
 

365 μέρες μετά 
 

«πράσινες» φιλοδοξίες, γκρίζα αποτελέσματα 
 
 
Η υποβίβαση του περιβαλλοντικού ζητήματος σε «δευτερεύον» ζήτημα στην πολιτική ατζέντα των κυβερνήσεων ήταν ένα δεδομένο 
με το οποίο οι πολίτες ζούσαν εδώ και τουλάχιστον πέντε δεκαετίες. Η κυβέρνηση της 4ης Οκτωβρίου 2009 υποσχέθηκε να 
τοποθετήσει το περιβάλλον κεντρικά στη πολιτική της ατζέντα, βάζοντας την «πράσινη ανάπτυξη» ως στρατηγική και αναπτυξιακή 
προτεραιότητα της χώρας και δημιουργώντας το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Τι έχει αλλάξει όμως 
ουσιαστικά για την προστασία της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα; 
 
Στο παρακάτω κείμενο, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία κάνει μια αποτίμηση των υποσχέσεων, επιτευγμάτων και πρωτοβουλιών 
της κυβέρνησης 1 χρόνο μετά την εκλογή της.  
 
 
Προστατευόμενες Περιοχές 
 
Οι Προστατευόμενες Περιοχές της Ελλάδας παραμένουν ουσιαστικά απροστάτευτες. Παρ’ ότι η Κυβέρνηση έχει καταφέρει τα βασικά, 
και ως ένα βαθμό δεδομένα, βήματα ως προς την οργάνωση των μηχανισμών προστασίας των σημαντικών για την βιοποικιλότητα 
περιοχών της Ελλάδας, ελάχιστες από τις δεσμεύσεις της έχουν υλοποιηθεί. Οι Προστατευόμενες Περιοχές αποτελούν την μοναδική 
ευκαιρία για την διατήρηση των ειδών και ων οικοτόπων, και θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην υλοποίηση μέτρων προστασίας και 
διαχείρισης, φύλαξης και πάταξης των περιβαλλοντικών παραβιάσεων. 
 
 

Θέμα Εκτίμηση 
κατάστασης 

Προεκλογικές εξαγγελίες 
και προγραμματικές 

δηλώσεις 

Πραγματικότητα σήμερα 

Διαχείριση και προστασία 
στις Προστατευόμενες 
Περιοχές 

Αρνητική “… Βασική πολιτική επιλογή θα 
πρέπει να είναι η προστασία και η 
σωστή διαχείριση…” 

Η διαχείριση και προστασία των 
Προστατευόμενων Περιοχών 
παραμένει σχεδόν ανύπαρκτη, 
χωρίς προτεραιότητες και 
κατευθύνσεις από την 
κυβέρνηση. Ακόμα δεν 
υπάρχουν Σχέδια Διαχείρισης για 
τις Προστατευόμενες Περιοχές. 
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Η Ελλάδα έχει καταδικαστεί στο 
Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων για ελλιπή μέτρα 
προστασίας στις Ζώνες Ειδικής 
Προστασίας του δικτύου Natura 
2000 (υπόθεση C-293/07). 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει 
στείλει στην Ελληνική 
Κυβέρνηση προειδοποιητική 
επιστολή. Η Κυβέρνηση 
καθυστερεί να συμμορφωθεί 
αδικαιολόγητα, έχοντας συντάξει 
σχέδιο Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης το οποίο δεν 
αποστέλλει στην Επιτροπή. 

Φορείς Διαχείρισης των 
Προστατευόμενων 
Περιοχών 

Αρνητική “…Στόχος είναι οι 
προστατευόμενες περιοχές να 
γίνουν πόλοι τοπικής πράσινης 
ανάπτυξης...»  

Ανεπαρκής παραμένει η 
υλικοτεχνική υποστήριξη, 
χρηματοδότηση και οι 
κατευθύνσεις προς τους Φορείς 
Διαχείρισης. 
Παρόλα αυτά κρίνεται θετική η 
πρωτοβουλία να καθοριστούν οι 
προτεραιότητες για την 
υλοποίηση του προγράμματός 
τους. 

