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Τεύχος Ν° 3    

Ένα σχέδιο ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης µε στόχο την παραγωγή ενός προγράµµατος  
διεπιστηµονικής διδασκαλίας που επικεντρώνεται στην αξιοποίηση και τη βιώσιµη 
διαχείριση των µη αναπαραγόµενων αγαθών (NRGs). 



 
 
 
 
 
 

Καλώς ήρθατε στο τρίτο Newsletter 
του έργου CHERISH      

 

Σε αυτή τη νέα έκδοση του ενημερωτικού δελτίου 
CHERISH, επισημαίνουμε την πρόοδο του έργου και 
αναφέρουμε:  
 

Την τρίτη συνάντηση 
εταίρων, τους στόχους 
της.      

 

Τα κύρια 
περιεχόμενα των 
IO3 ενοτήτων.   
 
 

Την παρουσίαση των 
Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης (ΣΒΑ)  
από 13 έως 17.

 
 
 
 

Ο Στόχος μας   

Χρηματοδοτούμενο από το Erasmus+ στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2, Συνεργασία 
και Καινοτομία για Καλές Πρακτικές, το έργο CHERISH στοχεύει να παρέχει στους 
εκπαιδευτικούς της ΕΕΚ ένα συνεκτικό σύνολο πληροφοριών και ένα πρόγραμμα 
διδασκαλίας που επικεντρώνεται στην αξιοποίηση και τη βιώσιμη διαχείριση των μη 
αναπαραγώγιμων αγαθών (NRGs).   
Το διαδραστικό πρόγραμμα διδασκαλίας θα αποτελείται από διδακτικές ενότητες με 
ισχυρό ευρωπαϊκό προφίλ και με ιδιαίτερη προσοχή στον αειφόρο τουρισμό. Οι 
ενότητες θα σχεδιαστούν χρησιμοποιώντας κριτήρια ECVET, για να βοηθήσουν τους 
εκπαιδευτικούς να ευαισθητοποιήσουν και να αναπτύξουν μια ενεργό στάση μεταξύ των 
μαθητών τους για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρώπης.   
Μία από τις πιο καινοτόμες πτυχές του CHERISH είναι ο ισχυρός διεπιστημονικός και 
διατομεακός χαρακτήρας του έργου, επιτρέποντας μια συνέργεια μεταξύ της κατάρτισης, 
της επιστημονικής έρευνας και των επιχειρήσεων.  
Το έργο Cherish ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2019 και θα διαρκέσει δυόμισι χρόνια.   



 
 
 
 
 
 
 

Τρίτη Συνάντηση Συνεργατών    
 

3η Συνάντηση Έργου, Παρίσι, 
Γαλλία  
Για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια, οι 
εταίροι της CHERISH συγκεντρώθηκαν, 
αυτοπροσώπως, για μια διήμερη 
συνάντηση στο Παρίσι της Γαλλίας. Η 
συνάντηση είχε προγραμματιστεί στις 18 
και 19 Νοεμβρίου 2021. Οι εταίροι 
συζήτησαν τα κύρια περιεχόμενα του IO-3 
και μοιράστηκαν τη δουλειά που έχει γίνει 
μέχρι τώρα στο πλαίσιο των 
αναπτυγμένων διδακτικών υποενοτήτων. 
Συζήτησαν επίσης για τις μελλοντικές 
φάσεις του έργου και τις δραστηριότητες 
που θα πραγματοποιηθούν τους 
επόμενους μήνες.  

Μια ματιά στις 
προηγμένες διδακτικές ενότητες 03 

Πρόγραμμα εις βάθος: Γενική 
προσέγγιση και δομή   

Το πρόγραμμα εις βάθος παρουσιάζει την 
τελευταία λέξη της τεχνολογίας των κύριων 
τεχνολογιών, πολιτικών και εργαλείων που 
στοχεύουν στη διατήρηση και αξιοποίηση των 
NRGs. Οργανώνονται σε τρεις διδακτικές 
ενότητες, καθεμία αφιερωμένη σε μία από τις 
τρεις μακρο-περιοχές παρέμβασης της 
UNESCO στον τομέα της NRG, και 
συγκεκριμένα: Πολιτιστική Κληρονομιά, Φυσική 
Κληρονομιά και Μικτή Πολιτιστική και Φυσική 
Κληρονομιά. Οι ενέργειες παρουσιάζονται με τη 
μορφή  

 
 
 
«εργαλείων παρέμβασης» και 
διακρίνονται και οργανώνονται ως συνάρτηση 
τριών τύπων λειτουργικών παραμέτρων. 
• Χαρακτήρας της παρέμβασης: σε ποια 

διάσταση της Βιώσιμης Ανάπτυξης δρα το 
επιλεγμένο εργαλείο στους NRG 
(περιβαλλοντικές, κοινωνικές, οικονομικές). 

