
1 

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το φαινόμενο του Greenwashing 

 

 
 

Συντονιστής Επιτροπής 
 

Ιάσονας Ραπτόπουλος, Φοιτητής Πρώτου Έτους, Τμήμα Νομικής, Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης. 

 

 
Βουλευτές Επιτροπής 
 

Ευγενία Βιδάλη, Φοιτήτρια Δεύτερου Έτους, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας 

Διοίκησης, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

 

Σοφία Γεωργίου, Φοιτήτρια Δεύτερου Έτους, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 

 

Χριστίνα Γούρα, Φοιτήτρια Δεύτερου Έτους, Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών 

Επιχειρήσεων και Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών. 

 

Κωνσταντίνος - Ραφαήλ Διαμαντάρας, Φοιτητής Τετάρτου Έτους, Τμήμα Μηχανικής, 

Πρόγραμμα Σπουδών Ηλεκτρολογικής Μηχανικής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. 

 

Δήμητρα Κιούση, Πολιτικός Επιστήμονας /Διεθνολόγος στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. 

 

Σπυρίδων Νούσης, Φοιτητής Τέταρτου Έτους, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, 

Πανεπιστήμιο Πατρών. 

 

Ελισάβετ Πάλλη, Φοιτήτρια Δεύτερου Έτους, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Σπουδών , Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 

  



2 

“Η Πράσινη Συμφωνία είναι η στιγμή του ανθρώπου της Ευρώπης στο φεγγάρι» 

 

Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, 

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

 

 
Εισαγωγή 
 

Στη σημερινή εποχή, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποτελεί αναμφίβολα χάρτη 

βιωσιμότητας της οικονομίας της ΕΕ1. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το 

2019 Σχέδιο Δράσης ώστε να καταστεί η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος 

παγκοσμίως έως το 2050, μέσω μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου2. Σκοπός 

είναι να αναπτυχθεί μια οικονομία με ασφάλεια τόσο των πολιτών, όσο και του φυσικού 

περιβάλλοντος (CNN 2021)3, με έμφαση στην ενέργεια και τις μεταφορές, τη βιομηχανία και 

την κυκλική οικονομία, καθώς και την κοινή γεωργική πολιτική, δεδομένου ότι παρατηρούνται 

φαινόμενα ‘’greenwashing’’ στις επιχειρηματικές δραστηριότητες των πολυεθνικών.  

 

 

Ρύπανση από Βιομηχανίες  

Σύμφωνα με τον ορισμό που έχει διατυπώσει ο (ΟΗΕ)4, ρύπανση είναι είναι η άμεση ή έμμεση 

διοχέτευση από τον άνθρωπο στο υδάτινο περιβάλλον ύλης ή ενέργειας με επιβλαβή 

αποτελέσματα για τους οργανισμούς. Οι ρύποι διακρίνονται σε φυσικούς5 και τεχνητούς6, ενώ 

είναι σημαντικό να μελετήσουμε το φαινόμενο της ρύπανσης από πολλές διαφορετικές 

δραστηριότητες. Αρχικά στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αξιοποιώντας τα 

λιγνιτικά κοιτάσματα, παρατηρούμε ότι κατά την καύση των ορυκτών πόρων παράγονται 

επικίνδυνοι ατμοσφαιρικοί ρύποι τόσο για τον περιβάλλον όσο και για την ανθρώπινη υγεία 

(Πανεπιστήμιο Πατρών 2010)7. Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι ταξινομούνται στις παρακάτω 

κατηγορίες: α) ενώσεις αζώτου, β) ενώσεις θείου και γ) ενώσεις άνθρακα. Αξίζει να 

αναφερθούν οι εξής (Ντόλιας 2018)8: 

 

Ατμοσφαιρικοί Ρύποι Προβλήματα 

Οξείδια του αζώτου (ΝΟx) 1. Αναπνευστικές δυσλειτουργίες, 

βρογχίτιδα και πνευμονία 

2. Όξινη βροχή 

 
1 Ευρωπαϊκή Ένωση 
2 Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2019 Διαθέσιμο εδώ  
3 (CNN 2021, ‘’Τι είναι και γιατί μας αφορά η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία’’, 2 Φεβρουαρίου 2021,Διαθέσιμο εδώ).  
4 Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 
5 (εκρήξεις ηφαιστείων, διάχυση πετρελαίου, βιολογικά φαινόμενα) 
6 (βιομηχανικά και αστικά) απόβλητα, ουσίες τεχνητές βιολογικά φαινόμενα) - ξένες για το περιβάλλον) 
7 (Πανεπιστήμιο Πατρών 2010, σελ.1 Διαθέσιμο εδώ). 
8 (Ντόλιας Ι. 2018, «Συμβολή βιομηχανικών και εξορυκτικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων παραγωγής ενέργειας 

