σύστημα αποχέτευσης 

στην Ελλάδα είναι 24,8% έναντι 16,3% στον ΟΟΣΑ 

(min 0,2% Ιαπωνία, max 55,7% Τουρκία). Στόχος 

2030: 6,26%. 

 Το ΑΕΠ ανά μονάδα χρησιμοποιούμενου νερού 

στην παραγωγή (USD ανά κυβικό μέτρο) ανέρχεται 

στην Ελλάδα σε 25,9, έναντι 71,1 στον ΟΟΣΑ (min 

9,37 Ισλανδία, max 1.108,2 Λουξεμβούργο). 

Στόχος 2030: 265,8. 

 Η ποσότητα νερού που χρησιμοποιείται στην 

παραγωγή ως ποσοστό των συνολικών διαθέσιμων 

πόρων νερού ανέρχεται στην Ελλάδα σε 13,8%, 

έναντι 18,7% στον ΟΟΣΑ (min 0,67% στη Λετονία, 

max 46,4% στην Ιταλία). Στόχος 2030: 10%. 

 

Στόχος 12: ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ - Διασφαλίζουμε τη 

βιώσιμη κατανάλωση και μεθόδους παραγωγής  

 Το ποσοστό ανάκτησης υλικών από δημοτικά 

απόβλητα (ανακύκλωση και κομπόστ) στην Ελλάδα 

ανέρχεται σε 18,87% έναντι 34,20% στον ΟΟΣΑ 

(min 4,99% Μεξικό, max 72,82% Σλοβενία). Στόχος 

2030: 57,66%. 

 Η εγχώρια ανάλωση υλικών ανά μονάδα ΑΕΠ (σε 

kg 2010 USD) στην Ελλάδα ανέρχεται σε 0,30  

Δ12: Πρόοδος υλοποίησης Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης - Στόχος 6: Νερό 
(ΟΟΣΑ, Measuring Distance to the SDG Targets 2019) 

 Τιμή δείκτη Στόχος Κάλυψη στόχου (%)* 

Στόχος / Δείκτης Ελλάδα ΟΟΣΑ ΟΟΣΑ Ελλάδα ΟΟΣΑ 

6. Νερό … … … 66,8% 65,6% 

 Ποσοστό του πληθυσμού που έχει πρόσβαση σε 
βελτιωμένες πηγές πόσιμου νερού 

98,9 91,2 100,0 96,5% 72,0% 

 Ποσοστό πληθυσμού που έχει πρόσβαση σε 
βελτιωμένες υπηρεσίες καθαριότητας 

75,2 83,7 100,0 43,4% 62,8% 

 Ποσοστό του πληθυσμού που δεν είναι συνδεδεμένο 
με δημόσιο σύστημα αποχέτευσης 

24,8 16,3 6,3 57,7% 77,1% 

 ΑΕΠ ανά μονάδα χρησιμοποιούμενου νερού στην 
παραγωγή (USD ανά κυβικό μέτρο) 

25,9 71,1 265,8 61,7% 68,9% 

 Ποσότητα νερού που χρησιμοποιείται στην 
παραγωγή ως ποσοστό των συνολικών διαθέσιμων 
πόρων νερού 

13,8 18,7 10,0 88,5% 73,4% 

* Βλ. υποσημείωση πίνακα Δ03. 

 
Δ13: Πρόοδος υλοποίησης Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης - Στόχος 12: Βιωσιμότητα 
(ΟΟΣΑ, Measuring Distance to the SDG Targets 2019) 

 Τιμή δείκτη Στόχος Κάλυψη στόχου (%)* 

Στόχος / Δείκτης Ελλάδα ΟΟΣΑ ΟΟΣΑ Ελλάδα ΟΟΣΑ 

12. Βιωσιμότητα … … … 43,8% 69,3% 

 Εγχώρια ανάλωση υλικών ανά μονάδα ΑΕΠ (kg 
ανά 2010 USD) 

0,3 0,3 0,2 85,3% 82,1% 

 Ποσοστό ανάκτησης υλικών από δημοτικά 
απόβλητα (ανακύκλωση και κομπόστ) 

18,9 34,2 57,7 16,4% 49,4% 

* Βλ. υποσημείωση πίνακα Δ03. 

http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm


 

                                                                 

 

   
TEYXΟΣ 173 | 24 Οκτωβρίου 2019 | σελ. 14 ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: 

έναντι 0,33 στον ΟΟΣΑ (min 0,12 Ολλανδία, max 

1,87 Χιλή). Στόχος 2030: 0,30.   

 

Στόχος 13. ΚΛΙΜΑ- Αναλαμβάνουμε άμεση δράση 

για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και 

των συνεπειών της 

 Το ΑΕΠ ανά μονάδα εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα που σχετίζονται με την ενέργεια (σε USD 

2010 ανά κιλό CO2) στην Ελλάδα είναι 4,11 έναντι 

4,81 στον ΟΟΣΑ (min 2,18 Εσθονία, max 12,09 

Ελβετία). Στόχος 2030: 8,39. 

 
 

Στόχος 14: ΘΑΛΑΣΣΕΣ - Προστατεύουμε και 

χρησιμοποιούμε με βιώσιμο τρόπο τους 

ωκεανούς, τις θάλασσες και τους θαλάσσιους 

πόρους για βιώσιμη ανάπτυξη 

 Το ποσοστό ανταπόκρισης πολιτικών για την 

παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία στην Ελλάδα 

είναι 75,51% έναντι 81,27% στον ΟΟΣΑ (min 

56,26% Τουρκία, max 93,63% Δανία). Στόχος 

2030: 100%. 

 Οι προστατευόμενες περιοχές ως ποσοστό των 

Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών στην Ελλάδα 

ανέρχονται σε 1,59% έναντι 24,82% στον ΟΟΣΑ 

(min 0,06% Ισραήλ, max 96,89% Σλοβενία). 

Στόχος 2030: 10%. 

 Το ποσοστό μεταβιβάσεων του Προϋπολογισμού 

σε αλιείς στην Ελλάδα ανέρχεται σε 0,01% έναντι 

0,0% στον ΟΟΣΑ. Στόχος 2030: 0%.  

 

 

Σε θέματα που αφορούν στον πλανήτη Γη, 

στη χώρα μας απαιτείται πολύ μεγαλύτερη 

προσπάθεια, στη βιωσιμότητα 

παραγωγής/κατανάλωσης και στις 

θάλασσες, ενώ στο νερό, το κλίμα και τη 

βιοποικιλότητα βρισκόμαστε σχετικά κοντά 

με τις άλλες χώρες του ΟΟΣΑ. 

 

 

  

Δ14: Ποσοστό κάλυψης* 
στόχων 6: Νερό, 12: 
Βιωσιμότητα και 13: 
Κλίμα  
(ΟΟΣΑ, Measuring 
Distance to the SDG 
Targets 2019) 

 
 

* Βλ. υποσημείωση πίνακα Δ03. 

 

http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
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Δ15: Πρόοδος υλοποίησης Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης - Στόχος 13: Κλίμα 
(ΟΟΣΑ, Measuring Distance to the SDG Targets 2019) 

 Τιμή δείκτη Στόχος Κάλυψη στόχου (%)* 

Στόχος / Δείκτης Ελλάδα ΟΟΣΑ ΟΟΣΑ Ελλάδα ΟΟΣΑ 

13. Κλίμα … … … 68,0% 73,2% 

 ΑΕΠ ανά μονάδα εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα (2010 USD ανά κιλό CO2) 

4,1 4,8 8,4 36,1% 46,5% 

* Βλ. υποσημείωση πίνακα Δ03. 