Επιτροπή Φύση 2000 Θετική  Θετική κρίνεται η ανασύσταση 
της Επιτροπής.  

Παρακολούθηση 
Προστατευόμενων 
Περιοχών 

Θετική  Θετική κρίνεται η έναρξη του 
Εθνικού Προγράμματος  
Παρακολούθησης.  

 
 

Χωροταξία 
 
Η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα προς αποφυγή σε ότι αφορά την Εθνική Χωροταξία. Η Κυβέρνηση, 1 χρόνο μετά, δεν έχει προβεί 
στα απαραίτητα θετικά βήματα για την επίλυση των διογκωμένων περιβαλλοντικών προβλημάτων που παραμένουν από την 
ανεπαρκή, άναρχη και χωρίς περιβαλλοντικών κριτήρια χωροθέτηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Αντίθετα μάλιστα, 
προχωρά σε προτάσεις νομοσχεδίων για την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τις 
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«Στρατηγικές Επενδύσεις». Η πολιτική αυτή αναμένεται να επιφέρει σοβαρή παράκαμψη των περιβαλλοντικών δικλείδων ασφαλείας 
κατά την ραγδαία ανάπτυξη που επιχειρείται και αποτελεί «πυροσβεστική» λύση στην αντιμετώπιση του προβλήματος της 
γραφειοκρατίας και της κρίσης, με την απουσία του γνώμονα της βιωσιμότητας. 
 
 

Θέμα Εκτίμηση 
κατάστασης 

Προεκλογικές εξαγγελίες 
και προγραμματικές 

δηλώσεις 

Πραγματικότητα σήμερα 

Νόμος για την επιτάχυνση 
της ανάπτυξης των 
Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (Ν.3851/2010) 

Αρνητική «…Σύνθημά μας «ΑΠΕ παντού», 
εκτός από τις περιοχές υψηλής 
προστασίας....» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«…Ιδιαίτερη σημασία στον 
εξαιρετικά ευαίσθητο χώρο της 
παράκτιας ζώνης και της 
νησιωτικής Ελλάδας.» 
 

Οι περιοχές υψηλής 
προστασίας παραμένουν 
περιοχές όπου επιτρέπεται η 
χωροθέτηση των αιολικών 
πάρκων (Ζώνες Ειδικής 
Προστασίας του δικτύου 
Natura 2000, Περιοχές 
Προστασίας της Φύσης). Ο 
νέος νόμος καθιστά αδύναμες 
τις περιβαλλοντικές 
αξιολογήσεις των αιολικών 
πάρκων εντός των περιοχών 
αυτών. 
 
Σε αντίθεση με τις εξαγγελίες 
της κυβέρνησης για προστασία 
της νησιωτικής Ελλάδας, τα 
αιολικά πάρκα όχι μόνο δεν 
εξαιρούνται στις πιο 
ευαίσθητες βραχονησίδες, 
αλλά επιταχύνεται και η 
διαδικασία αδειοδότησής τους. 

Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο 
για τον Τουρισμό 

Αρνητική «…Το ΠΑΣΟΚ θα αποσύρει το 
Ειδικό Χωροταξικό για τον 
Τουρισμό. Ο Αναπτυξιακός 
Νόμος θα προσαρμοστεί και 
στις πραγματικές ανάγκες του 
τουρισμού…» 

Το υφιστάμενο προβληματικό 
Πλαίσιο εξακολουθεί να μην 
αποσύρεται. Η Κυβέρνηση 
καθυστερεί αδικαιολόγητα την 
διαδικασία αναθεώρησης του 
Πλαισίου, με αποτέλεσμα τον 
περαιτέρω κορεσμό των 
ευαίσθητων εκτός σχεδίου 
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περιοχών με τουριστικές 
εγκαταστάσεις, αλλά και τη 
διαιώνιση της μη βιώσιμης 
τουριστικής ανάπτυξης. 

