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Ενότητες θεμάτων Βιωσιμότητας και δείκτες για την αναφορά επιδόσεων

Ενότητα

Κύριοι δείκτες

Οικονομία και
κοινωνική
συνοχή
Economy (Κεφ. 5)

Ποσοστό ανεργίας πόλης
City’s unemployment rate
Εκτιμώμενη αξία της εμπορικής και
βιομηχανικής ιδιοκτησίας ως ποσοστό
της συνολικής εκτιμώμενης αξίας όλης
της ιδιοκτησίας/Assessed value of
commercial and industrial properties as
a percentage of total assessed value of all
properties
Ποσοστό πληθυσμού της πόλης που ζει
σε συνθήκες φτώχειας
Percentage of city population living in
poverty
Ποσοστό αυτοαπασχολούμενων
Percentage of selfemployed among all
employed
Ποσοστό εργαζομένων με σύμβαση
έργου ορισμένου χρόνου
Employees with a temporary
contract
Προτεινόμενοι (ελληνικοί)
Ποσοστό του πληθυσμού που δεν
εξασφαλίζει τουλάχιστον
τρείς από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1) να πληρώσει το ενοίκιο, το δάνειο ή
τους
λογαριασμούς 2) να διατηρήσει το
σπίτι επαρκώς ζεστό 3) να
αντιμετωπίσει απρόβλεπτα
έξοδα; 4) να καταναλώνει τακτικά
κρέας ή πρωτεΐνες. 5) να πάει διακοπές
ή δεν μπορεί να αγοράσει ένα από τα
παρακάτω αγαθά: 6) τηλεόραση 7)
ψυγείο, 8) αυτοκίνητο, 9) τηλέφωνο.
Ποσοστό συμμετοχής του πληθυσμού
της πόλης σε δομές όπως κοινωνικά
ιατρεία, παντοπωλεία, φροντιστήρια.
Ποσοστό ανεργίας ΑμεΑ στην πόλη
Ποσοστό πληθυσμού ΑμεΑ της πόλης
που ζει σε συνθήκες φτώχειας

Συμπληρωματικοί δείκτες

Ποσοστό ατόμων με πλήρη
απασχόληση/Percentage of persons
in fulltime employment

Σχετικοί στόχοι
Ατζέντας 2030
ΟΗΕ*,
ευρωπαϊκοί ή
εθνικοί
1, 8, 9, 10 και 16

Αριθμός επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων ανά 100.000
κατοίκους
Number of businesses per 100 000
population
Ποσοστό ανεργίας των νέων
Youth unemployment rate
Προτεινόμενοι (ελληνικοί)
Αριθμός επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων ΑμεΑ

1

Ενότητα

Εκπαίδευση
Education (Κεφ.6)

Χρήση
αειφορικών
μορφών
ενέργειας και
εξοικονόμηση
ενέργειας
Energy (Clause 7)

Κύριοι δείκτες

Συμπληρωματικοί δείκτες

Ποσοστό γυναικών που εγγράφονται
στο σχολείο
Percentage of female schoolaged
population enrolled in school

Ποσοστό ανδρών που εγγράφονται
στο σχολείο
Percentage of male schoolaged
population enrolled in school

Ποσοστό μαθητών που ολοκληρώνουν
την πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Percentage of students completing
primary education

Ποσοστό πληθυσμού που
εγγράφεται στο σχολείο
Percentage of schoolaged population
enrolled in school

Ποσοστό μαθητών που ολοκληρώνουν
τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Percentage of students completing
secondary education
Αναλογία μαθητών ‐εκπαιδευτικών
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Primary education student/teacher ratio
Προτεινόμενοι (ελληνικοί)
Ποσοστό πληθυσμού που μιλάει
τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα
Ποσοστό ΑμεΑ που εγγράφονται στο
σχολείο
Ποσοστό μαθητών ΑμεΑ που
ολοκληρώνουν την πρωτοβάθμια
εκπαίδευση
Ποσοστό μαθητών ΑμεΑ που
ολοκληρώνουν τη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση
Αναλογία μαθητών ΑμεΑ–
εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής σε
σχολεία συνεκπαίδευσης πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης

Αριθμός πτυχίων ανώτατης
εκπαίδευσης ανά 100.000 κατοίκους
Number of higher education degrees
per 100 000 population
Προτεινόμενοι (ελληνικοί)
Ποσοστό πληθυσμού που μιλάει
τουλάχιστον δυο ξένες γλώσσες
Αριθμός πτυχίων ΑμεΑ ανώτατης
εκπαίδευσης

Συνολική οικιακή χρήση ηλεκτρικής
ενέργειας ανά κάτοικο
(kWh/έτος)/Total residential electrical
energy use per capita (kWh/year)
Ποσοστό πληθυσμού της πόλης με
εξουσιοδοτημένη ηλεκτρική
υπηρεσία/Percentage of city population
with authorized electrical service
Κατανάλωση ενέργειας των δημόσιων
κτιρίων ανά έτος (kWh/m²)/Energy
consumption of public buildings per year
(kWh/m²)
Ποσοστό συνολικής ενέργειας που
προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, ως
τμήμα της συνολικής κατανάλωσης
ενέργειας της πόλης/ Percentage of total
energy derived from renewable sources,
as a share of the city’s total energy
consumption

Συνολική χρήση ηλεκτρικής
ενέργειας ανά κάτοικο (kWh/έτος)
Total electrical energy use per capita
(kWh/year)

Σχετικοί στόχοι
Ατζέντας 2030
ΟΗΕ*,
ευρωπαϊκοί ή
εθνικοί
4, 5 και 10

7 και 12

Μέσος αριθμός ηλεκτρικών
διακοπών ανά πελάτη ανά έτος
Average number of electrical
interruptions per customer per year
Μέση διάρκεια ηλεκτρικών
διακοπών (σε ώρες)
Average length of electrical
interruptions (in hours)

1

Ενότητα

Κύριοι δείκτες

Εκπομπές
αερίων του
θερμοκηπίου και
ποιότητα αέρα

Συγκέντρωση μικρών σωματιδίων
(PM2.5)
Fine Particulate Matter (PM2.5)
concentration
Συγκέντρωση σωματιδίων (PM10)
Particulate Matter (PM10) concentration
Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που
μετρούνται σε τόνους ανά κάτοικο
Greenhouse gas emissions measured in
tonnes per capita

Συγκέντρωση NO2(διοξείδιο του
αζώτου)/NO2 (nitrogen dioxide)
concentration
Συγκέντρωση SO2 (διοξειδίου του
θείου)/SO2 (sulphur dioxide)
concentration
Συγκέντρωση O3 (όζοντος)
O3 (ozone) concentration
Ηχορύπανση
Noise pollution
Ποσοστιαία μεταβολή του αριθμού
των ιθαγενών ειδών Percentage
change in number of native species

3, 12, 13, 14 και 15

Δημοσιονομική
αυτάρκεια
Finance (Κεφ. 9)

Λόγος εξυπηρέτησης χρέους (δαπάνες
εξυπηρέτησης χρέους ως ποσοστό ιδίων
εσόδων του Δήμου)
Debt service ratio (debt service
expenditure as a percentage of a
municipality’s ownsource revenue)

Κεφαλαιουχικά έξοδα ως ποσοστό
των συνολικών δαπανών/Capital
spending as a percentage of total
expenditures
Ίδια έσοδα ως ποσοστό επί των
συνολικών εσόδων
Ownsource revenue as a percentage
of total revenues
Φόρος που εισπράττεται ως
ποσοστό φόρου που χρεώνεται Tax
collected as percentage of tax billed

8

Αντιμετώπιση
καταστάσεων
εκτάκτου
ανάγκης
Fire and
emergency
response (Κεφ.10)

Αριθμός πυροσβεστών ανά 100.000
κατοίκους/Number of firefighters per
100 000 population