• Σκοπός της παρέμβασης: ποιος είναι ο 
στόχος του επιλεγμένου εργαλείου 
(συντήρηση, αποκατάσταση, αξιοποίηση). 

• Είδος παρέμβασης: που είναι ο τύπος 
αλληλεπίδρασης μεταξύ του οργάνου και 
των NRGs (άμεση, έμμεση).  



 
 
 
 
 
 
 
 

Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει την 
παρουσίαση όλων των διαφορετικών τύπων 
δράσεων που συνάδουν με την βιώσιμη 
αξιοποίηση των NRGs.  
Για παράδειγμα,  μπορεί να συμπεριληφθεί 
η στρατηγική διαχείρισης «μηδενικών 
αποβλήτων», θεωρώντας την ως μέσο 
παρέμβασης «κοινωνικού χαρακτήρα» για 
«έμμεση» «αξιοποίηση» των NRGs. Το εις 
βάθος πρόγραμμα στοχεύει στην τόνωση 
ενός ολοκληρωμένου οράματος στους 
τελικούς χρήστες που μπορεί τελικά να τους 
καταστήσει ικανούς να συσχετίσουν 
διαφορετικούς τύπους διατομεακών 
προσεγγίσεων που συμβάλλουν συνεργικά 
στη βιώσιμη αξιοποίηση των NRG.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο αντίκτυπος 
στους τελικούς χρήστες, οι προσεγγίσεις και οι 
τεχνολογίες που παρουσιάζονται στο διδακτικό 
πρόγραμμα θα οργανωθούν σε μια διαδραστική 
βάση δεδομένων,  

 

 
 
 
 
 
 
 

που θα σχετίζεται με μια πιλοτική εφαρμογή.   
Η πιλοτική εφαρμογή θα παρέχει σε 
δασκάλους και εκπαιδευτές ένα ευέλικτο 
εργαλείο για να κάνει τους μαθητές και τους 
εκπαιδευόμενους να εκτελούν απλές 
προσομοιώσεις ολοκληρωμένου εδαφικού 
σχεδιασμού επιλέγοντας διαφορετικούς 
τύπους ενεργειών που στοχεύουν στη 
βιώσιμη διαχείριση διαφορετικών τύπων 
NRG.  Εκτός από την πιλοτική εφαρμογή, οι 
τύποι OER που προσφέρονται από το 
διδακτικό πρόγραμμα εις βάθος είναι οι ίδιοι 
που παρουσιάζονται στο εισαγωγικό 
διδακτικό πρόγραμμα. Κάθε ενότητα θα 
αποτελείται, επομένως, από ένα εγχειρίδιο 
για δασκάλους και εκπαιδευτές, 
παρουσιάσεις PowerPoint για μαθήματα σε 
εκπαιδευόμενους, ένα ερωτηματολόγιο για 
την αξιολόγηση της κατανόησης των 
μαθητών.  
 
 

Περιεχόμενα Ενότητας 1   
 
Αυτή η ενότητα παρουσιάζει έξι τύπους 
τεχνολογιών και μοντέλων εφαρμογής για 
τη βιώσιμη διατήρηση και διαχείριση της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Αυτά τα 
εργαλεία κατανέμονται εξίσου μεταξύ των 
τριών διαστάσεων της βιώσιμης 
ανάπτυξης (δύο εργαλεία για κάθε 
διάσταση).   



 
 
 
 
 
 

Περιβαλλοντική διάσταση
 

Τεχνολογίες απομόνωσης βάσης για 
αντισεισμική προστασία της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς 

Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς 
από τον σεισμικό κίνδυνο είναι ένα ανοιχτό 
ζήτημα λόγω των δυσκολιών στην εξεύρεση 
τεχνικών λύσεων που επιτρέπουν μια καλή 
ισορροπία μεταξύ της αποτελεσματικότητας 
και της επεμβατικότητάς τους. Μεταξύ των 
διαθέσιμων τεχνικών προστασίας, η σεισμική 
απομόνωση είναι μια από τις πιο κατάλληλες 
και αποτελεσματικές στρατηγικές για τη 
σεισμική προστασία των μουσειακών 
αντικειμένων.  