Νομοσχέδιο για την 
«Επιτάχυνση των μεγάλων 
έργων» 

Αρνητική «…Ενσωμάτωση 
περιβαλλοντικών κριτηρίων στο 
στρατηγικό σχεδιασμό και τη 
λήψη αποφάσεων από όλα τα 
υπουργεία και φορείς του 
δημοσίου…» 

 

Ο νέος νόμος που προωθεί η 
Κυβέρνηση σαν λύση στην 
οικονομική κρίση αποτελεί 
σοβαρή παράκαμψη της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας 
και μοιάζει επανάληψη της 
νομοθεσίας επιτάχυνσης των 
ολυμπιακών έργων, τα οποία 
προκάλεσαν ανυπολόγιστες 
ζημιές στο περιβάλλον της 
Αττικής. Ο νόμος αναμένεται 
να επιφέρει την καταστροφή 
πολλών φυσικών περιοχών της 
Ελλάδας, αφού δεν υπάρχουν 
οι κατάλληλες δικλείδες 
ασφαλείας για το περιβάλλον. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θεσμικό Πλαίσιο προστασίας της Βιοποικιλότητας 
 
Χρειάζονται ακόμη σοβαρές αποφάσεις και ένδειξη στιβαρής πολιτικής βούλησης για να έχουμε ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο 
προστασίας της βιοποικιλότητας της Ελλάδας το οποίο θα ανταποκρίνεται στις διεθνείς συμβάσεις και τις υποχρεώσεις της χώρας 
προς την Ε.Ε. Η θεσμική κατοχύρωση για την προστασία της βιοποικιλότητας της Ελλάδας καθυστερεί, και συγκεκριμένα οι 
Προστατευόμενες Περιοχές πλαισιώνονται με αδύναμο νομικό πλαίσιο. Η Κυβέρνηση παρέλαβε τρεις καταδίκες σε σχέση με την 
Οδηγία για τα Πουλιά, και ένα χρόνο μετά έχει συμμορφωθεί μόνο με την μια από αυτές. 
 

Θέμα Εκτίμηση 
κατάστασης 

Προεκλογικές εξαγγελίες 
και προγραμματικές 

δηλώσεις 

Πραγματικότητα σήμερα 

Εθνική Στρατηγική για την 
Βιοποικιλότητα 

Μέτρια  Η Εθνική Στρατηγική αποτελεί 
υποχρέωση της Ελλάδας ως 
κράτος-μέρος της Σύμβασης του 
ΟΗΕ για τη Βιολογική 
Ποικιλότητα. Κρίνεται θετική η 

 4 



σύνταξη προσχεδίου της 
Στρατηγικής. Παρόλα αυτά η 
Κυβέρνηση εξακολουθεί να 
καθυστερεί την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας. 
 
Υπάρχουν μόνο πέντε Εθνικά 
Σχέδια Δράσης για τα 171 
απειλούμενα σπονδυλωτά είδη 
της Ελλάδας. 

Νόμος για την προστασία της 
Βιοποικιλότητας 

Μέτρια  Ο νέος προτεινόμενος νόμος για 
την βιοποικιλότητα αναμένεται 
να θέσει το πλαίσιο για τη λύση 
πολλών προβλημάτων στις 
σημαντικές περιοχές για την 
βιοποικιλότητα Ελλάδας, ειδικά 
σε ότι αφορά την προστασία του 
δικτύου Natura 2000. 
Καθυστερεί όμως η ολοκλήρωση 
της διαδικασίας. 