Αριθμός εθελοντών πυροσβεστών
και πυροσβεστών μερικής
απασχόλησης ανά 100.000
κατοίκους/Number of volunteer and
parttime firefighters per 100 000
population.
Χρόνος απόκρισης από το αρχικό
σήμα για υπηρεσίες αντιμετώπισης
έκτακτης ανάγκης/Response time for
emergency response services from
initial call
Χρόνος απόκρισης από το αρχικό
σήμα για την πυροσβεστική
υπηρεσία/ Response time for fire
department from initial call

Environment
(Κεφ. 8)

Εκπροσώπηση
και συμμετοχή
πολιτών
Governance
(Κεφ.11)

Αριθμός θανάτων που σχετίζονται με
πυρκαγιά ανά 100.000
κατοίκους/Number of fire related deaths
per 100 000 population
Αριθμός θανάτων που σχετίζονται με
φυσικές καταστροφές ανά 100.000
κατοίκους/Number of natural disaster
related deaths per 100 000 population
Προτεινόμενοι (ελληνικοί)
Ποσοστό ατομικών σχεδίων
αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου
ανάγκης για άτομα με αναπηρία επί
συνόλου ατόμων με αναπηρία
Συμμετοχή εκλογέων στις τελευταίες
δημοτικές εκλογές (ως ποσοστό των
εγγεγραμμένων στους εκλογικούς
καταλόγους)
Voter participation in last municipal
election (as a percentage of eligible
voters)
Ποσοστό γυναικών επί του συνόλου
εκλεγμένων σε επίπεδο δήμου
Women as a percentage of total elected

Συμπληρωματικοί δείκτες

Ποσοστό γυναικών που
απασχολούνται στο εργατικό
δυναμικό της Δημοτικής Αρχής της
πόλης/Percentage of women
employed in the city government
workforce
Αριθμός καταδικαστικών
αποφάσεων για διαφθορά ή/και
δωροδοκία από υπαλλήλους του
δήμου ανά 100.000
κατοίκους/Number of convictions for
corruption and or bribery by city

Σχετικοί στόχοι
Ατζέντας 2030
ΟΗΕ*,
ευρωπαϊκοί ή
εθνικοί

16

5, 10, 16 και 17

2

Ενότητα

Κύριοι δείκτες

to citylevel office
Προτεινόμενοι (ελληνικοί)
Ποσοστό συμμετοχής δημοτών στα
δημοτικά συμβούλια
Εκπροσώπηση χωρίς αμοιβή σε
επιτροπές και συμβούλια (ανά φύλο,
εθνικότητα, ηλικία, αναπηρία, …)
Ποσοστό συμμετεχόντων σε
οργανωμένες εθελοντικές
δραστηριότητες που στοχεύουν
στη βελτίωση της τοπικής
κοινότητας/δήμου
Αριθμός προσβάσιμων εκλογικών
τμημάτων στις τελευταίες δημοτικές
εκλογές
Συμμετοχή εκλογέων ΑμεΑ στις
τελευταίες δημοτικές εκλογές (ως
ποσοστό των εγγεγραμμένων στους
εκλογικούς καταλόγους εκλογέων)
Ποσοστό ΑμεΑ επί του συνόλου
εκλεγμένων σε επίπεδο δήμου

Υγεία
Health (Clause12)

Μέσος όρος προσδόκιμου ζωής Average
life expectancy
Αριθμός νοσοκομειακών κλινών ανά
100 000 κατοίκους
Number of inpatient hospital beds per
100 000 population
Αριθμός ιατρών ανά 100.000
κατοίκους/Number of physicians per 100
000 population
Θνησιμότητα κάτω της ηλικίας των
πέντε ετών ανά 1000 γεννήσεις /Under
age five mortality per 1 000 live births
Προτεινόμενοι (ελληνικοί)
Ποσοστό τακτικών καπνιστών σε
αναλογία με τον πληθυσμό της πόλης
Ποσοστό κατοίκων της πόλης που
είχαν ψυχολογική δυσχέρεια κατά τους
τελευταίους μήνες.
Ποσοστό κατοίκων που αναφέρουν ότι
είχαν, κατά τους τελευταίους 12 μήνες,
ένα τροχαίο ατύχημα, και τραυματισμό
για τον οποίο ζητήθηκε ιατρική
θεραπεία