 

 
 

Τεχνολογίες καθαρισμού και στρατηγικές 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς, πέτρες και 
γκράφιτι 

Φυσικοί, χημικοί και βιολογικοί παράγοντες 
αλλοιώνουν την πέτρα των μνημείων. Υπάρχουν 
πολλοί παράγοντες που μπορούν να συμβάλουν 
στην αποσύνθεση των λίθων, αλλά οι κυριότεροι 
είναι η ατμοσφαιρική ρύπανση, η παρουσία και 
συγκέντρωση αλάτων και η βιοκαταστροφή. Η 
συντήρηση των πέτρινων επιφανειών και των 
τοιχογραφιών πρέπει να 
προσδιορίσει την κύρια 
αιτία της υποβάθμισης και 
να χρησιμοποιήσει την 
προσέγγιση και την 
τεχνολογία που είναι πιο 
κατάλληλη για την 
επίλυση του 
συγκεκριμένου 
προβλήματος. 

 
Οικονομική διάσταση 

 
 

Μέτρα Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης (ΕΚΕ) τουριστικών 
επιχειρήσεων που σχετίζονται με 
την Πολιτιστική Κληρονομιά  
Η ΕΚΕ είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο όπου οι 
επιχειρήσεις μπορούν να επιτύχουν αυτόματα 
τους στόχους βιωσιμότητας κατευθύνοντας τα 
κέρδη τους προς τη διατήρηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω impact based 
χαρτοφυλακίων. Είναι, επομένως, σημαντικό 
να διευκρινιστούν τα οφέλη και να 
απλοποιηθούν οι μέθοδοι του ιδιωτικού τομέα 
που εμπλέκεται στη διατήρηση της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 

 

 
 
Βιώσιμη διαχείριση τουριστικού 
προορισμού   
  Μια βιώσιμη, ολοκληρωμένη προσέγγιση στη 
διαχείριση τουριστικών προορισμών είναι 
χρήσιμη για: 

• Αντιμετώπιση των αναγκών των 
τουριστών και των οικονομικών 
συμφερόντων της τουριστικής 
βιομηχανίας. 
• Προσέγγιση της τουριστικής ανάπτυξης 
με τρόπο που μειώνει τις αρνητικές 
επιπτώσεις. 

• Προστασία της τοπικής πολιτιστικής 
κληρονομιάς και του περιβάλλοντος.  



 
 
 
 
 
 

Κοινωνική διάσταση 
 

Αξιόλογες Πρακτικές και Δράσεις για την 
Αειφόρο Διαχείριση Αστικών Στερεών 
Αποβλήτων στον Τουριστικό Τομέα   
Η προσέγγιση της κυκλικής οικονομίας στη 
διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων έχει γίνει 
πολύ σημαντικός στόχος στις χώρες της ΕΕ. 
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο 
τουρισμός αντιπροσωπεύει την τρίτη πιο 
σημαντική κοινωνικοοικονομική δραστηριότητα 
στην ΕΕ. Χρειάζονται λοιπόν καλές πρακτικές που 
στοχεύουν στην αποτελεσματική εισαγωγή της 
βιώσιμης διαχείρισης αστικών στερεών 
απορριμμάτων στον τουριστικό τομέα  

 
 
 
 

Περιεχόμενα της Ενότητας 2   

 

 

Στρατηγικές και πολιτικές πρόληψης 
σεισμών σε εθνική κλίμακα   
 
Οι πρόσφατοι σεισμοί στην Ιταλία, την Τουρκία και 
την Ελλάδα προκάλεσαν απώλεια ανεκτίμητης 
αξίας ιστορικών περιουσιακών στοιχείων και 
υπογράμμισαν την αυξημένη ανάγκη για 
στοχευμένες δράσεις μετριασμού για τη 
διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς από 
φυσικές καταστροφές. Είναι γνωστό, ωστόσο, ότι 
τα στοχευμένα μέτρα δεν επαρκούν, εκτός εάν 
συντονίζονται σε κοινές πολιτικές μείωσης του 
κινδύνου καταστροφών που είναι ικανές να 
εναρμονίσουν τις διαφορετικές τεχνικές 
συνεισφορές και προσεγγίσεις. 