 
Δ16: Πρόοδος υλοποίησης Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης - Στόχος 14: Θάλασσες 
(ΟΟΣΑ, Measuring Distance to the SDG Targets 2019) 

 Τιμή δείκτη Στόχος Κάλυψη στόχου (%)* 

Στόχος / Δείκτης Ελλάδα ΟΟΣΑ ΟΟΣΑ Ελλάδα ΟΟΣΑ 

14. Θάλασσες … … … 36,3% 70,5% 

 Ποσοστό ανταπόκρισης πολιτικών για την 
παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία 

75,5 81,3 100,0 2,1% 25,1% 

 Προστατευόμενες περιοχές ως ποσοστό των 
Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών 

1,6 24,8 10,0 86,3% 100,0% 

 Ποσοστό μεταβιβάσεων του Προϋπολογισμού σε 
αλιείς 

0,0 0,0 0,0 20,3% 86,3% 

* Βλ. υποσημείωση πίνακα Δ03. 

 

Δ17: Ποσοστό κάλυψης* 
στόχων 14: Θάλασσες και 
15: Βιοποικιλότητα  
(ΟΟΣΑ, Measuring Distance 
to the SDG Targets 2019) 

 
 
 

* Βλ. υποσημείωση πίνακα Δ03. 

 

http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
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Στόχος 15: ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ - Προωθούμε τη 

βιώσιμη χρήση των χερσαίων οικοσυστημάτων 

και δασών, καταπολεμούμε την ερημοποίηση, 

αναστρέφουμε την υποβάθμιση του εδάφους και 

της βιοποικιλότητας 

 Το ποσοστό έκτασης που καλύπτεται από δέντρα 

στην Ελλάδα είναι 27,85% έναντι 34,44% στον 

ΟΟΣΑ (min 0,03 Ισλανδία, max 71,87% Φινλανδία) 

Στόχος 2030: 17%. 

 Οι προστατευόμενες περιοχές ως ποσοστό της 

συνολικής έκτασης στην Ελλάδα ανέρχεται σε 

34,77% έναντι 20,26% στον ΟΟΣΑ (min 9,67% 

Καναδάς, max 53,52% Σλοβενία). Στόχος 2030: 

37,73%. 

 Το ποσοστό ορεινών περιοχών με υψηλή 

βιοποικιλότητα που καλύπτεται από 

προστατευμένες περιοχές στην Ελλάδα ανέρχεται 

σε 74,59% έναντι 61,12% στον ΟΟΣΑ (min 0,84% 

Τουρκία, max 98,98% Φινλανδία). Στόχος 2030: 

92,69%. 

 Ο δείκτης βλάστησης σε ορεινές περιοχές (ποσοστό 

κάλυψης) ανέρχεται στην Ελλάδα σε 93,1%, έναντι 

88,5% στον ΟΟΣΑ (min 25% Λετονία, max 100% 

πολλές χώρες). Στόχος 2030: 98%. 

 Ο δείκτης μεταβολής ειδών σε κίνδυνο εξαφάνισης 

(σε μορφή δείκτη) στην Ελλάδα ανέρχεται σε 0,85 

έναντι 0,84 στον ΟΟΣΑ (min 0,63% Ν. Ζηλανδία, 

max 0,99 Σουηδία). Στόχος 2030: 1,00. 

 Ο Δείκτης προόδου στην υιοθέτηση νομοθεσίας και 

πλαισίου πολιτικών για τον δίκαιο και ισότιμο 

καταμερισμό των ωφελειών  από τη χρήση των 

γενετικών πόρων (1=πλήρης υιοθέτηση) 

διαμορφώνεται στην Ελλάδα σε 0,3, έναντι 0,6 στον 

ΟΟΣΑ (min 0 Ισραήλ, max 1 πολλές χώρες). 

Στόχος 2030: 1. 

 

  

Δ18: Πρόοδος υλοποίησης Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης - Στόχος 15: Βιοποικιλότητα  
(ΟΟΣΑ, Measuring Distance to the SDG Targets 2019) 

 Τιμή δείκτη Στόχος Κάλυψη στόχου (%)* 

Στόχος / Δείκτης Ελλάδα ΟΟΣΑ ΟΟΣΑ Ελλάδα ΟΟΣΑ 

15. Βιοποικιλότητα … … … 70,3% 67,8% 

 Ποσοστό έκτασης που καλύπτεται από δέντρα 27,9 34,4 17,0 100,0% 100,0% 

 Προστατευόμενες περιοχές ως ποσοστό της 
συνολικής έκτασης 

34,8 20,3 37,7 90,3% 42,4% 

 Ποσοστό ορεινών περιοχών με υψηλή 
βιοποικιλότητα (Mountain Biodiversity Areas) που 
καλύπτεται από προστατευόμενες περιοχές 

74,6 61,1 92,7 79,3% 63,9% 

 Δείκτης βλάστησης σε ορεινές περιοχές (ποσοστό) 93,1 88,5 98,0 92,4% 85,1% 

 Δείκτης μεταβολής ειδών υπό τον κίνδυνο 
εξαφάνισης 

0,8 0,8 1,0 45,6% 44,2% 

 Δείκτης προόδου στην υιοθέτηση νομοθεσίας και 
πλαισίου πολιτικών για τον δίκαιο και ισότιμο 
καταμερισμό των ωφελειών  από τη χρήση των 
γενετικών πόρων (1=πλήρης υιοθέτηση) 

0,3 0,6 1,0 14,3% 48,8% 

* Βλ. υποσημείωση πίνακα Δ03. 

http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
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Δ19: Ποσοστό κάλυψης* 
στην ομάδα Στόχων: 
Πλανήτης Γη (Στόχοι 6, 12, 
13, 14 και 15) 
(ΟΟΣΑ, Measuring Distance 
to the SDG Targets 2019) 

 
 
 

* Βλ. υποσημείωση πίνακα Δ03. 

http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
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Γ. Ευημερία 
 

 

Στόχος 7: ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Διασφαλίζουμε την 

πρόσβαση σε οικονομική, αξιόπιστη, βιώσιμη και 

σύγχρονη ενέργεια για όλους  

 Το ποσοστό του πληθυσμού που έχει πρόσβαση 

στον ηλεκτρισμό στην Ελλάδα, όπως και σε όλες τις 

χώρες του ΟΟΣΑ, είναι 100%. Στόχος 2030: 100%. 

 Το ποσοστό του πληθυσμού που εξαρτάται κατά 

πρώτο λόγο από καθαρά καύσιμα και τεχνολογία 

στην Ελλάδα είναι 94% έναντι 93,9% στον ΟΟΣΑ. 

Στόχος 2030: 95%. 

 Το ποσοστό ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στη 

συνολική παραγωγή ηλεκτρισμού στην Ελλάδα 

ανέρχεται σε 23,5% έναντι 23,9% στον ΟΟΣΑ (min 

2,46% Ισραήλ, max 99,99% Ισλανδία). Στόχος 

2030: 58,62%. 

 Η ενεργειακή ένταση της οικονομίας (σε τόνους 

ισοδύναμου πετρελαίου κατά κεφαλήν) ανέρχεται 

στην Ελλάδα σε 2,1 έναντι 4,1 στον ΟΟΣΑ (min 1,4 

Μεξικό, max 17,2 Ισλανδία). Στόχος 2030: 1,63.  