Συμπληρωματικοί δείκτες

Σχετικοί στόχοι
Ατζέντας 2030
ΟΗΕ*,
ευρωπαϊκοί ή
εθνικοί

officials per 100 000 population
Εκπροσώπηση πολιτών: ο αριθμός
των τοπικών υπαλλήλων που
εξελέγησαν σε αξίωμα ανά 100.000
κατοίκους
Citizens’ representation: number of
local officials elected to office per 100
000 population
Αριθμός καταχωρημένων εκλογέων
ως ποσοστό του πληθυσμού σε
ηλικία ψήφου Number of registered
voters as a percentage of the voting
age population
Προτεινόμενοι (ελληνικοί)
Ποσοστό συμμετοχής των νέων σε
δραστηριότητες μιας οργάνωσης
ή πολιτικού κόμματος ή τοπικής
οργάνωσης για συλλογικούς
στόχους της τοπικής κοινωνίας.
Ποσοστό συμμετοχής δημοτών που
χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για
αλληλεπίδραση με τη δημοτική αρχή
(λήψη πληροφοριών από
ιστοσελίδες δημόσιων δημοτικών
υπηρεσιών, λήψη και αποστολή
επίσημων εντύπων).
Ποσοστό ΑμεΑ που απασχολούνται
στο εργατικό δυναμικό της
Δημοτικής Αρχής της πόληςέχουν
εκπαιδευτεί/καταρτισθεί σε θέματα
αναπηρίας/ προσβασιμότητας
Αριθμός ιατρών ψυχικής υγείας ανά
100.000 κατοίκους
Number of nursing and midwifery
personnel per 100 000 population
Αριθμός νοσηλευτικού και
μαιευτικού προσωπικού ανά
100.000 κατοίκους
Number of mental health
practitioners per 100 000 population
Ποσοστό αυτοκτονίας ανά 100.000
κατοίκους/Suicide rate per 100 000
population
Προτεινόμενοι (ελληνικοί)
Ποσοστό νέων 18‐24 ετών με δείκτη
μάζας σώματος 30 ή μεγαλύτερο.
Ποσοστό μαθητών που δήλωσε ότι
ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ

3 και 12
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Ενότητα

Κύριοι δείκτες

Συμπληρωματικοί δείκτες

Σχετικοί στόχοι
Ατζέντας 2030
ΟΗΕ*,
ευρωπαϊκοί ή
εθνικοί

Ποσοστό τροχαίων ατυχημάτων στην
πόλη υπό την επήρεια
αλκοόλ/ναρκωτικών
Χωρικός και
αστικός
σχεδιασμός
Urban planning
and (Κεφ. 19)
Recreation
(Κεφ.13)
Περιλαμβάνει:
Αστικό πράσινο,
ανοικτούς
δημόσιους χώρους
και κτίρια

Συγκοινωνίες,
μεταφορές
Transportation
(Κεφ. 18)