 
 

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει έξι τύπους τεχνολογιών και μοντέλων εφαρμογής για τη 
βιώσιμη διατήρηση και διαχείριση της Φυσικής Κληρονομιάς. Αυτά τα εργαλεία 
κατανέμονται εξίσου μεταξύ των τριών διαστάσεων της αειφόρου ανάπτυξης (δύο 
εργαλεία για κάθε διάσταση).  

 

Περιβαλλοντική διάσταση 
 

Τεχνολογίες που στοχεύουν στη μείωση 
των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής 
στη βιοποικιλότητα 
Επισκόπηση των επιλογών για την αύξηση 
της προσαρμοστικής ικανότητας των ειδών και 
των οικοσυστημάτων ενόψει της κλιματικής 
αλλαγής:  

•  Μείωση των μη κλιματικών πιέσεων, 
όπως η ρύπανση, η υπερεκμετάλλευση, 
η απώλεια και κατακερματισμός 

 

 

των οικοτόπων και τα 
χωροκατακτητικά ξένα είδη. 

• Ευρύτερη υιοθέτηση πρακτικών 
διατήρησης και αειφόρου χρήσης, 
συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των 
δικτύων προστατευόμενων περιοχών.  



 
 
 
 
 
 

Εργαλεία ΤΠΕ που στοχεύουν στη 
διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς 
μέσω βελτιωμένων συστημάτων 
περιβαλλοντικής πληροφόρησης.  

Οι δασικές πυρκαγιές, οι πλημμύρες και οι 
ξηρασίες δείχνουν πόσο οι έγκαιρες 
περιβαλλοντικές πληροφορίες μπορούν να 
κάνουν τη διαφορά σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης. Η αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής 
πρόκλησης της προστασίας   

 

 
 
 
 
 
 

της βιοποικιλότητας μέσω της πρόληψης και 
διαχείρισης περιβαλλοντικών καταστροφών 
όπως οι πλημμύρες εξαρτάται από την 
αξιολόγηση των δεδομένων που  
αφορούν μια μεγάλη  
ποικιλία τομέων και  
πηγών. 

 
 

Οικονομική διάσταση
 

Εργαλεία ΤΠΕ που στοχεύουν στην 
ανάπτυξη καινοτόμων και υπεύθυνων 
στρατηγικών τουρισμού   

Στόχος αυτών των εργαλείων ΤΠΕ είναι η 
προστασία και η διατήρηση της Φυσικής 
Κληρονομιάς και η χρησιμοποίησή τους για 
την ανάπτυξη και προώθηση καινοτόμων, 
βιώσιμων και υπεύθυνων τουριστικών 
στρατηγικών μέσω τεχνολογιών 
ψηφιοποίησης καθώς και εφαρμογής καλών 
πρακτικών, εκμάθησης πολιτικών και 
ανάπτυξης ικανοτήτων.  

 

 

Στρατηγικές και πολιτικές πρόληψης των 
πλημμυρών σε εθνική κλίμακα 

Επισκόπηση του κύριου περιεχομένου του 
«Βέλτιστες πρακτικές για την πρόληψη, την 
προστασία και τον μετριασμό των 
πλημμυρών», το οποίο είναι το έγγραφο 
αναφοράς της ΕΕ για τη διαχείριση του 
κινδύνου πλημμύρας. Αποτελείται από τρία 
μέρη. Στο μέρος I περιγράφονται οι βασικές 
αρχές και προσεγγίσεις. Το Μέρος II αφορά 
τον τρόπο αποτελεσματικής εφαρμογής 
αυτών των αρχών και προσεγγίσεων. Τα 
συμπεράσματα εξάγονται στο μέρος III.

 
 

Κοινωνική διάσταση 
 

Μέτρα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
τουριστικών επιχειρήσεων που σχετίζονται 
με τη Φυσική Κληρονομιά 
 
Μια επισκόπηση της συμβολής που έδωσε η 
τουριστική βιομηχανία στην προστασία της 
βιοποικιλότητας εξετάζοντας πώς τα μέτρα 
βιοποικιλότητας  

 

 

έχουν ενσωματωθεί στα βραβεία και τα 
πρότυπα ΕΚΕ στον τουρισμό. Για 
παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Χάρτα για τον 
Αειφόρο Τουρισμό σε Προστατευόμενες 
Περιοχές που είναι μια εθελοντική συμφωνία 
που απευθύνεται σε τουριστικούς φορείς που 
εργάζονται σε προστατευόμενες περιοχές.  