στην ατμοσφαιρική ρύπανση στη Δυτική Μακεδονία», σελ.4-11, Διαθέσιμο εδώ). 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://www.cnn.gr/oikonomia/sustainable-news/story/252486/ti-einai-kai-giati-mas-afora-i-eyropaiki-prasini-symfonia
http://www.env.upatras.gr/files/announcements/udatina_oikosustemata_-_keph._5.pdf
https://apothesis.eap.gr/handle/repo/39721
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Διοξείδιο του θείου (SO2) 1. Βλάβες στους πνεύμονες και 

καρδιακές παθήσεις 

2. Όξινη βροχή 

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) 1. Καρδιαγγειακά, νευρικά 

νοσήματα, πονοκεφάλους, 

κόπωσης, προβλήματα όρασης 

Αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ) 1. Βλάβες στους πνεύμονες, καρδιά 

2. Σκεδασμό του φωτός --> μείωση 

ορατότητας (Δυσλειτουργία της 

Φωτοσύνθεσης) 

3. Βλάβη σε φυτά και δομικά υλικά 

Επιπροσθέτως, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τις βιομηχανίες παραγωγής δομικών υλικών - 

εξορυκτικών δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, η ΕΠΣ9 στοχεύει και στην ενεργειακή 

αναβάθμιση των κτηρίων, με τρόπους, όπως η αξιοποίηση δομικών υλικών φιλικών προς το 

περιβάλλον. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στα στάδια παραγωγής των υλικών10, καθώς και στην 

διαχείριση των αποβλήτων που παράγονται από τις διεργασίες, που επίσης έχουν αρνητικό 

πρόσημο στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον (Πασερομιφελάκη 2016)11. Πέραν του 

τρόπου διαχείρισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση 

στην ασφάλεια των διεργασιών (Μιχάλτσος 2020)12, καθώς σε περίπτωση ατυχήματος μπορεί 

να προκληθεί μεγαλύτερο πρόβλημα ρύπανσης από το ήδη υπάρχον. 

 

Κυκλική Οικονομία 

Προκειμένου να μπορέσουμε να λύσουμε καίρια περιβαλλοντικά προβλήματα, θα πρέπει οι 

κοινωνίες να στραφούν στην Κυκλική Οικονομία. Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε σε μείωση, 

εναλλακτική επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών στην παραγωγή, 

διανομή και κατανάλωση των προϊόντων, λειτουργώντας έτσι σε μικροοικονομικό (προϊόντα, 

εταιρείες, καταναλωτές), μέσω (οικολογικά πάρκα) και σε μακροοικονομικό επίπεδο (πόλη, 

περιοχή, κράτος). Απαραίτητο για τη στροφή μιας κοινωνίας προς την κυκλικότητα είναι να 

ξεκινήσει με την ανανέωση, την αλλαγή και τη βελτίωση του στρατηγικού της σχεδιασμού. Οι 

 
9 Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
10 Όπως βιομηχανία τσιμέντου, χάλυβα, αλουμινίου, μονωτικών υλικών κτλ. 
11 Πασερομιφελάκη Ι.Μ. 2016 , ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:Ρύπανση του εδάφους και του υπόγειου νερού από 

βιομηχανίες δομικών υλικών: τσιμέντο, χάλυβας, αλουμίνιο, σελ.25,33,54 Διαθέσιμο εδώ).  
12 Χαρακτηριστικά ατυχήματα συνέβησαν στο Σεβέζο Ιταλίας (1976), έκρηξη 15-30 Kg TCDD, προκαλωντας σοβαρά 

προβλήματα υγείας σε ανθρώπους, καθώς και μεγάλα ποσοστά θνησιμότητας σε ζώα και φυτά, και στο Bhopal Ινδία (1984), 

