
38,7% των “boomers” (ηλικίες 58-
67) επιλέγουν είτε την “κλιματική 
αλλαγή” είτε την “καταστροφή του 
περιβάλλοντος” ως το σημαντικότερο 
πρόβλημα του πλανήτη

24% των “Gen Z” (ηλικίες 17-25) και το 
20% των “Millennials” (ηλικίες 26-41) 
επιλέγουν το ίδιο

Η Κλιματική Αλλαγή 
και οι Έλληνες 
Μια έρευνα του 
Υπουργείου Κλιματικής 
Κρίσης και Πολιτικής 
Προστασίας για τις 
στάσεις των Ελλήνων 
πάνω στα θέματα που 
αφορούν στην κλιματική 
αλλαγή. 

Ποιες είναι οι απόψεις και οι στάσεις των Ελλήνων και των 
Ελληνίδων για τα θέματα που σχετίζονται με την κλιματική 
αλλαγή; Αντιλαμβάνονται τις συνέπειες; Ποιοι πιστεύουν ότι 
είναι αρμόδιοι για να λύσουν το πρόβλημα; Και τι κάνουν οι 
ίδιοι γι’ αυτό; Μια νέα έρευνα που δημοσιεύει η διαΝΕΟσις 
δίνει κάποιες πρώτες απαντήσεις. 

Η έρευνα διεξήχθη σε πανελλαδικό δείγμα 2.005 ατόμων 
ηλικίας 17 και άνω, τηλεφωνικά και online, την περίοδο 6-27 
Απριλίου του 2022 από την εταιρεία Metron Analysis για 
λογαριασμό του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής 
Προστασίας, στο πλαίσιο εκπόνησης μιας ολοκληρωμένης 
Εθνικής Στρατηγικής για την προσαρμογή στην κλιματική κρίση.

Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας σήμερα: 

Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης σήμερα:

Αξιοσημείωτες διαφοροποιήσεις στις ηλικιακές κατηγορίες για τα σημαντικότερα 
προβλήματα στον πλανήτη:

Οι πιο απειλητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής:

Σε επιμέρους περιβαλλοντικά θέματα, οι ερωτηθέντες ρίχνουν το βάρος της ευθύνης 
μόνο εν μέρει στο κράτος: 

Δράσεις που έχουν κάνει για την “αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής” τους τελευταίους έξι μήνες:

Το Γενικό Κλίμα

Κλιματική Αλλαγή: Αντιλήψεις, Απειλές, Διλήμματα Πολιτικής

Αντιλαμβανόμενες αρμοδιότητες για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής

πιστεύουν πως “η χώρα κινείται 
προς τη λάθος κατεύθυνση”

θεωρούν ότι “ο κόσμος κινείται  
προς τη λάθος κατεύθυνση”

81,3% 
θεωρούν την 
υπηρεσία 
ειδοποιήσεων 112 
“πολύ” ή “αρκετά” 
χρήσιμη 

70,5% 
δηλώνουν ότι 
έχουν λάβει 
μήνυμα από το 
112

88,3% 
αυτών που 
έχουν λάβει 
μήνυμα από το 
112 δηλώνουν 
ότι έχουν 
ακολουθήσει τις 
οδηγίες του

78,1% 
δεν γνωρίζουν 
αν υπάρχει 
κάποιο σχέδιο 
έκτακτης 
ανάγκης στον 
Δήμο τους, 
σε περίπτωση 
μιας φυσικής 
καταστροφής

46% 
δεν έχουν 
συζητήσει στο 
νοικοκυριό τους 
κάποιο σχέδιο 
αντίδρασης 
σε περίπτωση 
τέτοιου 
συμβάντος

89,9% ανακυκλώνουν οικιακά απορρίμματα

86,2% μείωσαν την κατανάλωση ενέργειας

78,2% μείωσαν τη χρήση του αυτοκινήτου

73,9% ενίσχυσαν το πράσινο στους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού τους

