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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η πανελλαδική έρευνα γνώμης υλοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2022 από την εξειδικευμένη 

εταιρεία Metron Analysis για λογαριασμό του WWF Ελλάς στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP 4 Natura και 
της εκστρατείας ευαισθητοποίησης Natura 2000- Εδώ ζούμε. Σκοπός της έρευνας ήταν η 
χαρτογράφηση των απόψεων του γενικού κοινού σχετικά με την προστασία της φύσης στη χώρα 
μας, με έμφαση στις περιοχές του δικτύου Natura 2000. 

Συγκριτικά με την αντίστοιχη έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2018, τα αποτελέσματα 
καταδεικνύουν θετικές αλλαγές στο επίπεδο των γνώσεων, τις στάσεις και τις αντιλήψεις των 
πολιτών σε σχέση με το δίκτυο Natura 2000 αλλά και εν γένει τα περιβαλλοντικά ζητήματα. 
Παρατηρήθηκε αύξηση του ποσοστού των ερωτώμενων που έχουν ακούσει για τις περιοχές Natura, 
ενώ από αυτούς οι μισοί δηλώνουν καλά ενημερωμένοι. Μόνο 1 στους 4 ερωτώμενους που έχουν 
ακούσει τον όρο Natura δεν μπορεί να ανακαλέσει αυθόρμητα μια περιοχή, ενώ 4 στους 10 πιστεύουν 
ότι υπάρχει μια τέτοια προστατευόμενη περιοχή στην περιφέρεια τους. Η συντριπτική πλειοψηφία 
των ερωτώμενων που έχουν ακούσει τον όρο Natura θεωρούν την ύπαρξη περιοχών θετική για τις 
τοπικές κοινωνίες σε ποσοστό 97% (έναντι 93% το 2018). 

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της δημοσκόπησης είναι πως 9 στους 10 Έλληνες 
θεωρούν πως ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η προστασία της φύσης, ενώ 6 στους 10 θεωρούν τους 
εαυτούς τους πολύ/αρκετά ενημερωμένους για θέματα που αφορούν στη σχετική νομοθεσία – 
μάλιστα οι περισσότεροι από αυτούς θεωρούν πως η νομοθεσία για την προστασία της φύσης θα 
έπρεπε να είναι πιο αυστηρή.  

 Εντυπωσιακή είναι και η αύξηση εκείνων επιλέγουν να ενημερωθούν για περιβαλλοντικά 
θέματα από περιβαλλοντικές οργανώσεις (πλέον 35%), παρότι τα ψηφιακά μέσα παραμένουν 
σταθερά πρώτα στη λίστα (59%). Η έρευνα κατέδειξε επίσης ότι, για σκοπούς ενημέρωσης, είναι 
σημαντικός ο ρόλος και των αρμόδιων δημοσίων αρχών και φορέων (π.χ. υπουργεία, δασαρχεία, 
τοπικοί φορείς διαχείρισης).  

Ως προς το εάν μπορούν να συνεισφέρουν οι ίδιοι οι πολίτες στην προστασία της φύσης μέσω 
των περιοχών Natura, οι ερωτώμενοι σε ένα πολύ υψηλό ποσοστό (70%) απαντούν θετικά. Ο 
εθελοντισμός καταγράφεται με διαφορά ως ο προτιμητέος τρόπος συνδρομής. Σε γενικό επίπεδο, 
η έρευνα, εκτός από τα επιμέρους σημαντικά ευρήματά της, επιβεβαιώνει τη μεγάλη σημασία που 
έχει για το ευρύ κοινό η προστασία της φύσης. 
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SUMMARY 
The nationwide public opinion survey was carried out in July 2022 by the expert company Metron 

Analysis on behalf of WWF Greece in the context of the LIFE-IP 4 Natura project and its “Natura 2000 - 
Here we live” awareness raising campaign. The survey aimed at mapping the perceptions of the general 
public regarding nature protection in our country, with an emphasis on the Natura 2000 network. 

Compared to the preceding 2018 survey, the current findings point to positive changes in the level 
of knowledge, attitudes and perceptions of citizens about the Natura 2000 network and environmental 
issues in general. The new survey recorded an increase in the percentage of respondents who are aware 
of Natura areas, while half of them state that they are adequately informed. Only 1 in 4 respondents 
who are keen with the term Natura fail to spontaneously recall one such area, while 4 in 10 believe that 
a protected area exists in their region. The vast majority of respondents who have heard the term Natura 
consider the existence of areas positive for local communities at a rate of 97% (versus 93% in 2018). 

One of the most important findings of the survey is that 9 out of 10 Greeks believe that the 
protection of nature is highly important, while 6 out of 10 consider themselves very or fairly informed 
about the corresponding legislation - in fact, most of them consider that nature protection legislation 
should be more strict. 

The increase in those choosing to be informed about environmental issues by NGOs is also 
significant (now 35%), although digital media remains consistently first on the list (59%). The research 
also showed that, for information purposes, the competent public authorities and agencies (e.g. 
ministries, forest offices, local management agencies etc.) also play an important role. 

As for whether citizens themselves can contribute to the protection of nature in relation to Natura 
2000 areas, a high percentage (70%) responded positively. By far, volunteering is considered as the 
preferred way to contribute. On a much more general level, the survey at hand, in addition to its 
individual important findings, confirms the great importance that nature protection has for the general 
public. 