μετά από έκθεση σε τοξικό αέριο, χάθηκαν ακαριαία 3.800 άνθρωποι και εκατοντάδες ζώα. (Μιχαλίτσος, Κ. 2020, 

Διπλωματική Εργασία: Βιομηχανικά Ατυχήματα μεγάλης έκτασης - Μελέτη Περίπτωσης, σ.35-40, Διαθέσιμο εδώ). 

https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/43310/2016_7_21_diplomatiki%20ergasia_Pateromichelaki.pdf?sequence=1
https://apothesis.eap.gr/handle/repo/45916


4 

άξονες που θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν είναι οι: α) υποδομές / κινητικότητα / 

μεταφορές β) απόβλητα γ) τρόφιμα δ) ενέργεια ε) τεχνολογία (Ζαχαριάδου 2018)13. 

 

Ενέργεια 
 

Η ΕΕ έχει ως βασικό στόχο να προμηθεύει νοικοκυριά και επιχειρήσεις με ασφαλή, βιώσιμη 

και ανταγωνιστική ενέργεια σε προσιτή τιμή. Στόχος είναι το 2030 το 32% του ενεργειακού 

μείγματος να προέρχεται από ΑΠΕ14 (Eurostat 2020)15.  Ένα βιώσιμο ενεργειακό μείγμα των 

ωκεανών από πλωτή αιολική, θερμική, κυματική και παλιρροϊκή ενέργεια θα μπορούσε να 

παράγει το 25% της ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ το 2050 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2021)16. Η 

στρατηγική της αποτελείται από 5 αλληλοεξαρτώμενους και αλληλοενισχυώμενους 

“πυλώνες”: 

 

1. Ενεργειακή ασφάλεια, αλληλεγγύη και εμπιστοσύνη17 

 

2. Πλήρως ολοκληρωμένη ενιαία εσωτερική αγορά ενέργειας18 

 

3. Ενεργειακή απόδοση19 

 

4. Απανθρακοποίηση της οικονομίας20 

 

5. Έρευνα, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα21 

 

Για την καλύτερη και ταχύτερη ενσωμάτωση των ΑΠΕ και των ενεργειακών κοινοτήτων είναι 

απαραίτητη η μετατροπή των συμβατικών δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής 

ενέργειας σε “smart grid” (i-scoop 2021)22, το οποίο επιτρέπει την αμφίδρομη ροή 

ηλεκτρισμού και δεδομένων για δυνατότητα άμεσου εντοπισμού, αντίδρασης και προληπτικής 

 
13 (Ζαχαριάδου Β. Α. 2018, Διπλωματική Εργασία: Κυκλική Οικονομία , Είναι η λύση για βιώσιμη τοπική 

ανάπτυξη;, σ.40, Διαθέσιμο εδώ). 
14 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
15Eurostat 2020, What is the share of renewable energy in the EU, Διαθέσιμο εδώ. 

16 Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2021, Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, Διαθέσιμο εδώ. 
17 Πανευρωπαϊκή διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και καλύτερη, αποδοτικότερη χρήση της παραγόμενης ενέργειας 

εντός της ΕΕ. 
18 Χρήση διασυνδέσεων για την ελεύθερη ροή ενέργειας σε όλη την ΕΕ, χωρίς τεχνικά ή κανονιστικά εμπόδια, ώστε να 

υπάρχει ελεύθερος ανταγωνισμός μεταξύ των παρόχων και συνακόλουθη μείωση των τιμών. 
19 Μετριασμός της ζήτησης με την κατανάλωση λιγότερης ενέργειας, ώστε να μειωθεί η ρύπανση και να διατηρηθούν οι 

εγχώριες πηγές ενέργειας, προκειμένου να μειωθούν οι ανάγκες εισαγωγών ενέργειας. 
20 Προώθηση μιας παγκόσμιας συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή και την ενθάρρυνση των ιδιωτικών επενδύσεων σε 

νέες υποδομές και τεχνολογίες. 
21 Υποστήριξη καινοτομιών σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με τον συντονισμό της έρευνας και 

τη χρηματοδότηση έργων σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα (Eurostat 2020, What are the European Green Deal and the 

Energy Union about?, Διαθέσιμο εδώ) 
22 i-scoop 2021, Smart grids: What is a smart electrical grid - electricity networks in evolution, Διαθέσιμο εδώ. 

https://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/4997
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-4c.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2341
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-1.html
https://www.i-scoop.eu/industry-4-0/smart-grids-electrical-grid/
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δράσης στην αυξομείωση παραγωγής και κατανάλωση καθιστώντας τα δίκτυα αξιόπιστα23 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2019)24. 