Θεσμική κατοχύρωση των 
Προστατευόμενων Περιοχών  

Αρνητική  «Η διαχείριση των 
προστατευομένων περιοχών 
πρέπει να διαφοροποιείται 
ανάλογα με τις ανάγκες και το 
μέγεθος…, ενώ αποτέλεσμα 
της να είναι η ανάδειξη και 
αξιοποίηση τους…» 
 

Η θεσμική κατοχύρωση των 
Προστατευόμενων Περιοχών 
παραμένει ζητούμενη. Από τις 25 
Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 
καμία δεν έχει αναβαθμιστεί σε 
Προεδρικό Διάταγμα, όπως 
προβλέπει ο Νόμος 16550 για 
την προστασία του 
Περιβάλλοντος. Επίσης, 
τουλάχιστον 50 σημαντικές 
περιοχές για τις οποίες έχει 
εκπονηθεί Ειδική Περιβαλλοντική 
Μελέτη παραμένουν, σε πολλές 
περιπτώσεις περισσότερο από 10 
χρόνια, χωρίς θεσμική 
κατοχύρωση. 

Δασική προστασία Θετική «…θα αναλάβει άμεσα τη 
σύνταξη των δασικών χαρτών για 
το σύνολο της χώρας, με 

Η επιτάχυνση της σύνταξης 
δασικών χαρτών κρίνεται θετική. 
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ορίζοντα ολοκλήρωσης τα 
επόμενα τρία χρόνια…» 

Θεσμικό πλαίσιο για το 
κυνήγι 

Αρνητική  Το κυνήγι συνεχίσει να 
διεξάγεται με όρους ασύμβατους 
ως προς την Ευρωπαϊκή 
νομοθεσία. Ένα χρόνο μετά, η 
Κυβέρνηση θεσμοθετεί τις 
παράνομες, λόγω έλλειψης 
μελέτης, κλιμακωτές 
ημερομηνίες και το κυνήγι 
ορισμένων ιδιαίτερα ευάλωτων 
ειδών πουλιών.  

Ελλιπές δίκτυο Ζωνών 
Ειδικής Προστασίας του 
δικτύου Natura 2000  

Θετική  Μετά από καταδίκη της Ελλάδας 
στο ΔΕΚ (υπόθεση C-334/04) 
και καθυστερήσεις καθορίστηκαν 
42 νέες ΖΕΠ. Σήμερα το δίκτυο 
Natura 2000 καλύπτει το 27% 
της ελληνικής επικράτειας. 

Θεσμικό πλαίσιο προστασίας 
των πουλιών της Ελλάδας 
 

Αρνητική  Η Ελλάδα δεν έχει ακόμα ορίσει 
ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο 
προστασίας για την 
ορνιθοπανίδα, με αποτέλεσμα 
την καταδίκη της χώρας στο ΔΕΚ 
(υπόθεση C-259/08).  
Μετά από προειδοποιητική 
επιστολή της Ε.Ε., και ιδιαίτερη 
καθυστέρηση, η Κυβέρνηση 
προχώρησε στην υπογραφή νέας 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η 
οποία εξακολουθεί να είναι 
ιδιαίτερα ανεπαρκής. 
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Θαλάσσιο Περιβάλλον 
  

Παρ’ όλες τις φωτεινές εξαγγελίες τις κυβέρνησης για την προστασία του παραλιακού μέτωπο και της ακτογραμμής της Ελλάδας, τα 
ουσιαστικά προβλήματα των θαλασσών της Ελλάδας, η μη-βιώσιμη και παράνομη αλιεία και η διατήρηση της θαλάσσιας 
βιοποικιλότητας, δεν αντιμετωπίζονται, αντικατοπτρίζοντας έτσι μια αποσπασματική θαλάσσια πολιτική. Είναι απαραίτητος ο 
στρατηγικός σχεδιασμός, η συνδιαμόρφωση με τους χρήστες γης και η λήψη γενναίων μέτρων για να υπάρχει ελπίδα τόσο για τις 
θάλασσες, όσο και τους αλιείες της χώρας. 
 