Πράσινη έκταση (εκτάρια) ανά 100 000
κατοίκους/Green area (hectares) per
100 000 population
Τετραγωνικά μέτρα δημόσιου
εσωτερικού χώρου αναψυχής ανά
κάτοικο
Square metres of public indoor recreation
space per capita
Τετραγωνικά μέτρα δημόσιου
εξωτερικού χώρου αναψυχής ανά
κάτοικο/ Square metres of public
outdoor recreation space per capita
Προτεινόμενοι (ελληνικοί)
% Αναξιοποίητων αδόμητων
εκτάσεων/επιφάνεια πόλης
Αριθμός Κενών και εγκαταλελειμμένων
κτιρίων
% επιφάνειας επεκτάσεως σχεδίου
πόλης/ επιφάνεια πόλης (αρνητικός
δείκτης)
Πυκνότητα και μήκος πράσινου
δικτύου((διαβάθμιση και κατανομή
Δ.Χ.στον αστικό ιστό)
Μήκος πεζοδρομίων ικανού πλάτους
χωρίς εμπόδια
Μήκος Ποδηλατοδρόμων ικανού
πλάτους χωρίς εμπόδια και αλλαγές
επιπέδων
Διαλειτουργικότητα δικτύου πεζών‐
ποδηλάτων με δίκτυα ΜΜΜ
% χωρικών και πολεοδομικών μελετών
οι οποίες εκπονούνται με συνεργασία
όλων των αρμόδιων φορέων(εφαρμογή
των αρχών του ολοκληρωμένου
σχεδιασμού)/ συνολικού όγκου
μελετών(συντονισμός και συνεργασία
φορέων)
Χρόνος υλοποίησης των εκπονηθεισών
χωρικών και πολεοδομικών μελετών
Μήκος σε χιλιόμετρα προσβάσιμων σε
ΑμεΑ πεζοδρομίων/πεζοδρόμων
Αριθμός θέσεων προσωρινής
στάθμευσης ΑμεΑ στον αστικό ιστό της
πόλης

Ετήσιος αριθμός δένδρων που
φυτεύονται ανά 100.000
κατοίκους/Annual number of trees
planted per 100 000 population
Ποσοστό ενδημικών και άνυδρων
δένδρων επί συνόλου δένδρων που
φυτεύονται
Ποσοστό έκτασης αυθαιρέτων
Areal size of informal settlements as a
per cent of city area
Αναλογία απασχόλησης/στέγασης?
Jobs/housing ratio
Προτεινόμενοι (ελληνικοί)
Ποσοστό εγκαταλελειμμένων
κτιρίων ή/και αδόμητων εκτάσεων
που αξιοποιούνται για χρήση από
πολίτες/επισκέπτες
Ετήσια αύξηση επιφανειών
πεζοδρομίων
Ποσοστό έκτασης πεζοδρομίων
χωρίς εμπόδια (πινακίδες, δένδρα ή
σπασμένες πλάκες)
Ποσοστό συνένωσης ιδιωτικών
ακάλυπτων χώρων/πρασίνου για
κοινή χρήση
‐Διαβάθμιση κλίμακας και είδους Δ.Χ
(πάρκα‐ πλατείες μητροπολιτικής
εμβέλειας, αστικά πάρκα και
πλατείες, Δ.Χ. γειτονιάς, πράσινοι
ακάλυπτοι Ο.Τ.)και κατανομή τους
στον αστικό ιστό)
‐%Φυτεμένων επιφανειών(υψηλή
και χαμηλή φύτευση) /σκληρές
επιφάνειες στους Δ.Χ.
‐%Ενδημικών φυτών/Συνόλου της
φύτευσης
‐% Εφαρμογής βιοκλιματικών
παραμέτρων στους Δ.Χ. (χρήση
Α.Π.Ε., ανακύκλωση νερού‐water
management ,επιλογή ψυχρών
υλικών)
‐ποιότητα αστικού εξοπλισμού
(αισθητικά, λειτουργικά
χαρακτηριστικά, επιλογή υλικών)
και αριθμός έργων τέχνης στον Δ.Χ.