 

 

 
Διάγραμμα: Smart Grid, Διαθέσιμο εδώ 

 

 

Μεταφορές 
 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανακηρύξει το 2021 σε Πανευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων, 

δείχνοντας την τεράστια σημασία του τομέα των μεταφορών. Ειδικά για τους σιδηροδρόμους, 

καθ’ όλη τη διάρκειά του 2021 θα πραγματοποιηθεί ποικιλία δραστηριοτήτων, που θα θέσει 

το σιδηρόδρομο στο προσκήνιο σε ολόκληρη την ήπειρο, ενθαρρύνοντας τη χρήση τους από 

τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και συμβάλλοντας στον κύριο στόχο της ΕΠΣ να γίνει 

κλιματικά ουδέτερη έως το 2050 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2021)25. Ο σιδηρόδρομος είναι το 

δεύτερο ασφαλέστερο μέσο μεταφοράς μετά το αεροπλάνο (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2021)26 και 

παρουσιάζει τις χαμηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

2021)27. Κρίνεται απαραίτητη η απανθρακοποίηση της ναυτιλίας, με τη χρήση εναλλακτικών 

καυσίμων και τη “πράσινη” αναβάθμιση των λιμανιών, καθώς είναι κρίσιμα για τη 

συνδεσιμότητα και την οικονομία της Ευρώπης και μπορούν να αποτελέσουν ενεργειακούς 

κόμβους (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2020)28. 

 
23 Με τη διαθέσιμη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, μηχανικής μάθησης και “μεγάλων δεδομένων” (big data) υπάρχει 

πλέον η δυνατότητα το δίκτυο να δρα αυτόματα χωρίς να απαιτείται ανθρώπινη παρέμβαση. 
24 Περαιτέρω αξιοπιστία και ασφάλεια μπορεί να επιτευχθεί με την αποθήκευση ενέργειας, που αποτελεί και έναν από τους 

τομείς παρέμβασης του προγράμματος Horizon Europe (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2019, «Ορίζων Ευρώπη»: Το επομενο 

προγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία (2021 – 2027), σ. 54, Διαθέσιμο εδώ). 
25 The journey begins – 2021 is the European Year of Rail!, European Commission - Δελτίο Τύπου, Βρυξέλλες, 30 

Δεκεμβρίου 2020) 
26 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2021. Rail is Safe. Διαθέσιμο εδώ. 
27 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2021. Rail is sustainable. Διαθέσιμο εδώ. 
28 Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2021, Δελτίο τύπου εδώ. 

https://www.i-scoop.eu/industry-4-0/smart-grids-electrical-grid/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/horizon_europe_el_-_ependyoyme_gia_na_diamorfosoyme_to_mellon_mas.pdf
https://europa.eu/year-of-rail/sites/default/files/2020-12/Infographic-rail_is_safe_0.jpg
https://europa.eu/year-of-rail/sites/default/files/2020-12/Infographic-rail_is_sustainable_0.jpg
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2341
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Παράλληλα, ο τομέας των αερομεταφορών μέλλει να έχει ένα πολύ μειωμένο αποτύπωμα 

άνθρακα και μέχρι στιγμής η μόνη εμπορικά διαθέσιμη λύση είναι η χρήση ποσοστού των 

βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων (SAF)29 στο μείγμα της κηροζίνης (Ναυτεμπορική, 

2021)30. Επιπλέον, σύμφωνα με την Airbus31, τα πρώτα εμπορικά αεροπλάνα μηδενικών 

εκπομπών θα τεθούν σε υπηρεσία μέχρι το 203532. 

 

Το υδρογόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα μέσα μεταφοράς ως εναλλακτικό καύσιμο, αλλά 

και για την αποθήκευση ενέργειας. Σήμερα λιγότερο από το 2% της ενέργειας στην Ευρώπη 

προέρχεται από Υδρογόνο, ενώ στόχος είναι μέχρι το 2024 να έχουν εγκατασταθεί 

ηλεκτρολύτες ισχύος 6GW για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου33 και 40GW έως το 203034.  