Θέμα Εκτίμηση 
κατάστασης 

Προεκλογικές εξαγγελίες 
και προγραμματικές 

δηλώσεις 

Πραγματικότητα σήμερα 

Θαλάσσιες Natura 2000 
 

Μέτρια «…Στρατηγικός στόχος της 
πολιτικής μας είναι η διατήρηση 
της βιοποικιλότητας των 
ελληνικών θαλασσών…» 

Η Κυβέρνηση προχώρησε στον 
καθορισμό 15 Ζωνών Ειδικής 
Προστασίας του δικτύου Natura 
2000 στο θαλάσσιο περιβάλλον, οι 
οποίες περιέχουν επεκτάσεις 
υφιστάμενων χερσαίων ΖΕΠ.  
 
Παρόλα αυτά, δεν έχει προχωρήσει 
στον καθορισμό θαλάσσιων 
καταφυγίων για την προστασία των 
ιχθυοαποθεμάτων και των 
θαλάσσιων οικοσυστημάτων. 

Αλιεία Αρνητική “…Θέλουμε η αλιεία στις 
ελληνικές θάλασσες να γίνει 
πραγματικά βιώσιμη. Η 
σωστή εφαρμογή της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας 
αποτελεί το πρώτο βήμα…” 

 Η πάταξη της χρήσης συρόμενων 
αλιευτικών εργαλείων, όπως η 
βιντζότρατα και η μηχανότρατα, 
απαγορευμένες μέθοδοι στην Ε.Ε., 
είναι απούσα. Η Κυβέρνηση θα 
έπρεπε να είχε εφαρμόσει το μέτρο 
από την 1η Οκτωβρίου 2010.  

Ενσωμάτωση της 
Κοινοτικής Οδηγίας Πλαίσιο 
(2008/56/ΕΚ) για την 
Θαλάσσια Στρατηγική 

Αρνητική «…Οι ελληνικές θάλασσες 
αποτελούν εθνικό κεφάλαιο…  

…Ανάπτυξη Θαλάσσιου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού, ως 
κύριο εργαλείο εφαρμογής 
Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας 
Πολιτικής…» 

Η ημερομηνία ενσωμάτωσης της 
Οδηγίας έχει παρέλθει και η 
κυβέρνηση δεν έχει δηλώσει τις 
προθέσεις της σχετικά με το θέμα. 
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Υδατικοί Πόροι 
 
Η μη-βιώσιμη χρήση των υδατικών πόρων της Ελλάδας αποκαλύπτεται συνέχεια με την υποβάθμιση των υγροτόπων και των 
ποταμών, αλλά και κάθε καλοκαίρι με την λειψυδρία. Φέτος δεν άλλαξε κάτι, αφού δεν έχουν ληφθεί ακόμα τα απαραίτητα βήματα 
από την Κυβέρνηση, ώστε να ελπίζουμε στην βιώσιμη χρήση του νερού ή την προστασία των υγροτόπων και ποταμών της Ελλάδας. 
Αντίθετα, η Κυβέρνηση εξακολουθεί μην ολοκληρώνει τον απαραίτητο στρατηγικό σχεδιασμό για τα νερά και να αφήνει «μετέωρη» 
την απόφασή της για την καταστροφική λύση της εκτροπής του Αχελώου, χωρίς να σχεδιάζει την μείωση της χρήσης νερού στον 
Θεσσαλικό κάμπο. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Θέμα Εκτίμηση 
κατάστασης 

Προεκλογικές εξαγγελίες 
και προγραμματικές 

δηλώσεις 

Πραγματικότητα σήμερα 

Εφαρμογή της Οδηγίας – 
Πλαίσιο για τα Νερά 
(2000/60/ΕΚ) 

Αρνητική «…Η διαχείριση των υδάτινων 
πόρων έχει για την Ελλάδα 
σημασία εθνικού ζητήματος. 
Άμεση αναθεώρηση της 
υδατικής πολιτικής…» 

Η εφαρμογή της Οδηγίας έχει  
σοβαρά προβλήματα. Κατ’ 
αρχάς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
έχει στείλει στην Ελληνική 
Κυβέρνηση προειδοποιητική 
επιστολή για την μη κατάθεση 
των σχεδίων διαχείρισης των 
λεκανών απορροής των 
ποταμών.  