3 και 16

Χιλιόμετρα συστήματος δημόσιων
μεταφορών υψηλής χωρητικότητας ανά
100.000 κατοίκους/Kilometres of high
capacity public transport system per 100
000 population
Χιλιόμετρα του συστήματος ελαφρών

Ποσοστό των μετακινούμενων
ατόμων που χρησιμοποιούν τρόπο
ταξιδιού διαφορετικό από ΙΧ/
Percentage of commuters using a
travel mode other than a personal
vehicle

3 και 13

4

Κύριοι δείκτες

Συμπληρωματικοί δείκτες

επιβατικών μεταφορών ανά 100.000
κατοίκους/Kilometres of light passenger
public transport system per 100 000
population
Ετήσιος αριθμός μετακινήσεων ανά
κάτοικο για τις δημόσιες
μεταφορές/Annual number of public
transport trips per capita
Αριθμός ιδιωτικών αυτοκινήτων ανά
κάτοικο/Number of personal
automobiles per capita
Προτεινόμενοι (ελληνικοί)
Αριθμός ιδιωτικών αυτοκινήτων ΑμεΑ

Αριθμός μηχανοκίνητων δικύκλων
ανά κάτοικο/Number of twowheel
motorized vehicles per capita
Χιλιόμετρα ποδηλατοδρόμων ανά
100.000 κατοίκους/ Kilometres of
bicycle paths and lanes per 100 000
population
Θανατηφόρα ατυχήματα ΜΜΜ ανά
100.000 κατοίκους
Transportation fatalities per 100 000
population
Αριθμός απευθείας αεροπορικών
συνδέσεων)/ Commercial air
connectivity (number of nonstop
commercial air destinations)

Τηλεπικοινωνίες
Telecommunicati
on (Κεφ.17)

Αριθμός συνδέσεων στο διαδίκτυο ανά
100 000 κατοίκους
Number of internet connections per 100
000 population
Αριθμός συνδέσεων κινητής
τηλεφωνίας ανά 100 000 κατοίκους/
Number of cell phone connections per
100 000 population
Προτεινόμενοι (ελληνικοί)
Αριθμός συνδέσεων ΑμεΑ στο διαδίκτυο
ανά 100 000 κατοίκους
Αριθμός συνδέσεων ΑμεΑ κινητής
τηλεφωνίας ανά 100 000 κατοίκους

Αριθμός σταθερών τηλεφωνικών
συνδέσεων ανά 100.000 κατοίκους
Number of landline phone
connections per 100 000 population

Ασφάλεια και
ποιότητα ζωής
Safety (Κεφ. 14)

Αριθμός αστυνομικών υπαλλήλων ανά
100.000 κατοίκους
Number of police officers per 100 000
population
Αριθμός ανθρωποκτονιών ανά 100.000
κατοίκους
Number of homicides per 100 000
population

Εγκλήματα κατά της
ιδιοκτησίας/Crimes against property
per 100 000
Χρόνος απόκρισης του αστυνομικού
τμήματος από το αρχικό
σήμα/Response time for police
department from initial call
Ποσοστό βίαιης εγκληματικότητας
ανά 100.000 κατοίκους/Violent
crime rate per 100 000 population

Στέγαση
Shelter (Κεφ. 15)

Ποσοστό πληθυσμού της πόλης που ζει
σε συνοικισμούς παραπηγμάτων
Percentage of city population living in
slums
Προτεινόμενοι (ελληνικοί)
Ποσοστό πληθυσμού ΑμεΑ που ζει σε
ιδρύματα
Ποσοστό πληθυσμού ΑμεΑ που ζει σε
ανοικτές δομές

Αριθμός αστέγων ανά 100.000
κατοίκους/Number of homeless per
100 000 population
Ποσοστό νοικοκυριών που δεν έχουν
καταχωρισμένους νόμιμους
τίτλους/Percentage of households
that exist without registered legal
titles

Ενότητα

Σχετικοί στόχοι
Ατζέντας 2030
ΟΗΕ*,
ευρωπαϊκοί ή
εθνικοί

1 και 3

5

Κύριοι δείκτες

Συμπληρωματικοί δείκτες

Ποιότητα νερού
Water and
sanitation
(Κεφ.21)