 

 

Από το αγρόκτημα στο πιάτο 
 

Το “Από το αγρόκτημα στο πιάτο” είναι μία στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία 

αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δράσεις της ΕΠΣ (Consilium EU 2020)35. Η ΕΕ36 έχει 

θέσει στόχους για την παραγωγή βιώσιμων προϊόντων και βιολογικών τροφίμων έως το 2050.37 

Οι στόχοι αυτοί αφορούν τα παραγόμενα προϊόντα τόσο σε στεριά όσο και σε θάλασσα και 

γενικότερα τον γεωργικό και τον αλιεικό τομέα και αποσκοπούν σε μείωση των χημικών 

φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και αντιβιοτικών, γεγονός θα συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων 

καινοτόμων γεωργικών και αλιευτικών τεχνικών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2021)38. 

 

Οι προαναφερθέντες στόχοι θα συμβάλλουν και στη δημιουργία της κυκλικής οικονομίας. 

Ειδικότερα, πρόκειται για μια αλυσίδα αλληλεπίδρασης και ανατροφοδότησης καταναλωτών 

και παραγωγών για τη δημιουργία αποτελεσματικότερων συστημάτων παραγωγής με 

δυνατότητες καλύτερης επεξεργασίας, μεταφοράς και αποθήκευσης των τροφίμων με βιώσιμο 

τρόπο, συντελώντας σε μία υγιή κατανάλωση (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2021)39. 

 
29 Sustainable Aviation Fuels 
30 Ναυτεμπορική (2021) Οκτώ χώρες της ΕΕ απαιτούν «πράσινα» καύσιμα στα ευρωπαϊκά αεροσκάφη,, Διαθέσιμο εδώ. 
31 Η Airbus είναι η μεγαλύτερη αεροδιαστημική βιομηχανία της Ευρώπης. 2021, Airbus reveals new zero-emission concept 

aircraft.Διαθέσιμο εδώ 
32 Οι Γαλλικοί σιδηρόδρομοι, οι οποίο ανήκουν στο κράτος, με σκοπό την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού διαθέτουν 

από τις αρχές Μαΐου διαθέτουν 5 εκατ. εισιτήρια τουρισμού με τιμή έως 39€ , ενώ στις αρχές Απριλίου νομοθετήθηκε η 

κατάργηση των πτήσεων εσωτερικού για αποστάσεις οι οποίες καλύπτονται σιδηροδρομικά σε λιγότερο από 2,5 ώρες. Η 

Αυστρία από τον Ιούνιο του 2020 έχει εισάγει απαγόρευση στις πτήσεις εσωτερικού που καλύπτονται σιδηροδρομικά σε 

λιγότερο από 3 ώρες και φόρο 30 € στα αεροπορικά εισιτήρια για πτήσεις κάτω των 350km. Palmer, S., 2021. France boosts 

domestic tourism with 5 million cheap train tickets. Διαθέσιμο εδώ. 
33 Πράσινο υδρογόνο: έχει προέλθει κατόπιν ηλεκτρόλυσης ρεύματος προερχόμενο από ΑΠΕ. 
34 Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2021, Διαθέσιμο εδώ  
35 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2021, Από το αγρόκτημα στο πιάτο: για μια Ευρώπη με πιο υγιεινά και βιώσιμα 

τρόφιμα, Διαθέσιμο εδώ . 
36 Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
37  Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για τον προϋπολογισμό του χρονικού διαστήματος 2021 - 

2027 έχουν τεθεί οι εξής στόχοι: ένα ποσοστό 40% της κοινής γεωργικής πολιτικής να δοθεί σε δράσεις για το κλίμα και ένα 

ποσοστό 30% του ταμείου θάλασσας και αλιείας να δοθεί για να επιτευχθούν οι στόχοι για το κλίμα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

(2019) Από το αγρόκτημα στο πιάτο: Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία). 
38 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2021) Από το αγρόκτημα στο πιάτο: Τα τρόφιμά μας, η υγεία μας, ο πλανήτης μας, το μέλλον μας, 

Διαθέσιμο εδώ . 
39 Έρευνα της ΕΕ από το 2017 έδειξε ότι ένας στους πέντε ευρωπαίους χάνει την ζωή του από ανθυγιεινή  διατροφή. Για 

αυτόν τον λόγο τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ο τομέας βιολογικής γεωργίας με μελλοντικό στόχο να υπάρξει μέχρι 