Εκτροπή του Αχελώου 
 

Αρνητική «…Χρειάζεται να αξιοποιηθούν 
οι υδάτινοι πόροι κάθε 
περιοχής, με έργα υποδομής, 
με σύγχρονα δίκτυα διανομής, 
για να θέσουμε οριστικά τέλος 
σε μια χρόνια σπάταλη στη 
διαχείριση των υδάτινων 
πόρων.  Χρειάζεται να 
σχεδιαστούν έργα 
αποταμίευσης νερού, έργα 
εκσυγχρονισμού των 
αρδευτικών δικτύων και να 
προωθηθούν νέες, λιγότερο 
υδροβόρες καλλιέργειες…» 
 
«…Δεσμευόμαστε για μια 
ολοκληρωμένη πολιτική για 
τους υδάτινους πόρους,..» 

Η κυβέρνηση επιδεικνύει μια 
εξαιρετικά αμφίσημη στάση 
απέναντι στο καταστροφικό αυτό 
έργο και εξακολουθεί να μη το 
ακυρώνει παρά τις 7 
καταδικαστικές αποφάσεις του 
ΣτΕ. 
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Αστικό και περιαστικό περιβάλλον 
  
Η Κυβέρνηση έχει δείξει πολιτική βούληση για τον αστικό και περιαστικό σχεδιασμό με περιβαλλοντικά κριτήρια. Παρόλα αυτά, η 
υλοποίησή τους εκκρεμεί και τα επιμέρους παραδείγματα, όπως αυτό της Πάρνηθας και του Υμηττού ενέχουν κινδύνους. 

 
 

Θέμα Εκτίμηση 
κατάστασης 

Προεκλογικές 
εξαγγελίες και 
προγραμματικές 

δηλώσεις 

Πραγματικότητα σήμερα 

Μεγάλα αστικά κέντρα Μέτρια «…Στόχος να κάνουμε τις 
πόλεις ασφαλείς, ευχάριστες 
και βιώσιμες. Δημιουργία 
ελεύθερων χώρων πρασίνου 
με αύξηση του πρασίνου ανά 
κάτοικο κατά 20% μέσα σε 
μια τετραετία…» 
 

Πέρα από τις προτεραιότητες του 
ΥΠΕΚΑ για την Αθήνα και τη 
Θεσσαλονίκη (Πρόγραμμα 
Αττική-Αθήνα 2010), εκκρεμούν 
τα Ρυθμιστική Σχέδια για τα δύο 
αστικά κέντρα τα οποία και θα 
υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις.  

Υμηττός Μέτρια «Προστατεύουμε και 
αναδεικνύουμε σε 
ελεύθερους χώρους 
υψηλού πρασίνου τους 
περιαστικούς όγκους…» 

Συντάχθηκε νέο Προεδρικό 
Διάταγμα με θετικά σημεία, όπως 
η διεύρυνση της Ζώνης Α του 
ορεινού όγκου. παρόλα αυτά 
παράλληλα διατηρείται στη Ζώνη 
Β η δόμηση εγκαταστάσεων 
μεγάλου όγκου. Παράλληλα, ο 
Υμηττός αποτελεί από τον 
Απρίλιο 2010 Ζώνη Ειδικής 
Προστασίας του δικτύου Natura 
2000. 
 
Η Κυβέρνηση δεν έχει αποκλείσει 
την κατασκευή 
αυτοκινητόδρομου (επέκταση της 
Αττικής Οδού) στην περιοχή του 
Υμηττού. 

Πάρνηθα 
 

Αρνητική «…Στόχος είναι η μείωση των 
καμένων εκτάσεων, η κατά 
προτεραιότητα προστασία 
των πλέον πολύτιμων 
χερσαίων οικοσυστημάτων…» 

Δεν υπάρχει ουσιαστική 
παρέμβαση έτσι ώστε να 
παραμείνει η περιοχή της 
Πάρνηθας αναδασωτέα και 

 9 



 δασική, καθώς η περιοχή γύρω 
από το Καζίνο «Μον Παρνές» 
εξαιρείται από την αναδάσωση. 