 
 
 
 
 
 

Αξιόλογες πρακτικές στη γεωργία και τη 
δασοκομία με στόχο την προώθηση 
παραγωγικών δραστηριοτήτων σε 
προστατευόμενες περιοχές 

Πολιτικές διαχείρισης που στοχεύουν στην 
προώθηση παραγωγικών δραστηριοτήτων 
εντός και γύρω από προστατευόμενες 

 
 
 

Περιεχόμενα της Ενότητας 3   

 

 
 
 
 
 
 
περιοχές χωρίς να επηρεάζουν αρνητικά τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας. Συμμετοχή των 
ενδιαφερομένων στη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας και αύξηση της γενικής 
ευαισθητοποίησης σχετικά με τα φυσικά 
πλεονεκτήματα (τόσο οι κίνδυνοι όσο και οι 
οικονομικές δυνατότητες), προκειμένου να 
συνδυαστούν οι κερδοφόρες δραστηριότητες 
και η προστασία της Φυσικής Κληρονομιάς. 

 

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει έξι τύπους τεχνολογιών και μοντέλων εφαρμογής για 
τη βιώσιμη διατήρηση και διαχείριση της Μικτής Πολιτιστικής και Φυσικής 
Κληρονομιάς. Αυτά τα εργαλεία κατανέμονται εξίσου μεταξύ των τριών διαστάσεων 
της αειφόρου ανάπτυξης (δύο εργαλεία για κάθε διάσταση).  

Περιβαλλοντική διάσταση 
 

Τεχνολογίες που στοχεύουν στη 
διατήρηση της Μικτής Πολιτιστικής και 
Φυσικής Κληρονομιάς από τις επιπτώσεις 
των καιρικών παραγόντων   

Επισκόπηση των σημαντικότερων 
τεχνολογιών που στοχεύουν στη διατήρηση 
των επιφανειών από τις επιπτώσεις των 
καιρικών παραγόντων (απορροή νερού, 
κατάψυξη-απόψυξη, ανακύκλωση από υγρό 
έως στέγνωμα). 
•Προστατευτικές επιστρώσεις υψηλών 
προδιαγραφών που διαθέτουν διαφάνεια, 
αναστρεψιμότητα, συμβατότητα με την 
επιφάνεια, μεγάλη διάρκεια ζωής, εύκολη 
σύνθεση, χαμηλό κόστος συντήρησης και μη 
τοξικότητα.  
• Μοντελοποίηση και μετριασμός της 
απορροής επιφανειακών υδάτων.   

 

 

Τεχνολογίες που στοχεύουν στη 
διατήρηση της Μικτής Πολιτιστικής και 
Φυσικής Κληρονομιάς από δομικές ζημιές 

Επισκόπηση των κύριων τεχνολογιών που 
είναι αφιερωμένες στη δομική ενοποίηση:  

• Άγκυρες ράβδων, μπουλόνια βράχου, 
δίχτυ κατά της πτώσης βράχου, 
μικροσωληνοί, αρμολόγηση με 
πίδακα, νέες τεχνολογίες όπως 
«ενεργές ραφές».  

• Νέα κονιάματα και τσιμέντα για δομική 
ανασύνθεση από γεωπολυμερή με 
βάση τη μετακαολίνη. 



 
 
 
 
 
 

Οικονομική διάσταση  
 
 

Μέτρα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των 
τουριστικών επιχειρήσεων που 
σχετίζονται με τη Μικτή Φυσική και 
Πολιτιστική Κληρονομιά  
(π.χ. Οικομουσείο)   

Ο όρος «οικολογικό μουσείο» αναφέρεται σε 
οικολογικές δραστηριότητες που στοχεύουν 
στην ανάπτυξη μιας ολόκληρης περιοχής ως 
ζωντανό μουσείο. Ένα οικομουσείο 
ενσωματώνει τρία στοιχεία:  

• Τη διατήρηση της Φυσικής και 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε μια 
δεδομένη περιοχή. 
• Η διαχείριση αυτής της κληρονομιάς 
με τη συμμετοχή κατοίκων. 
• Η λειτουργία της διατηρητέας φύσης και 
των παραδόσεων ως μουσείου. 