  

Δ20: Πρόοδος υλοποίησης Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης - Στόχος 7: Ενέργεια 
(ΟΟΣΑ, Measuring Distance to the SDG Targets 2019) 

 Τιμή δείκτη Στόχος Κάλυψη στόχου (%)* 

Στόχος / Δείκτης Ελλάδα ΟΟΣΑ ΟΟΣΑ Ελλάδα ΟΟΣΑ 

7. Ενέργεια … … … 79,9% 71,4% 

 Ποσοστό του πληθυσμού που έχει πρόσβαση σε 
ηλεκτρισμό 

100,0 100,0 100,0 100,0% 100,0% 

 Ποσοστό πληθυσμού χρησιμοποιεί καθαρά καύσιμα 
και τεχνολογία για μαγείρεμα, θέρμανση και φωτισμό 

94,0 93,9 95,0 81,2% 79,3% 

 Ποσοστό ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στη 
συνολική παραγωγή ηλεκτρισμού 

23,5 23,9 58,6 54,6% 55,1% 

 Ενεργειακή ένταση (σε τόνους ισοδύναμου 
πετρελαίου κατά κεφαλήν) 

2,1 4,1 1,6 94,5% 69,4% 

* Βλ. υποσημείωση πίνακα Δ03. 

 
Δ21: Πρόοδος υλοποίησης Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης - Στόχος 8: Οικονομία 
(ΟΟΣΑ, Measuring Distance to the SDG Targets 2019) 

 Τιμή δείκτη Στόχος Κάλυψη στόχου (%)* 

Στόχος / Δείκτης Ελλάδα ΟΟΣΑ ΟΟΣΑ Ελλάδα ΟΟΣΑ 

8. Οικονομία … … … 33,4% 54,0% 

 Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής 15ετίας στο 
πραγματικό κατά κεφαλή εισόδημα 

-0,7 1,4 3,9 0,0% 43,6% 

 Αριθμός τραπεζικών καταστημάτων και ΑΤΜ ανά 
100.000 ενηλίκους 

84,1 154,6 192,7 37,8% 78,2% 

 Ποσοστό ενηλίκων άνω των 15 ετών που έχουν 
λογαριασμό σε χρηματοοικονομικό ίδρυμα ή κινητό 
πάροχο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 

85,5 87,2 99,7 66,1% 70,2% 

 Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής 15ετίας στο 
πραγματικό ΑΕΠ ανά ώρα εργασίας 

0,0 1,3 3,8 0,0% 34,7% 

 Εγχώρια υλική κατανάλωση ανά ΑΕΠ (σε kg ανά 
USD 2010) 

0,3 0,3 0,2 85,3% 82,1% 

 Μέση ωριαία αμοιβή διευθυντικών στελεχών (σε USD 
2015) 

16,1 17,4 24,8 56,1% 62,5% 

 Ποσοστό ανεργίας (15-64) 21,7 6,0 4,5 0,0% 89,0% 

 Ποσοστό νέων ηλικίας 15-29 ετών που δεν 
σπουδάζουν, δεν εργάζονται και δεν καταρτίζονται 

16,4 13,7 0,0 0,0% 6,4% 

 Μη θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα ανά 100 χιλ. 
εργαζόμενους 

122,2 1.924,4 438,0 100,0% 60,9% 

* Βλ. υποσημείωση πίνακα Δ03. 

http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
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Στόχος 8: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - Προάγουμε τη διαρκή, 

βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική 

ανάπτυξη και την πλήρη απασχόληση και 

αξιοπρεπή εργασία για όλους  

 Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής 15ετίας στο 

πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα 

ανέρχεται σε -0,74% έναντι 1,41% στον ΟΟΣΑ (min 

-0,74% Ελλάδα, max 4,62% Λιθουανία). Στόχος 

2030: 3,87%. 

 Ο αριθμός τραπεζικών καταστημάτων και ΑΤΜ ανά 

100.000 ενηλίκους στην Ελλάδα ανέρχεται σε 84,1 

έναντι 154,6 στον ΟΟΣΑ (min 31,4 Φινλανδία, max 

293,1 Ν. Κορέα). Στόχος 2030: 192,74%. 

 Ο αριθμός των ενηλίκων άνω των 15 ετών που 

έχουν λογαριασμό σε χρηματοοικονομικό ίδρυμα ή 

κινητό πάροχο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 

(ως ποσοστό των ενηλίκων άνω των 15 ετών) στην 

Ελλάδα ανέρχεται σε 85,5% έναντι 87,2% στον 

ΟΟΣΑ (min 36,9% Μεξικό, max 99,92 Δανία). 

Στόχος 2030: 99,72%. 

 Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής 15ετίας στο 

πραγματικό ΑΕΠ ανά ώρα εργασίας στην Ελλάδα 

ανέρχεται σε – 0,02% έναντι 1,31% στον ΟΟΣΑ 

(min -0,02% Ελλάδα, max 3,92% Λετονία). Στόχος 

2030: 3,77%.  

 Η εγχώρια υλική κατανάλωση ανά ΑΕΠ (σε kg ανά 

USD 2010) στην Ελλάδα ανέρχεται σε 0,3 έναντι 

0,33 στον ΟΟΣΑ (min 0,12 Ολλανδία, max 1,87 

Χιλή). Στόχος 2030: 0,17. 

 Η μέση ωριαία αμοιβή των διευθυντικών στελεχών 

(σε USD 2015) στην Ελλάδα ανέρχεται σε 16,15 

έναντι 17,42 στον ΟΟΣΑ (min 3,99 Μεξικό, max 

28,68 Ελβετία). Στόχος 2030: 24,81. 

 Η ανεργία (ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού) 

στην Ελλάδα ανέρχεται σε 21,65% έναντι 6% στον 

ΟΟΣΑ (min 2,91% Ισλανδία, max 21,65% Ελλάδα) 

Στόχος 2030: 4,5%. 

 Το ποσοστό των νέων ηλικίας 15-29 ετών που δεν 

σπουδάζουν, δεν εργάζονται και δεν καταρτίζονται 

επαγγελματικά στην Ελλάδα ανέρχεται σε 16,44% 

έναντι 13,68% στον ΟΟΣΑ (min 4,77% Ισλανδία, 

max 25,08% Τουρκία). Στόχος 2030: 0%. 

 Τα μη θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα ανά 100 

χιλ. εργαζόμενους ανέρχονται στην Ελλάδα σε 122, 

έναντι 1.924 στον ΟΟΣΑ (min 122 Ελλάδα, max 

5.200 Ολλανδία). Στόχος 2030: 438. 

 

 

Δ22: Ποσοστό κάλυψης* 
Στόχων 7: Ενέργεια και 8: 
Οικονομία  
(ΟΟΣΑ, Measuring Distance 
to the SDG Targets 2019) 

 
 
 

* Βλ. υποσημείωση πίνακα Δ03. 