64,3% έκαναν εξοικονόμηση νερού

39,4% αναβάθμισαν ενεργειακά το σπίτι τους

60,6% 66,9%

25,9%

11,1%

13,6%

8,9%

13,1%

8,1%

ακρίβεια οικονομία 

καταστροφή του φυσικού 
περιβάλλοντος 

ακρίβεια

περιφερειακές συγκρούσεις/
πόλεμος

φτώχεια και ανισότητες

9 στους 10 συμφωνούν ότι “υπάρχει” κλιματική αλλαγή

9 στους 10 αυτών πιστεύουν ότι η κλιματική αλλαγή οφείλεται “κυρίως στην ανθρώπινη δράση”

53,2% 
θεωρούν ότι υπεύθυνες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι οι εθνικές κυβερνήσεις

1 στους 3 θεωρούν ότι υπεύθυνοι είμαστε “εμείς οι πολίτες” για να  
αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή

“βαθμολογώντας από 1 έως 10, πόσο σοβαρό πρόβλημα είναι η κλιματική αλλαγή;”
Μέσος όρος: 8,8 

κλιματική αλλαγή

οικονομία

24,3% 

17%

56,3%63,7%79,7%85,6%

δασικές πυρκαγιές ενεργειακή κρίση κοινωνικές ανισότητες διατροφική ασφάλεια

Η πλειοψηφία πιστεύει ότι τόσο “η Πολιτεία” όσο και “η ΕΕ” κάνουν “λίγα”  
για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα

71,1% 
πιστεύουν ότι οι οικονομικοί πόροι  

της χώρας και της ΕΕ πρέπει να διατεθούν  
στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

26,1%  
πιστεύουν ότι πρέπει να διατεθούν  

στα ορυκτά καύσιμα

67,1% 31,5%

60% 78%

40%

παραδέχονται πως είναι ευθύνη 
των πολιτών “ο καθαρισμός 

των οικοπέδων”

θεωρούν πως “ο καθαρισμός 
των παραλιών” είναι ευθύνη 

της Πολιτείας

δηλώνουν ότι θα ήθελαν 
να συμμετάσχουν σε 

περιβαλλοντικές οργανώσεις 

θα ήθελαν να συμμετάσχουν 
σε δενδροφυτεύσεις/

αναδασώσεις

απαντούν αυθόρμητα 
ότι είναι ευθύνη “και 

των δύο”

Στάσεις των Ελλήνων απέναντι σε αμφιλεγόμενες απόψεις

Ωστόσο

73,4% 
συμφωνούν ότι “η πλειοψηφία 

των πυρκαγιών είναι 
αποτέλεσμα σκόπιμου 

εμπρησμού”

55,1% 
θεωρούν ότι “μετά από 

καταστροφικές πυρκαγιές 
στα δάση φυτρώνουν 

ανεμογεννήτριες” 

σχεδόν 

1 στους 3 
νομίζουν ότι “οι 

ανεμογεννήτριες αντί να 
βοηθούν το περιβάλλον το 

επιβαρύνουν” 

60% 

δεν θα συμφωνούσαν με 
την προμήθεια ηλεκτρικού 

ρεύματος που έχει παραχθεί 
από πυρηνική ενέργεια από 

γειτονικές χώρες

72,8% 
συμφωνούν ότι “θα έπρεπε να 
ασφαλίσουμε την περιουσία 

μας έναντι των φυσικών 
καταστροφών” 

μόνο το 26,1% 
δηλώνουν πως το σπίτι 
στο οποίο κατοικούν 

είναι όντως ασφαλισμένο 
για φυσικές 

καταστροφές

Πηγές ενημέρωσης για την κλιματική αλλαγή:

70,2%   
από το  

διαδίκτυο

34,2% 
από τα social  

media

53,2% 
από την  

τηλεόραση

 

26% 
από φίλους  

και οικογένεια


