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12oς Στόχος 

Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή 

• Ο Στόχος 12 επιδιώκει την εφαρμογή του 
δεκαετούς πλαισίου προγραμμάτων για τα 
πρότυπα Βιώσιμης Κατανάλωσης και 
Παραγωγής ,με όλες τις χώρες να 
αναλαμβάνουν δράση, με τις 
αναπτυγμένες να ηγούνται, αλλά 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη και τις 
ικανότητες των αναπτυσσόμενων χωρών.  



12oς Στόχος 

Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή 

• Έως το 2030 επίτευξη της βιώσιμης διαχείρισης 
και της επαρκούς χρήσης των φυσικών πόρων. 

• Έως το 2030 μείωση κατά το ήμισυ των κατά 
κεφαλήν παραγόμενων αποβλήτων τροφίμων 
παγκοσμίως σε επίπεδο λιανικού εμπορίου και 
καταναλωτών, καθώς και μείωση των απωλειών 
τροφίμων σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και 
εφοδιασμού συμπεριλαμβανομένων των 
απωλειών έπειτα από συγκομιδή. 



12oς Στόχος 

Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή 

• Έως το 2020 επίτευξη της περιβαλλοντικά ορθής 
διαχείρισης των χημικών και όλων των 
αποβλήτων σε όλη τη διάρκεια ζωής τους, 
σύμφωνα με τα διεθνώς συμφωνηθέντα πλαίσια 
και σημαντική μείωση των εκπομπών τους στον 
αέρα, το νερό και το έδαφος, προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις τους 
στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον 



12oς Στόχος 

Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή 

• Στήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών 
προκειμένου να ενισχύσουν την επιστημονική και 
τεχνολογική τους ικανότητα που θα τις ωθήσει 
προς ένα πιο βιώσιμο πρότυπο κατανάλωσης και 
παραγωγής 

• Ανάπτυξη και χρησιμοποίηση εργαλείων 
παρακολούθησης του αντίκτυπου της βιώσιμής 
ανάπτυξης στο βιώσιμο τουρισμό οποίος 
δημιουργεί θέσεις εργασίας  και προωθεί την 
τοπική κουλτούρα και προϊόν 



12oς Στόχος 
Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή 

• Εξορθολογισμός των μη αποδοτικών 
επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα ,οι οποίες 
ενθαρρύνουν την ανεξέλεγκτη κατανάλωση και 
μεταξύ άλλων μέσω της αναδιάρθρωσης της 
φορολογίας και της κατάργησης των επιζήμιων 
επιδοτήσεων ώστε να αποτυπώνονται οι 
αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να 
προστατεύονται οι φτωχοί και οι πληγείσες 
κοινότητες 



12oς Στόχος 

Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή  

• Αφορά την προώθηση πόρων και την 
αποδοτικότητα της ενέργειας την 
προώθηση βιώσιμων υποδομών και 
παροχών πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες 
καθώς τις πράσινες και αξιοπρεπείς θέσεις 
εργασίας 

• Στοχεύει σε μια ποιο ποιοτική ζωή για 
όλους 



12oς Στόχος 

Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή 

• Η εφαρμογή της βοηθά στη συνολική επίτευξη 
των σχεδίων ανάπτυξης μειώνοντας μελλοντικά 
το οικονομικό ,περιβαλλοντικό και κοινωνικό 
κόστος και συμβάλλοντας στη μείωση της 
φτώχειας. 

• Αποβλέπει στο να «παράγει περισσότερα και 
καλύτερα με όσο το δυνατόν λιγότερα» 
αυξάνοντας τα καθαρά κέρδη ευημερίας από τις 
οικονομικές δραστηριότητες μέσω της μείωσης 
της χρήσης πόρων ,της υποβάθμισης και της 
μόλυνσης του κύκλου ζωής  



12oς Στόχος 

Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή 

• Απαιτεί μια συστημική προσέγγιση και 
συνεργασία μεταξύ παραγόντων που 
δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα 
από τον παραγωγό έως τον καταναλωτή. 

• Προϋποθέτει την εμπλοκή των καταναλωτών 
μέσω ενημέρωσης και μόρφωσης τους σχετικά 
με τη βιώσιμή κατανάλωση και τον βιώσιμο 
τρόπο  ζωής. Αυτό είναι δυνατό παρέχοντας 
επαρκή πληροφόρηση μέσω προτύπων και 
συστημάτων επισήμανσης . 



12oς Στόχος 

Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή 

• Εμπλέκει διάφορους φορείς 
συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων 
,καταναλωτών ,ερευνητών ,επιστημόνων, 
καταστημάτων λιανικού εμπορίου ,μέσων 
ενημέρωσης ,υπηρεσιών που 
συνεργάζονται για την ανάπτυξη καθώς 
και εκείνους που είναι υπεύθυνοι για την 
χάραξη της πολιτικής. 