 

http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
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Στόχος 9: ΥΠΟΔΟΜΕΣ - Οικοδομούμε ανθεκτικές 

υποδομές, προάγουμε την ανοιχτή και βιώσιμη 

βιομηχανοποίηση και ενθαρρύνουμε την 

καινοτομία  

 Συνολικές χερσαίες μεταφορές εμπορευμάτων 

(εκατ. τόνοι ανά χλμ) 

 Το ποσοστό της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας 

(ΑΠΑ) της Μεταποίησης στο σύνολο στην Ελλάδα 

ανέρχεται σε 11,03% έναντι 16,17% στον ΟΟΣΑ 

(min 5,43%, max 34,01). Στόχος 2030: − 

 Το ποσοστό της απασχόλησης στη μεταποίηση 

στην Ελλάδα ανέρχεται σε 7,91% έναντι 12,44% 

στον ΟΟΣΑ (min 7,50% Λουξεμβούργο, max 

26,76% Τσεχία). Στόχος 2030: −  

 Το ποσοστό των μικρών βιομηχανιών επιχειρήσεων 

στο σύνολο της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας 

στη βιομηχανία στην Ελλάδα ανέρχεται σε 17,3% 

έναντι 10,63% στον ΟΟΣΑ (min 3,07% Ιρλανδία, 

max 22,96% Ιταλία). Στόχος 2030:  − 

 Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από την 

καύση καυσίμων ανά μονάδα ΑΕΠ (σε kg CO2 ανά 

2010 USD) στην Ελλάδα ανέρχεται σε 0,25 έναντι 

0,24 στον ΟΟΣΑ (min 0,08 Ελβετία, max 0,45 

Εσθονία). Στόχος 2030: 0,12.  

 Οι ακαθάριστες εγχώριες δαπάνες σε Έρευνα και 

Ανάπτυξη ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα 

ανέρχονται σε 1,13% έναντι 2,16% στον ΟΟΣΑ 

(min 0,36% Χιλή, max 4,55% Ν. Κορέα). Στόχος 

2030: 3,28. 

 Ο αριθμός των ερευνητών κατά κεφαλήν (σε 

ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης ανά 1 εκατ. 

κατοίκους) στην Ελλάδα ανέρχεται σε 3272 έναντι 

3810 στον ΟΟΣΑ (min 253 Μεξικό, max 8033 

Ισραήλ). Στόχος 2030: 6845. 

 Το ποσοστό της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας 

σε επιχειρήσεις μεσαίας και υψηλής τεχνολογίας 

στο σύνολο στην Ελλάδα ανέρχεται σε 20,93% 

έναντι 43,95% στον ΟΟΣΑ (min 13,67% Χιλή, max 

63,65% Ν. Κορέα). Στόχος 2030: −  

 Το ποσοστό του πληθυσμού που καλύπτεται από 

δίκτυο κινητού τηλεφώνου, ανά τεχνολογία, στην 

Ελλάδα ανέρχεται σε 93% έναντι 95,15% στον 

ΟΟΣΑ (min 70% Ισραήλ, max 100% πολλές 

χώρες). Στόχος 2030: 100%. 

Δ23: Πρόοδος υλοποίησης Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης - Στόχος 9: Υποδομές 
(ΟΟΣΑ, Measuring Distance to the SDG Targets 2019) 

 Τιμή δείκτη Στόχος Κάλυψη στόχου (%)* 

Στόχος / Δείκτης Ελλάδα ΟΟΣΑ ΟΟΣΑ Ελλάδα ΟΟΣΑ 

9. Υποδομές … … … 55,5% 66,0% 

 Συνολικές χερσαίες μεταφορές εμπορευμάτων 
(εκατ. τόνοι ανά χλμ) 

20.057,0 2.169.947,8 … … … 

 Ποσοστό Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) 
της μεταποίησης στο σύνολο της ΑΠΑ 

11,0 16,2 … … … 

 Ποσοστό απασχόλησης στη μεταποίηση  7,9 12,4 … … … 

 Ποσοστό μικρών βιομηχανικών επιχειρήσεων στο 
σύνολο της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας στη 
Βιομηχανία 

17,3 10,6 … … … 

 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από την καύση 
καυσίμων ανά μονάδα ΑΕΠ (Kg CO2 ανά 2010 
USD) 

0,3 0,2 0,1 46,5% 52,2% 

 Ακαθάριστες εγχώριες δαπάνες για Έρευνα και 
Ανάπτυξη ως ποσοστό του ΑΕΠ 

1,1 2,2 3,3 29,0% 63,0% 

 Αριθμός ερευνητών (σε ισοδύναμα πλήρους 
απασχόλησης) ανά εκατ. πληθυσμού 

3.271,6 3.809,6 6.845,3 36,3% 45,9% 

 Ποσοστό Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) 
στη Βιομηχανία μεσαίας και υψηλής τεχνολογίας 
στο σύνολο της ΑΠΑ 

20,9 43,9 … … … 

 Ποσοστό πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυο 
κινητού τηλεφώνου 

93,0 95,2 100,0 87,5% 91,3% 

* Βλ. υποσημείωση πίνακα Δ03. 

http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
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Στόχος 10: ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ - Μειώνουμε την ανισότητα 

εντός και μεταξύ των χωρών 

 Η διαφορά (σε μορφή λόγου) την τελευταία τριετία 

μέσης ετήσιας αύξησης του εισοδήματος για το 

κατώτερο 40% του πληθυσμού με την αντίστοιχη 

αύξηση για το σύνολο του πληθυσμού στην Ελλάδα 

είναι 0,03 έναντι 0,01 στον ΟΟΣΑ (min -1,77 

Ισραήλ, max 2,38 Λιθουανία). Στόχος 2030: 1,09.  

 Το ποσοστό σχετικής φτώχειας (ποσοστό 

πληθυσμού με εισόδημα κάτω από το 50% του 

διάμεσου εισοδήματος) στην Ελλάδα ανέρχεται σε 

14,40% έναντι 14,33% στον ΟΟΣΑ (min 5,40% 

Ισλανδία, max 17,70% Ισραήλ). Στόχος 

2030:5,45%. 

 Οι αμοιβές των μισθωτών ως ποσοστό του ΑΕΠ 

στην Ελλάδα ανέρχονται σε 33,45% έναντι 45,68% 

στον ΟΟΣΑ (min 26,08% Μεξικό, max 58,52% 

Ελβετία). Στόχος 2030: −. Σημειώνεται ότι η μεγάλη 

διαφορά οφείλεται στο υψηλό ποσοστό 

αυτοαπασχόλησης στην Ελλάδα.  

 Η αναπτυξιακή βοήθεια προς τις λιγότερο 

ανεπτυγμένες χώρες και τα μικρά αναπτυσσόμενα 

νησιωτικά κράτη ανέρχεται στην Ελλάδα σε 60 USD 

εκατ. και  5,4 USD δισ. στον ΟΟΣΑ (min USD 6,5 

εκατ. Λετονία, max USD 6,5 δισ. Ην. Βασίλειο). 

Στόχος 2030: – 

 

Στόχος 11: ΠΟΛΕΙΣ - Δημιουργούμε ασφαλείς, 

προσαρμοστικές βιώσιμες πόλεις και 

ανθρώπινους οικισμούς, χωρίς αποκλεισμούς 

 Το ποσοστό των κατοικιών που διαθέτουν τουαλέτα 

στην Ελλάδα ανέρχεται σε 99,38% έναντι 97,51% 

στον ΟΟΣΑ (min 85,15% Λετονία, max 100% 

πολλές χώρες). Στόχος 2030: 100%. 