 

 

Ολοκληρωμένα συστήματα τέχνης-
πολιτισμικού-τοπίου και κύκλοι 
κατανάλωσης-αποκατάστασης  

Η αειφόρος παραγωγή λαμβάνει επίσης 
υπόψη τα κοινωνικά και πολιτιστικά 
χαρακτηριστικά της περιοχής στην οποία 
βασίζεται. Σήμερα, η περιοχή ως τοπίο 
αντιπροσωπεύει ένα σύνθετο οικοσύστημα 
(κοινότητες, παραδόσεις, πολιτισμοί και 
συγκεκριμένα γεωργικά συστήματα) καθώς 
και ένα πολύτιμο αγαθό για την πολιτιστική 
διατήρηση της τέχνης και της ιστορίας. Είναι 
επίσης ένα στρατηγικό όπως έχει τεθεί για την 
υπεράσπιση και την προώθηση 
περιβαλλοντικών πολιτικών. 

 
 
 

Κοινωνική διάσταση  
 

Σχέδιο συντήρησης διατήρησης και 
στρατηγικές εφαρμογής για πολιτιστικά 
τοπία   

Επισκόπηση των τεσσάρων βασικών 
πολιτικών για πολιτιστικά τοπία:  

• Διατήρηση 
• Αναμόρφωση 
• Αποκατάσταση 
• Ανακατασκευή 

Ενέργειες που απαιτούνται για την παραγωγή 
Αναφοράς Πολιτιστικού Τοπίου, όπως 
ιστορική έρευνα, απογραφή και τεκμηρίωση 
υφιστάμενων συνθηκών, ανάγνωση του 
τοπίου, απογραφή ιστορικών φυτών.  

 

 

Στρατηγικές και πολιτικές πρόληψης 
κατολισθήσεων σε εθνική κλίμακα 

Η ευπάθεια των χώρων πολιτιστικής και 
φυσικής κληρονομιάς στις κατολισθήσεις είναι 
ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί 
σωστά με την ανάπτυξη διεπιστημονικών 
προσεγγίσεων. Απαιτούνται αξιόπιστες και 
ακριβείς αναλύσεις δεδομένων για την 
εκπόνηση σωστών γεωλογικών και 
γεωτεχνικών μοντέλων για αστοχία και 
αστάθεια πρανών, προκειμένου να 
επιτευχθούν, σε συνδυασμό με ιστορικά και 
αρχαιολογικά δεδομένα, οι καταλληλότερες 
ενέργειες μετριασμού.  



 
 
 
 
 
 

Παρουσίαση ΣΒΑ  

Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) εγκρίθηκαν από όλα τα κράτη μέλη του 
ΟΗΕ στα τέλη του 2015. Η Ατζέντα 2030 έχει τη φιλοδοξία να 

ανταπεξέλθει σε αυτούς τους 17 ΣΒΑ για τα επόμενα χρόνια. Θα είναι μια 
μοναδική πρόκληση για όλες τις κυβερνήσεις, αλλά και τον ιδιωτικό τομέα, 

τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους ανθρώπους που 
μπορούν όλοι να βοηθήσουν στην επιτάχυνση της επίτευξης των ΣΒΑ. 
Δεδομένου ότι ορίστηκαν για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης σε τρεις 

διαστάσεις (οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική), τα προϊόντα 
CHERISH ορίζονται σύμφωνα με τους στόχους που στοχεύουν 

συγκεκριμένα στη βελτίωση της βιώσιμης διαχείρισης των NRG στα κράτη 
μέλη. 

Αφού αναφέραμε τους πρώτους δώδεκα ΣΒΑ στο πρώτο και το δεύτερο 
ενημερωτικό δελτίο μας, ας ανακαλύψουμε παρακάτω τους στόχους  Βιώσιμης 
Ανάπτυξης 13 έως 17. 
 

Στόχος 13 : Λάβετε επείγουσα δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής και των επιπτώσεών της 
Στόχος 14  :  Διατήρηση και βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και 
των θαλάσσιων πόρων  
Στόχος 15  :  Αειφόρος διαχείριση των δασών, καταπολέμηση της 
ερημοποίησης, ανάσχεση και αντιστροφή της υποβάθμισης της γης, ανάσχεση 
της απώλειας βιοποικιλότητας 

Στόχος 16 : δίκαιες, ειρηνικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες 

Στόχος 17 : Αναζωογόνηση της παγκόσμιας εταιρικής σχέσης για βιώσιμη  
ανάπτυξη. 

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους 17 ΣΒΑ:    
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν 
συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των 
συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση 