Ποσοστό πληθυσμού συνδεδεμένων με
δίκτυο πόσιμου νερού/Percentage of
city population with potable water supply
service
Ποσοστό πληθυσμού με βιώσιμη
πρόσβαση σε βελτιωμένη πηγή
νερού/Percentage of city population with
sustainable access to an improved water
source
Ποσοστό πληθυσμού με πρόσβαση σε
βελτιωμένες συνθήκες Υγιεινής/
Percentage of population with access to
improved sanitation
Συνολική οικιακή κατανάλωση νερού
ανά κάτοικο (λίτρα/ημέρα)
Total domestic water consumption per
capita (litres/day)

Συνολική κατανάλωση νερού ανά
κάτοικο (λίτρα/ημέρα)
Total water consumption per capita
(litres/day)
Μέσος όρος ετήσιων ωρών διακοπής
υπηρεσίας ύδατος ανά νοικοκυριό
Average annual hours of water
service interruptions per household
Ποσοστό απώλειας νερού (μη
χρησιμοποιούμενο νερό)
Percentage of water loss
(unaccounted for water)

6, 12 και 14

Κυκλική
οικονομία
Στερεά
απόβλητα
Solid waste (Κεφ.
16)
Υγρά απόβλητα
Wastewater
(Κεφ. 20)

Ποσοστό του πληθυσμού της πόλης με
τακτική συλλογή στερεών αποβλήτων
(κατοικίες)
Percentage of city population with
regular solid waste collection
(residential)
Σύνολο αστικών στερεών αποβλήτων
ανά κάτοικο
Total collected municipal solid waste per
capita

Ποσοστό στερεών αποβλήτων που
αποτίθενται σε χώρο υγειονομικής
ταφής/Percentage of the city’s solid
waste that is disposed of in a sanitary
landfill
Ποσοστό στερεών αποβλήτων που
καταλήγουν σε αποτεφρωτήρα/
Percentage of the city’s solid waste
that is disposed of in an incinerator
Ποσοστό στερεών αποβλήτων που
καίγονται σε ανοιχτό χώρο/
Percentage of the city’s solid waste
that is burned openly
Ποσοστό στερεών αποβλήτων που
αποτίθενται σε χωματερή/
Percentage of the city’s solid waste
that is disposed of in an open dump
Ποσοστό στερεών αποβλήτων σε
λοιπά ρεύματα αποβλήτων
Percentage of the city’s solid waste
that is disposed of by other means
Κατανομή επικινδύνων αποβλήτων
ανά κάτοικο/Hazardous waste
generation per capita
Ποσοστό ανακυκλούμενων
επικίνδυνων αποβλήτων Percentage
of city’s hazardous waste that is
recycled

3, 12, 13 και 15

Ενότητα

Ποσοστό ανακυκλούμενων στερεών
αποβλήτων της πόλης Percentage of the
city’s solid waste that is recycled

Ποσοστό του πληθυσμού με σύνδεση
στο αποχετευτικό δίκτυο
Percentage of city population served by
wastewater collection
Ποσοστό υγρών αστικών αποβλήτων
που δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία
Percentage of the city’s wastewater that
has received no treatment
Ποσοστό υγρών αστικών αποβλήτων
που υποβάλλονται σε πρωτοβάθμια
επεξεργασία
Percentage of the city’s wastewater
receiving primary treatment
Ποσοστό υγρών αστικών αποβλήτων
που υποβάλλονται σε δευτεροβάθμια
επεξεργασία
Percentage of the city’s wastewater
receiving secondary treatment
Ποσοστό υγρών αστικών αποβλήτων
που υποβάλλονται σε τριτοβάθμια

Σχετικοί στόχοι
Ατζέντας 2030
ΟΗΕ*,
ευρωπαϊκοί ή
εθνικοί

6

Ενότητα

Κύριοι δείκτες

Συμπληρωματικοί δείκτες

Σχετικοί στόχοι
Ατζέντας 2030
ΟΗΕ*,
ευρωπαϊκοί ή
εθνικοί

επεξεργασία Percentage of the city’s
wastewater receiving tertiary treatment
Προσβασιμότητα
χωρίς
αποκλεισμούς
ΑμεΑ
Ανοικτότητα
Δεδομένων και
εφαρμογών