Δ24: Πρόοδος υλοποίησης Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης - Στόχος 10: Ανισότητα 
(ΟΟΣΑ, Measuring Distance to the SDG Targets 2019) 

 Τιμή δείκτη Στόχος Κάλυψη στόχου (%)* 

Στόχος / Δείκτης Ελλάδα ΟΟΣΑ ΟΟΣΑ Ελλάδα ΟΟΣΑ 

10. Ανισότητα … … … 39,8% 39,7% 

 Διαφορά μέσης ετήσιας αύξησης (τελευταία 3ετία) 
του εισοδήματος για το κατώτερο 40% του 
πληθυσμού με την αντίστοιχη αύξηση για το 
σύνολο του πληθυσμού (λόγος) 

0,03 0,01 1,1 57,5% 56,7% 

 Ποσοστό σχετικής φτώχειας (ποσοστό πληθυσμού 
με εισόδημα κάτω από το 50% του διάμεσου 
εισοδήματος) 

14,4 14,3 5,4 22,0% 22,7% 

 Αμοιβές μισθωτών ως ποσοστό του ΑΕΠ 33,4 45,7 … … … 

 Αναπτυξιακή βοήθεια προς τις λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες και τα μικρά αναπτυσσόμενα 
νησιωτικά κράτη (USD εκατ.) 

60,0 5.357,0 … … … 

* Βλ. υποσημείωση πίνακα Δ03. 

 
Δ25: Πρόοδος υλοποίησης Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης - Στόχος 11: Πόλεις 
(ΟΟΣΑ, Measuring Distance to the SDG Targets 2019) 

 Τιμή δείκτη Στόχος Κάλυψη στόχου (%)* 

Στόχος / Δείκτης Ελλάδα ΟΟΣΑ ΟΟΣΑ Ελλάδα ΟΟΣΑ 

11. Πόλεις … … … 69,4% 76,4% 

 Ποσοστό κατοικιών που διαθέτουν τουαλέτα 99,4 97,5 100,0 95,0% 80,1% 

 Μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή στην 
οικοδομημένη επιφάνεια κατά κεφαλή 

0,6 0,3 -0,5 43,0% 58,3% 

 Ποσοστό ανάκτησης υλικών από δημοτικά 
απόβλητα (ανακύκλωση και κομπόστ) 

18,9 34,2 57,7 16,4% 49,4% 

 Μέση έκθεση του πληθυσμού σε μικροσωματίδια 
PM2.5 (μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο 
αιωρούμενων σωματιδίων διαμέτρου μέχρι 2,5 μm 
ή 0,0025 χιλιοστά) 

16,5 12,6 10,0 62,4% 85,1% 

* Βλ. υποσημείωση πίνακα Δ03. 

http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
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 Η μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή στην 

οικοδομημένη επιφάνεια κατά κεφαλήν στην 

Ελλάδα ανέρχεται σε 0,65% έναντι 0,34% στον 

ΟΟΣΑ (min -0,74% Λουξεμβούργο, max 1,83% 

Λετονία). Στόχος 2030: -0,51% 

 Το ποσοστό ανάκτησης υλικών από δημοτικά 

απόβλητα (ανακύκλωση και κομπόστ) στην Ελλάδα 

ανέρχεται σε 18,87% έναντι 34,20% στον ΟΟΣΑ 

(min 4,99% Μεξικό, max 72,82% Σλοβενία). Στόχος 

2030: 57,66% (βλ. και στόχο 12). 

 Η μέση έκθεση του πληθυσμού που ζει σε 

μητροπολιτικές περιοχές σε μικροσωματίδια PM2,5 

(μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αιωρούμενων 

σωματιδίων διαμέτρου μέχρι 2,5 μm ή 0,0025 

χιλιοστά) στην Ελλάδα ανέρχεται σε 16,48 έναντι 

12,56 στον ΟΟΣΑ (min 5,91 Φινλανδία, max 25,14 

N. Κορέα). Στόχος 2030: 0. 

Δ26: Ποσοστό κάλυψης* 
Στόχων 9: Υποδομές, 10: 
Ανισότητα και 11: Πόλεις  
(ΟΟΣΑ, Measuring Distance 
to the SDG Targets 2019) 

 
 
 

* Βλ. υποσημείωση πίνακα Δ03. 

 

Δ27: Ποσοστό κάλυψης* 
στην ομάδα Στόχων: 
Ευημερία (Στόχοι 7, 8, 9, 
10 και 11) 
(ΟΟΣΑ, Measuring Distance 
to the SDG Targets 2019) 

 
 
 

* Βλ. υποσημείωση πίνακα Δ03. 

 

http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
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Δ. Ειρήνη 
 

 

Στόχος 16: ΑΣΦΑΛΕΙΑ - Προάγουμε τις ειρηνικές 

και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες, παρέχουμε 

πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους και 

οικοδομούμε αποτελεσματικούς θεσμούς σε όλα 

τα επίπεδα 

 Οι θάνατοι από βίαιες σωματικές επιθέσεις (ανά 

100.000 πληθυσμού) στην Ελλάδα ανέρχονται σε 

0,80 έναντι 3,66 στον ΟΟΣΑ (min 0,20 πολλές 

χώρες, max 18,10 Μεξικό). Στόχος 2030: 0.  

 Το ποσοστό ατόμων που αισθάνονται ασφάλεια να 

περπατούν μόνοι τη νύχτα στην Ελλάδα ανέρχεται 

σε 58,59% έναντι 69,97% στον ΟΟΣΑ (min 42,74% 

Μεξικό, max 90,91% Νορβηγία). Στόχος 2030: 

100%.  

 Το ποσοστό κρατουμένων που δεν έχουν δικασθεί 

στο σύνολο των κρατουμένων στις φυλακές στην 

Ελλάδα ανέρχεται σε 25,28% έναντι 23,13% στον 

ΟΟΣΑ (min 7,29% Πολωνία, max 47,08% 

Λουξεμβούργο). Στόχος 2030: 9,76%.  

 Το ποσοστό του πληθυσμού που εμπιστεύεται την 

κυβέρνηση (2017) στην Ελλάδα ανέρχεται σε 

15,24% έναντι 40,20% στον ΟΟΣΑ (min 15,24% 

Ελλάδα, max 83,74% Ελβετία). Στόχος 2030: 

62,76%.  

 Το ποσοστό του πληθυσμού που θεωρεί ότι μπορεί 

να συμμετέχει στη λήψη πολιτικών αποφάσεων 

στην Ελλάδα ανέρχεται σε 70,40% έναντι 32,67% 

στον ΟΟΣΑ (min 9,60% Γαλλία, max 71,00% 

Λιθουανία). Στόχος 2030: 59,40%.  

 

 

Η χώρα μας βρίσκεται πίσω σε μέσα 

εφαρμογής πολιτικών για βιώσιμη 

ανάπτυξη, ενώ υπερέχει σε θέματα 

ασφάλειας. 