 
 
 
 
 
Περιβαλλοντική διοίκηση 
Τα αρνητικά παραδείγματα στην περιβαλλοντική διοίκηση, όπως χαρακτηριστικά είναι η αδιαφάνεια στην πρόταση για το Πράσινο 
Ταμείο και τη λήψη αποφάσεων σε σχέση με τα περιβαλλοντικά θέματα, ένα χρόνο μετά, επισκιάζουν τις θετικές πρωτοβουλίες της 
Κυβέρνησης. 
 

Θέμα Εκτίμηση 
κατάστασης 

Προεκλογικές 
εξαγγελίες και 
προγραμματικές 

δηλώσεις 

Πραγματικότητα σήμερα 

Σύσταση Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας, 
Κλιματικής Αλλαγής 

Θετική «…απαιτούνται άμεσες και 
ριζικές αλλαγές στο θεσμικό 
πλαίσιο…Δημιουργία ισχυρού 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής…» 

Θετική κρίνεται η σύσταση του 
νέου Υπουργείου. 

Πράσινο Ταμείο 
 

Αρνητική «Πράσινο» Ταμείο: Στόχος η 
χρηματοδότηση παρεμβάσεων 
για τη βελτίωση της ποιότητας 
του περιβάλλοντος. 
Χρηματοδότηση του Ταμείου 
από κρατικούς πόρους και 
ιδιωτικές συνεισφορές μέσω 
προγραμμάτων εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης και από τα 
έσοδα δημοπράτησης των 
δικαιωμάτων εκπομπών.» 

Η πρόταση νόμου για τη 
δημιουργία Πράσινου Ταμείου 
δεν ανταποκρίνεται στις 
σύγχρονες απαιτήσεις 
λειτουργίας ενός ταμείου για το 
περιβάλλον. Ο προτεινόμενος 
νόμος δεν έχει ασαφή 
περιβαλλοντική στοχοθέτηση, και 
διακρίνεται από έλλειψη 
στρατηγικών κατευθύνσεων και 
πολύ ελλιπείς διαδικασίες 
διαφάνειας. 

Φύλαξη υπαίθρου 
 

Αρνητική  Η φύλαξη της ελληνικής 
υπαίθρου παραμένει ανύπαρκτη. 
Οι Δασικές Υπηρεσίες, παρά την 
ενσωμάτωσης της Αγροφυλακής 
και την ένταξή τους στο αρμόδιο 
Υπουργείο, παραμένουν χωρίς 
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υλικοτεχνική υποστήριξη. 
Επιθεωρητές 
Περιβάλλοντος 
 

Μέτρια «…Εφαρμογή της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας 
με ισχυρό και 
αποτελεσματικό σώμα 
Επιθεωρητών 
Περιβάλλοντος για την 
πάταξη του 
περιβαλλοντικού 
εγκλήματος…» 

Η στελέχωση και αναβάθμιση της 
Υπηρεσίας σε Ειδική Γραμματεία 
κρίνεται θετική. Παρόλα αυτά το 
δυναμικό της Γραμματείας δεν 
επαρκεί για τις ανάγκες πάταξης 
του περιβαλλοντικού 
εγκλήματος. 

Διαφάνεια στις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων 
περιβαλλοντικής πολιτικής 

Αρνητική  Παρά τις κεντρικές πρωτοβουλίες 
(πχ. Ανοιχτή Διακυβέρνηση: 
opengov.gr), υπάρχουν 
παραδείγματα παράκαμψης των 
αρμόδιων υπηρεσιών (πχ. 
δημιουργία επιτροπής 
«εξυπηρέτησης επενδυτών»), 
όταν την ίδια στιγμή δεν έχει 
εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην 
περιβαλλοντική πληροφορία για 
τους πολίτες. 