Ποσοστό προσβάσιμων δημοσίων
Υπηρεσιών
Ποσοστό κοινόχρηστων προσβάσιμων
χώρων αναψυχής
Ποσοστό ιδιωτικών χώρων
αναψυχής/πολιτισμού
Ποσοστό προσβάσιμων δομών
εκπαίδευσης
Ποσοστό προσβάσιμων δομών υγείας
Ποσοστό εργαζομένων με αναπηρία
στον ιδιωτικό τομέα
Προτεινόμενοι (ελληνικοί)
Αριθμός φορέων που παρέχουν ανοικτά
δεδομένα ανά θεσμοθετημένο θεματικό
άξονα όπως έχουν ορισθεί από
Ευρωπαϊκή Ένωση 1
Number of organizations offering open
datasets per thematic axis as defined in
European Union1

Προτεινόμενοι (ελληνικοί)
Ποσοστό προσβάσιμων τουριστικών
υποδομών προσωρινής διαμονής
Ετήσιος αριθμός τουριστών με
αναπηρία

Αριθμός νέων ψηφιακών εφαρμογών
για πολλαπλές συσκευές (σταθερές,
κινητές, κλπ) που παρέχονται ανά δήμο
και ανά έτος
Number of new digital applications for
multiple devices (fixed, mobile, etc) per
municipality per year
Αξιοποίηση και
ανάδειξη
πολιτιστικής
κληρονομιάς (για
την ελκυστικότητα
τουριστικού
προορισμού)

Καινοτομίες,
δυναμικό

Προτεινόμενοι (ελληνικοί)
Αριθμός ψηφιακών εφαρμογών για
πολλαπλές συσκευές (σταθερές,
κινητές, κλπ) που αναδεικνύουν
πολιτισμικό περιεχόμενο ανά δήμο και
ανά έτος
Number of digital applications for
multiple devices (fixed, mobile, etc)
which promote cultural content per
municipality per year
Προτεινόμενοι (ελληνικοί)
Αριθμός νέων νεοφυών επιχειρήσεων
ανά Δήμο ανά θεματική κατηγορία ανά
έτος
Number of new startups, spinoffs per
municipality per thematic per year

Προτεινόμενοι (ελληνικοί)
Αριθμός νέων διπλωμάτων
ευρεσιτεχνιών ανά 100.000
κατοίκους ανά έτος
Number of new patents per 100 000
population per year

1

“Six axes or dimensions: Smart Economy; Smart Mobility; Smart Environment; Smart People; Smart
Living; Smart Governance” http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/507480/IPOLITRE_ET(2014)507480_EN.pdf
7

*πλην ΣΤΟΧΟΥ 11: ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
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Κατάλογος Στρατηγικών Στόχων Ατζέντας 2030 ΟΗΕ

Αριθμός

Στόχος
στην αγγλική

στην ελληνική

1.

No Poverty

Μηδενική Φτώχεια

2.

Zero Hunger

Μηδενική Πείνα

3.

Good Health and Well‐being

Καλή Υγεία και Ευημερία

4.

Quality Education

Ποιοτική Εκπαίδευση

5.

Gender Equality

Ισότητα των Φύλων

6.

Clean Water and Sanitation

Πόσιμο νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής και
αποχέτευσης

7.

Affordable and Clean Energy

Καθαρή Ενέργεια σε προσιτή τιμή

8.

Decent Work and Economic Growth

Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη

9.

Industry, Innovation and Infrastructure

Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές

10.

Reduced Inequalities

Μείωση Ανισοτήτων

11.

Sustainable Cities and Communities

Βιώσιμες πόλεις και ανθρώπινες κοινότητες

12.

Responsible Consumption and Production

Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή

13.

Climate Action

Δράσεις αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής

14.

Life Below Water

Ζωή στο Νερό

15.

Life on Land

Ζωή στη Στεριά

16.

Peace, Justice and Strong Institutions

Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί

17.

Partnerships for the Goals

Συνεργασίες για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
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