 

 

 

 

  

Δ28: Πρόοδος υλοποίησης Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης - Στόχος 16: Ασφάλεια  
(ΟΟΣΑ, Measuring Distance to the SDG Targets 2019) 

 Τιμή δείκτη Στόχος Κάλυψη στόχου (%)* 

Στόχος / Δείκτης Ελλάδα ΟΟΣΑ ΟΟΣΑ Ελλάδα ΟΟΣΑ 

16. Ασφάλεια  … … … 53,7% 50,1% 

 Θάνατοι από βίαιες σωματικές επιθέσεις ανά 100 
χιλ. άτομα 

0,8 3,7 0,0 91,4% 60,5% 

 Ποσοστό ατόμων που αισθάνονται ασφάλεια να 
περπατήσουν μόνοι τη νύχτα  

58,6 70,0 100,0 0,0% 5,2% 

 Ποσοστό κρατουμένων που δεν έχουν δικαστεί στο 
σύνολο των κρατουμένων στις φυλακές 

25,3 23,1 9,8 48,8% 55,9% 

 Ποσοστό πληθυσμού που εμπιστεύεται την 
κυβέρνηση 

15,2 40,2 62,8 0,0% 47,5% 

 Ποσοστό πληθυσμού που θεωρεί ότι μπορεί να 
συμμετέχει στη λήψη πολιτικών αποφάσεων 

70,4 32,7 59,4 100,0% 41,0% 

* Βλ. υποσημείωση πίνακα Δ03. 

http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
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Ε. Συνεργασία 
 

 

Στόχος 17: ΜΕΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - Ενισχύουμε τα 

μέσα εφαρμογής και ανανεώνουμε την Παγκόσμια 

Συνεργασία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη  

 Τα συνολικά έσοδα της κυβέρνησης (ως ποσοστό 

του ΑΕΠ) στην Ελλάδα ανέρχονται σε 48,09% 

έναντι 37,43% στον ΟΟΣΑ (min 23,81% Μεξικό, 

max 55% Νορβηγία). Στόχος 2030: −   

 O καθαρός δανεισμός (minus) της Γενικής 

Κυβέρνησης (ως ποσοστό του ΑΕΠ) στην Ελλάδα 

ανέρχεται σε 0,77% έναντι -2,04% στον ΟΟΣΑ (min 

-4,15% Ισπανία, max 5,06 Νορβηγία). Στόχος 

2030: 0,78%.  

 Ο δείκτης κάλυψης της δέσμευσης για διάθεση του 

0,7% και 0,15% του Ακαθάριστου Εθνικού 

Εισοδήματος ως αναπτυξιακή βοήθεια προς τις 

αναπτυσσόμενες και τις λιγότερο ανεπτυγμένες 

χώρες αντίστοιχα (1= πλήρης κάλυψη δέσμευσης) 

διαμορφώνεται στην Ελλάδα σε 0,2, έναντι 0,5 στον 

ΟΟΣΑ (min 0,09 Ισραήλ, max 1 πολλές χώρες). 

Στόχος 2030: 1.  

 Ο όγκος εμβασμάτων ως ποσοστό του ΑΕΠ 

ανέρχεται στην Ελλάδα σε 0,2, έναντι 0,5 στον 

ΟΟΣΑ (min 0,04 Χιλή, max 4,45 Λετονία). Στόχος 

2030: – 

 Οι συνδρομές σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης ανά 

100 κατοίκους ανέρχονται στην Ελλάδα σε 35,3, 

έναντι 30,8 στον ΟΟΣΑ (min 13,9 Μεξικό, max 

47,04 Ελβετία). Στόχος 2030: 40,4. 

 Το ποσοστό πληθυσμού που χρησιμοποιεί το 

διαδίκτυο τουλάχιστον για 3 μήνες ανέρχεται στην 

Ελλάδα σε 72,2%, έναντι 82,1% στον ΟΟΣΑ (min 

65,3% Μεξικό, max 99% Ισλανδία). Στόχος 2030: 

100%. 

 

 

  

Δ29: Πρόοδος υλοποίησης Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης - Στόχος 17: Μέσα εφαρμογής  
(ΟΟΣΑ, Measuring Distance to the SDG Targets 2019) 

 Τιμή δείκτη Στόχος Κάλυψη στόχου (%)* 

Στόχος / Δείκτης Ελλάδα ΟΟΣΑ ΟΟΣΑ Ελλάδα ΟΟΣΑ 

16. Μέσα εφαρμογής … … … 53,2% 66,9% 

 Συνολικά έσοδα της κυβέρνησης ως ποσοστό του 
ΑΕΠ 

48,1 37,4 … … … 

 Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ 0,8 -2,0 0,8 99,8% 59,8% 

 Αναπτυξιακή βοήθεια προς τις λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες (δείκτης με βάση τη δέσμευση 
για 0,7% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος 
προς τις αναπτυσσόμενες χώρες και 0,15% προς 
τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, 1= πλήρης 
κάλυψη της δέσμευσης) 

0,2 0,5 1,0 17,7% 48,6% 

 Όγκος εμβασμάτων ως ποσοστό του ΑΕΠ 0,2 0,6 … … … 

 Συνδρομές σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης ανά 
100 κατοίκους 

35,3 30,8 40,4 78,9% 60,2% 

 Ποσοστό πληθυσμού που χρησιμοποιεί το 
διαδίκτυο τουλάχιστον για 3 μήνες 

72,2 82,1 100,0 19,5% 48,1% 

* Βλ. υποσημείωση πίνακα Δ03. 

http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
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Δ31: Ποσοστό κάλυψης* 
στις ομάδες Στόχων:  
Ειρήνη και Συνεργασία 
(Στόχοι 16 και 17)  
(ΟΟΣΑ, Measuring 
Distance to the SDG 
Targets 2019) 

 
 
 

* Βλ. υποσημείωση πίνακα Δ03. 

 

Δ30: Ποσοστό κάλυψης* 
Στόχων 16: Ασφάλεια και 
17: Μέσα εφαρμογής  
(ΟΟΣΑ, Measuring 
Distance to the SDG 
Targets 2019) 

 
 
 

* Βλ. υποσημείωση πίνακα Δ03. 

 

http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
http://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
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Οικονομικές εξελίξεις 

 

Μεταποίηση: Σε θετικό έδαφος συνέχισε να κινείται ο 

κύκλος εργασιών στη μεταποίηση πλην 

πετρελαιοειδών τον Αύγουστο του 2019 (+3,3%), με 

τον ρυθμό ανόδου, ωστόσο, να παρουσιάζει 

επιβράδυνση σε σύγκριση με τους προηγούμενους 

μήνες (+4,5% το διάστημα Ιαν – Αυγ 2019). Η 

επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των πωλήσεων της 

μεταποίησης πλην πετρελαιοειδών οφείλεται κυρίως 

στην εξωτερική αγορά (+0,9% τον Αύγουστο του 2019 

και +4,9% το διάστημα Ιαν – Αυγ 2019), ενώ στην 

εγχώρια αγορά ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 

+3,3% τον Αύγουστο του 2019 (+3,9% το διάστημα Ιαν 

– Αυγ 2019, Δ32). 

Συνολικά, κατά το διάστημα Ιαν – Αυγ 2019, οι 

πωλήσεις της μεταποίησης πλην πετρελαιοειδών 

εμφανίζουν άνοδο +4,5%, επιπλέον αύξησης +4,1% το 

αντίστοιχο διάστημα του 2018. Στους περισσότερους 

κλάδους καταγράφονται θετικές μεταβολές, ιδίως στα 

φάρμακα (+25,1%), τον καπνό (+20,3%), τα 

ηλεκτρονικά προϊόντα και Η/Υ (+22,6%), τα οχήματα 

(+12,9%) και τα τρόφιμα (+2,2%). Κατά το ίδιο 

διάστημα, ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη 

βιομηχανία (περιλαμβανομένων των ορυχείων και του 

κλάδου διύλισης πετρελαίου) σημείωσε οριακή άνοδο 

(+0,2% έναντι αύξησης +10,5% κατά το αντίστοιχο 

διάστημα του 2018), καθώς επηρεάζεται έντονα από 

τις μεταβολές στις τιμές πετρελαίου. Σημειώνεται ότι οι 

πωλήσεις στον κλάδο διύλισης πετρελαίου μειώθηκαν 

κατά -6,5% το διάστημα Ιαν – Αυγ 2019, έναντι 

αύξησης +22,5% το αντίστοιχο διάστημα το 2018 

(Δ33).  