12oς Στόχος 

Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή 

• Στοιχεία και αριθμοί: 

• 1/3 του παραγόμενου φαγητού =1.3 
δισεκατομμύρια τόνους τροφής αξίας   1 
τρισεκατομμυρίου καταλήγουν στους 
κάδους απορριμμάτων 

 



12oς Στόχος 
Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή 
Στοιχεία και αριθμοί 

• Εάν οι άνθρωποι αντικαθιστούσαν τους κοινούς 
λαμπτήρες με λαμπτήρες οικονομίας ,τότε ο κόσμος θα 
εξοικονομούσε 120 δισεκατομμύρια ετησίως 

• Αν ο παγκόσμιος πληθυσμός αγγίξει τα 9,6 
δισεκατομμύρια έως το 2050 , τότε θα χρειαστούν 
σχεδόν τρεις πλανήτες σαν τη ΓΗ για να παράσχουν τους 
απαραίτητους πόρους που χρειάζονται για τη διατήρηση 
του σύγχρονου τρόπου ζωής 



12oς Στόχος 
Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή 

• ΝΕΡΟ :Λιγότερο από το 3%του νερού στον πλανήτη 
είναι πόσιμο ,με το 2,5% να βρίσκεται σε παγωμένη 
μορφή στην Ανταρκτική , την Αρκτική και του 
παγετώνες. Η ανθρωπότητα θα πρέπει να στηριχτεί στο 
0,5% που απομένει για να καλύψει τις ανάγκες σε γλυκό 
νερό των οικοσυστημάτων αλλά και των ανθρώπων 

• Περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι ακόμη δεν 
έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό 



12oς Στόχος 
Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή 

Στοιχεία και αριθμοί 
• Ενέργεια:η χρήση της ενέργειας από τις χώρες –μέλη του 

ΟΟΣΑ αναμένεται να αυξηθεί κατά 35% μέχρι το 2020 

• Το 2002 τα αποθέματα μηχανοκίνητων οχημάτων στις 
χώρες – μέλη ΟΟΣΑ ανέρχονταν σε 550οχήματα (το 
75% Ι.Χ).Για το 2020 έχουμε αύξηση 32% στα Ι.Χ.και ο 
αριθμός χιλιομέτρων θα αυξηθεί κατά 40 

• Τα νοικοκυριά καταναλώνουν το 29% της παγκόσμιας 
ενέργειας και είναι υπεύθυνα για το 21% των εκπομπών 
αερίων του άνθρακα 

• 1/5 της τελικής κατανάλωσης ενέργεια του κόσμου για 
το 2013 προερχόταν από ανανεώσιμες πηγές 



12oς Στόχος 
Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή 

• Τροφή:οι βασικές επιπτώσεις των τροφίμων στο περιβάλλον 

οφείλονται στην παραγωγή τους (γεωργία, επεξεργασία τροφίμων) τα 
νοικοκυριά εντούτοις επηρεάζουν με τον τρόπο τους μέσω των 
διατροφικών συνηθειών. Γεγονός που επηρεάζει το περιβάλλον μέσω 
της ενέργειας που καταναλώνεται για το μαγείρεμα αλλά και της 
παραγωγής αποβλήτων .Η υπερκατανάλωση είναι επιζήμια για την υγεία 
και το περιβάλλον μας 

• 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε παγκόσμιο επίπεδο είναι υπέρβαροι η 
παχύσαρκοι. 

• Η υποβάθμιση του εδάφους ,η υπεραλίευση ,η μη βιώσιμη χρήση του 
νερου ,η υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος μειώνουν την 
ικανότητα για να μας προμηθεύσουν με τρόφιμα 



12oς Στόχος 
Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή 

• Εταιρείες:είναι φανερό ότι οι εταιρίες 
κάνουν σημαντικές κινήσεις για την 
επίτευξη των υποστόχων και των 
επιδιώξεων του. Η ανακύκλωση και 
επαναχρησιμοποίηση βρίσκεται σε πολύ 
υψηλά ποσοστά τις τάξης του 80% των 
εταιριών και κάθε έτος ανακυκλώνονται 
τόνοι υλικών, με σημαντικό 
περιβαλλοντικό αντίκρισμα.  

 



12oς Στόχος 
Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή 

• Οι απολογισμοί των εταιριών που εξετάστηκαν έχουν ιδιαίτερα 
πλούσιο υλικό σχετικά με την περιβαλλοντική τους δράση και 
τις προσπάθειες για βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας με 
παράλληλο έλεγχο των αποβλήτων και εκπομπών τους.  