Δ32: Εξέλιξη του κύκλου εργασιών στη μεταποίηση  

(ΕΛΣΤΑΤ, Αυγ. 2019) 

 

 
Αύγουστος Ιαν – Αυγ  
2018 2019 2018 2019 

Γενικός δείκτης 17,0% -8,1% 10,5% 0,2% 

Ορυχεία 17,1% -12,7% 13,1% -5,0% 

Μεταποίηση 17,0% -8,1% 10,5% 0,3% 

Πετρελαιοειδή 46,3% -22,3% 22,5% -6,5% 

Μεταποίηση χωρίς πετρελαιοειδή 0,9% 3,3% 4,1% 4,5% 

Τρόφιμα 1,6% 0,8% 1,5% 2,2% 

Ποτά 4,3% 3,2% 4,9% 2,7% 

Καπνός 18,0% -10,2% 1,0% 20,3% 

Κλωστοϋφαντουργικές ύλες 2,2% 5,9% 0,6% -0,7% 

Είδη ένδυσης 3,5% -4,4% 0,8% -2,0% 

Δέρματα - είδη υπόδησης 7,0% 5,9% -12,5% -7,3% 

Ξύλο και φελλός -0,5% 4,3% 2,5% 0,2% 

Χαρτί και προϊόντα από χαρτί 8,6% -3,4% 9,2% 1,8% 

Εκτυπώσεις  -1,2% -5,3% 2,3% 0,0% 

Χημικά προϊόντα 8,9% -4,6% 5,3% 4,8% 

Φάρμακα 5,5% 43,1% 12,2% 25,1% 

Πλαστικά 3,2% 1,0% 2,5% 3,2% 

Μη μεταλλικά ορυκτά -2,2% -0,8% 0,0% 5,1% 

Βασικά μέταλλα 13,3% -17,4% 19,6% -4,6% 

Μεταλλικά προϊόντα 0,1% 4,4% 4,0% 3,2% 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 34,9% 9,1% 17,6% 22,6% 

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός -7,3% 28,5% 7,6% 10,2% 

Μηχανήματα και είδη εξοπλισμού 5,8% -1,8% 8,1% 0,7% 

Μηχανοκίνητα οχήματα 47,3% -44,2% 2,4% 12,9% 

Λοιπός εξοπλισμός μεταφορών 9,6% -24,5% 3,3% -2,2% 

Έπιπλα 1,1% -1,1% 12,5% -1,3% 

Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες -0,1% 1,0% -0,1% 3,1% 

Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων  18,6% 12,4% 4,6% 3,2% 

 

Δ33: Μεταβολή 
κύκλου εργασιών 
στη βιομηχανία  
(ΕΛΣΤΑΤ, Αυγ. 
2019) 
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Οικοδομική δραστηριότητα: Σημαντική άνοδο 

παρουσίασε ο όγκος ιδιωτικής οικοδομικής 

δραστηριότητας τον Ιούλιο του 2019 (+21,7%), 

ωστόσο η ανάκαμψη της ιδιωτικής οικοδομικής 

δραστηριότητας παρουσιάζει αποδυνάμωση συνολικά 

κατά το διάστημα Ιαν – Ιουλ 2019 (Δ34). Ειδικότερα, ο 

όγκος που αντιστοιχεί στις νέες άδειες παρουσιάζει 

μείωση -1,4% (έναντι αύξησης +14,1% το αντίστοιχο 

διάστημα του 2018), παρά την αύξηση του αριθμού 

νέων αδειών κατά +4,9% (επιπλέον αύξησης +8,5% το 

διάστημα Ιαν - Ιουλ 2018). Το γεγονός αυτό οφείλεται 

εν μέρει στην αύξηση των νέων αδειών κυρίως για 

βελτιώσεις, οι οποίες δεν μεταβάλλουν τον όγκο των 

οικοδομών. Στην τάση αυτή έχει συμβάλει η άνοδος 

του τουρισμού και η διάδοση της βραχυχρόνιας 

μίσθωσης κατοικιών μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών.  

Πιο αναλυτικά, η επιβράδυνση του ρυθμού ανόδου του 

όγκου ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας κατά το 

διάστημα Ιαν – Ιουλ 2019 οφείλεται κυρίως στην 

πτώση που σημειώθηκε κατά το 1ο τρίμηνο του έτους 

(-18,6%, έναντι αύξησης +1,8% το 1ο τρίμηνο του 

2018). Ωστόσο, από τον Απρίλιο του 2019 και μετά ο 

ρυθμός ανόδου όγκος της ιδιωτικής οικοδομικής 

δραστηριότητας ενισχύεται, καταγράφοντας τον Ιούλιο 

του 2019 αύξηση +21,7% σε ετήσια βάση.    
 
 
 

Δ34: Ετήσια μεταβολή ιδιωτικής οικοδομικής 
δραστηριότητας με βάση τον αριθμό των νέων αδειών 
και τον όγκο που αντιστοιχεί σε αυτές  
(ΕΛΣΤΑΤ, Ιουλ. 2019) 

 

 

Ισοζύγιο πληρωμών: Σύμφωνα με στοιχεία της 

Τράπεζας της Ελλάδος, το έλλειμμα του ισοζυγίου 

αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία περιορίστηκε κατά 

€198,9 εκατ. τον Αύγουστο του 2019, λόγω της 

πτώσης των εισαγωγών χωρίς καύσιμα και πλοία κατά 

-5,0%, ενώ οι αντίστοιχες εξαγωγές σημείωσαν άνοδο 

+2,9%.  

Παράλληλα, το πλεόνασμα στο ισοζύγιο υπηρεσιών 

αυξήθηκε κατά €543 εκατ., κυρίως λόγω της ανόδου 

των εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες κατά 

+16,1% (Δ35).  

(€ εκατ.) Ιαν - Αυγ 
%Δ 

Αύγουστος 
%Δ 

  2018 2019 2018 2019 

Ισοζύγιο αγαθών -14.497,4 -15.479,4 6,8% -1.935,7 -1.868,2 -3,5% 

Εξαγωγές χωρίς καύσιμα και πλοία 14.665,4 15.363,3 4,8% 1.651,8 1.699,9 2,9% 

Εξαγωγές καυσίμων 6.564,9 6.158,2 -6,2% 866,4 625,6 -27,8% 

Εισαγωγές χωρίς καύσιμα και πλοία 25.852,1 27.034,2 4,6% 3.028,5 2.877,6 -5,0% 

Εισαγωγές καυσίμων 9.831,9 9.686,7 -1,5% 1.424,8 1.151,5 -19,2% 

Εισαγωγές πλοίων 160,6 336,9 109,8% 2,3 169,0 7248,0% 

Εισπράξεις από υπηρεσίες 25.199,5 27.436,3 8,9% 5.480,4 6.071,3 10,8% 

Τουρισμός 11.658,4 13.241,5 13,6% 3.601,3 4.182,5 16,1% 

Μεταφορές 10.669,7 11.310,6 6,0% 1.552,3 1.560,5 0,5% 

Άλλες υπηρεσίες 2.871,5 2.884,2 0,4% 326,8 328,4 0,5% 

Εισροές από ΕΕ 1.173,6 2.068,8 76,3% 101,0 111,4 10,3% 

Τρέχουσες 871,7 1.560,8 79,1% 34,9 57,1 63,7% 

Κεφαλαιακές 301,9 507,9 68,2% 66,1 54,3 -17,8% 

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών* -1.621,7 -649,0 -60,0% 1.445,6 1.874,3 29,7% 

* Περιλαμβάνονται οι κεφαλαιακές μεταβιβάσεις 

Δ35: Βασικά 
μεγέθη ισοζυγίου 
τρεχουσών 
συναλλαγών 
(Τράπεζα της 
Ελλάδος, Αυγ. 2019) 
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Συνολικά, κατά το διάστημα Ιαν – Αυγ 2019, οι 

εξαγωγές χωρίς καύσιμα και πλοία σημείωσαν άνοδο 

+4,8% και οι αντίστοιχες εισαγωγές +4,6%. Την ίδια 

ώρα, το ισοζύγιο καυσίμων επιδεινώθηκε, με 

αποτέλεσμα το έλλειμμα στο συνολικό ισοζύγιο 

αγαθών να διογκωθεί κατά €982 εκατ. σε σύγκριση με 

την αντίστοιχη περίοδο του 2018, φτάνοντας τα -€15,5 

δισ. Η διόγκωση του ελλείμματος του ισοζυγίου 

αγαθών αντισταθμίστηκε από τη βελτίωση του 

ισοζυγίου υπηρεσιών κατά €1,7 δισ. Ειδικότερα, οι 

τουριστικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά +13,6%, οι 

εισπράξεις από μεταφορές κατά +6% και από λοιπές 

υπηρεσίες κατά +0,4%. Τέλος, το συνολικό ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων παρουσίασε 

έλλειμμα €649 εκατ., μικρότερο κατά €973 εκατ. από 

το αντίστοιχο της ίδιας περιόδου του 2018 (Δ35). 

Τουρισμός: Ο τουρισμός επιδεικνύει αξιοσημείωτες 

επιδόσεις και το 2019, με τις εισπράξεις να εμφανίζουν 

άνοδο +13,6% κατά το διάστημα Ιαν – Αυγ 2019. Η 

αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται 

κυρίως στην αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι 

(+9,8%), καθώς και την άνοδο των αφίξεων κατά 

+3,6% (Δ36).  

Επίσης, η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων 

οφείλεται στην αύξηση κατά +12,7% των εισπράξεων 

από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28, οι οποίες 

διαμορφώθηκαν σε €9,1 δισ., και στην αύξηση κατά 

+16,5% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών 

εκτός της ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε €3,8 

δισ.  

Αναφορικά με τις αφίξεις, κατά το διάστημα Ιαν – Αυγ 

2019 παρουσίασαν άνοδο κατά +3,6% και 

διαμορφώθηκαν σε 21,8 εκατ., έναντι 21,1 εκατ. την 

αντίστοιχη περίοδο του 2018. Οι αφίξεις από τις χώρες 

της ΕΕ-28 ανήλθαν σε 15,4 εκατ., παρουσιάζοντας 

αύξηση κατά +2,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο 

διάστημα του 2018, ενώ οι αφίξεις από τις χώρες εκτός 

της ΕΕ-28 αυξήθηκαν κατά +5,8% και ανήλθαν σε 6,4 

εκατ.  

Δ36: Ταξιδιωτικές εισπράξεις και αφίξεις  

(Τράπεζα της Ελλάδος, Αυγ. 2019) 
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Οικονομικά μεγέθη μελών ΣΕΒ 

 
 
 

*      21.075 δημοσιευμένοι ισολογισμοί χρήσης 2017 που περιλαμβάνονται στη βάση της ICAP 
**     σύνολο κερδών κερδοφόρων επιχειρήσεων 
***   % επί του συνόλου τακτικών αποδοχών (χωρίς bonus και υπερωρίες)/ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στον ΕΦKA 
****  % επί του συνόλου εσόδων από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων 
Πηγή: ICAP, Hellastat, Υπουργείο Οικονομικών, ΕΦΚΑ, ΕΛΣΤΑΤ 

 

Όραμα  

Οραματιζόμαστε την Ελλάδα ως τη χώρα, που κάθε 
πολίτης του κόσμου θα θέλει και θα μπορεί να επισκεφθεί, 
να ζήσει και να επενδύσει. Οραματιζόμαστε μια ανοιχτή, 
κοινωνικά υπεύθυνη και οικονομικά φιλελεύθερη χώρα-
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προτάσσει την 
ισχυρή ανάπτυξη ως παράγοντα κοινωνικής συνοχής. 
Θέλουμε μια Ελλάδα δυναμικό κέντρο της ευρωπαϊκής 
περιφέρειας, με στέρεους θεσμούς, ελκυστικό κοινωνικό 
και οικονομικό περιβάλλον, που προάγει τις εξαγωγές, την 
καινοτόμο επιχειρηματικότητα, την παραγωγή και τις 
ποιοτικές υπηρεσίες, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη γνώση, τη 
συνοχή, τις ίσες ευκαιρίες και το κράτος δικαίου.    

 

 

 

 

 

 

Αποστολή  

Ηγεσία & Γνώση  
Ο ΣΕΒ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον μετασχηματισμό 
της Ελλάδας σε μια παραγωγική, εξωστρεφή και 
ανταγωνιστική οικονομία, ως ανεξάρτητος και υπεύθυνος 
εκπρόσωπος της ιδιωτικής οικονομίας.  

Κοινωνικός Εταίρος  
Ο ΣΕΒ, ως κοινωνικός εταίρος που πιστεύει στη 
λειτουργία των θεσμών, προωθεί στα αρμόδια όργανα της 
Πολιτείας και της Ε.Ε. τις απόψεις και θέσεις της 
επιχειρηματικής κοινότητας.  

Ισχυρός Εκπρόσωπος  
Ο ΣΕΒ διαμορφώνει θέσεις, αναλύσεις και προτάσεις 
πολιτικής για την οικονομία, τη βιομηχανία, την 
καινοτομία, την απασχόληση, την παιδεία και τις 
εργασιακές δεξιότητες, τον κοινωνικό διάλογο, τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, την εταιρική υπευθυνότητα.  

Φορέας Δικτύωσης  
Ο ΣΕΒ δικτυώνει τα μέλη του μεταξύ τους & με τα κέντρα 
αποφάσεων (εγχώρια και διεθνή), με στόχο τη δημιουργία 
προστιθέμενης αξίας.

  

 

 

https://www.linkedin.com/company/sev-hellenic-federation-of-enteprises/
https://www.linkedin.com/company/sev-hellenic-federation-of-enteprises/
https://twitter.com/SEV_Fed
https://twitter.com/SEV_Fed
https://www.youtube.com/channel/UCAYjK0gqOe_WVHYRBagCfMQ
https://www.youtube.com/channel/UCAYjK0gqOe_WVHYRBagCfMQ
https://www.facebook.com/SEVfacts/
https://www.facebook.com/SEVfacts/