• Με βάση το Γράφημα, φαίνεται ότι η πλειονότητα των 
επιχειρήσεων έχει ενταγμένη στην βασική δομή της την 
ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση. Έτσι λοιπόν, τα 
στοιχεία για τα ανακυκλώσιμα υλικά αφορούν σε χαρτικά, 
μπαταρίες, λιπαντικά έλαια, ηλεκτρικές συσκευές, λοιπά 
απορρίμματα, μελανοδοχεία, λαμπτήρες, μέταλλα scrap κ.α..  

 



12oς Στόχος 
Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή 

• Γράφημα: Ανακύκλωση και 
επαναχρησιμοποίηση (Αριθμός εταιριών Ν=24)  

 



12oς Στόχος 
Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή 
Στοιχεία και αριθμοί 

• ETAIΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 



12oς Στόχος 
Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή 
 • ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 



 
Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή 
 10 Λόγοι 
για να διδάξουμε τους Παγκόσμιους Στόχους της Βιώσιμης 
Ανάπτυξης 

 • Δεν υπάρχει Plan B γιατί δεν υπάρχει πλανήτης Β. 

• Οι άνθρωποι που υποφέρουν αξίζουν ένα σχέδιο σωτηρίας. Ένα σχέδιο που το 
γνωρίζουν και θα το εφαρμόσουν όλοι πάνω στη γη.  

• Οι μαθητές μας μπορούν να βρουν έναν σκοπό και να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα με 
στόχο να αντιστρέψουν τα δεδομένα.  

• Το να μαθαίνεις και να δρας είναι κάτι που λειτουργεί σε κάθε ηλικία και σε κάθε 
μορφωτικό επίπεδο.  

• Οι δάσκαλοι και οι μαθητές θα υποστηρίξουν ο ένας τον άλλο γιατί βρισκόμαστε όλοι 
μαζί στην ίδια αποστολή.  

• Οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν την αφοσίωση στον σκοπό δημιουργώντας 
στρατηγικές επίλυσης Τα παιδιά που μαθαίνουν να βοηθούν το ένα το άλλο και να 
συνεργάζονται δεν προβαίνουν σε μεταξύ τους αντιδικίες 

• Η νεολαία μπορεί να αναλάβει τον ηγετικό ρόλο που της αξίζει για το μέλλον αν 
αντιληφθεί και της αποδείξουμε πως οι πράξεις της μετρούν και έχουν σημασία.  

 



12oς Στόχος 
Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή-
Πολιτικές σε επίπεδο Δήμων – Ερωτήματα  

• Ποιες πολιτικές έχει καθιερώσει η πόλη για να 
προσελκύσει επενδύσεις ,να υποστηρίξει 
νεοφυείς επιχειρήσεις και να δημιουργεί και να 
διατηρεί ένα φάσμα διαφορετικών ευκαιριών 
απασχόλησης; 

• Υποστηρίζει το τοπικό ,βιολογικό και δίκαιο 
εμπόριο; 

• Πόσο ευάλωτη είναι η πόλη σε εξωτερικές 
οικονομικές εξελίξεις(π.χ υψηλότερες τιμές για 
πρώτες ύλες); 



12oς Στόχος 
Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή-Πολιτικές σε 
επίπεδο Δήμων – Ερωτήματα  

• Με ποιο τρόπο η δυναμικότητα και ποιότητα των υποδομών 
που είναι διαθέσιμες στην πόλη συμβάλλουν στην 
ελκυστικότητα της; 

• Με ποιο τρόπο η πόλη διασφαλίζει την αποδοτική χρήση 
των φυσικών πόρων και της ενέργειας στη λειτουργία των 
υποδομών της ,π.χ με την υλοποίηση έξυπνων λύσεων; 

• Με ποιο τρόπο διασφαλίζει η πόλη , ότι οι υποδομές 
παρέχουν το ίδιο επίπεδο υπηρεσιών για τον καθένα; 

• Σε ποιο βαθμό οι υπηρεσίες που παρέχονται από τις 
υποδομές της πόλης ικανοποιούν όλους? Με ποιο τρόπο 
μπορούν να βελτιώνονται ,ιδιαίτερα κάνοντας τις πιο 
έξυπνές; 



12oς Στόχος 
Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή-Πολιτικές σε 
επίπεδο Δήμων – Ερωτήματα  

• Ποιες πολιτικές καθιερώνει η πόλη για να 
ενθαρρύνει την τοπική παραγωγή και 
κατανάλωση ; 

• Πόσο επιτυχείς είναι ή μπορεί να γίνουν οι 
πολιτικές αυτές; 

• Με ποιο τρόπο η πόλη διευκολύνει την 
πρόσβαση στην απασχόληση; 

• Με ποιο τρόπο η πόλη ενθαρρύνει και 
υποστηρίζει τις καινοτομίες στην 
επαγγελματική ζωή; 
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