το 2030 50% μείωση στη χρήση επικίνδυνων χημικών φυτοφαρμάκων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2021, Μηχανισμός Δίκαιης 

Μετάβασης: μέριμνα ώστε κανείς να μη μείνει στο περιθώριο, Διαθέσιμο εδώ). 

https://www.naftemporiki.gr/story/1715692/okto-xores-tis-ee-apaitoun-prasina-kausima-sta-europaika-aeroskafi
https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2020/09/airbus-reveals-new-zeroemission-concept-aircraft.html
https://www.euronews.com/travel/2021/05/05/france-boosts-domestic-tourism-this-summer-with-5-million-cheap-train-tickets
https://ec.europa.eu/info/news/focus-hydrogen-driving-green-revolution-2021-abr-14_en
https://www.consilium.europa.eu/el/policies/from-farm-to-fork/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism_el
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Δίκαιη Μετάβαση  
 

Η ΕΠΣ περιλαμβάνει και τον Μηχανισμό της Δίκαιης Μετάβασης, o οποίος θα διασφαλίσει 

την ομαλή μετάβαση της οικονομίας και της κοινωνίας στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο μέσω 

των εξής κύριων παρεχόμενων προγραμμάτων της, συνολικού ύψους 150 δισ. ευρώ: 1) Ταμείο 

της Δίκαιης Μετάβασης, 2) Πρόγραμμα Invest EU για την κινητοποίηση των επενδύσεων και 

3) Μηχανισμός Δανειοδότησης του Δημοσίου των κρατών-μελών μέσω της ΕΤΕ40  
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2021) 41. 

 

Στόχος αυτών των προγραμμάτων μέχρι το 2050 είναι να δημιουργηθεί μία οικονομία με 

χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών, ιδιαίτερα σημαντικό για περιφέρειες, οι οποίες 

εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό οικονομικά από δραστηριότητες με αυξημένα επίπεδα 

εκλυόμενων ανθρακούχων αερίων, όπως βιομηχανίες και ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες 

(Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2021)42. Μεσοπρόθεσμα μέχρι το 2030, πρωταρχική έμφαση θα 

δοθεί σε σχέδια αναδιαμόρφωσης και ανάπλασης περιοχών με αυξημένη επικινδυνότητα λόγω 

υψηλού ποσοστού ρύπανσης της ατμόσφαιρας, του εδάφους και κατ’ επέκταση του υδροφόρου 

ορίζοντα ( 2021)43.  

 

Παράλληλα, παρέχει προστασία προς τους εργαζομένους και ευκαιρίες επανακατάρτισης σε 

νέους τομείς, οι οποίοι θα συνδυάζουν την οικονομική ανάπτυξη, την ασφάλεια και τον 

σεβασμό στο περιβάλλον. Ως εκ τούτου, θα συμβάλλει και στην δημιουργία ασφαλέστερων 

εργοστασιακών μονάδων, όπου γίνεται χρήση επιβλαβών χημικών ουσιών, αλλά και 

αναφορικά με την καθημερινότητα των πολιτών στη βελτίωση των μετακινήσεων και την 

καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας με την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, μέσω 

του προγράμματος “Εξοικονομώ κατ’ οίκον” (Ευρωπαϊκή  Ένωση 2020)44. 

 

 

Greenwashing 
 

Στη σημερινή εποχή, το φαινόμενο του “πράσινου ξεπλύματος” (greenwashing) αποτελεί 

φλέγον ζήτημα για την προστασία του περιβάλλοντος. Ο όρος greenwashing εντοπίστηκε για 

πρώτη φορά το 1986 από τον Jay Westerveld στον χώρο της ξενοδοχοβιομηχανίας (Watson 

2016)45 και σύμφωνα με το κατωτέρω διάγραμμα παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. Φυσικά, τα 

κίνητρα που οδηγούν τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν το greenwashing ως συνήθη εμπορική 

πρακτική προέρχονται από τους κύριους μοχλούς πίεσης της αγοράς, ήτοι τους επενδυτές, τους 

 
40 Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
41  Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2021, Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης: μέριμνα ώστε κανείς να μη μείνει στο περιθώριο, Διαθέσιμο 

εδώ. 
42 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2020, Δίκαιη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία για όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, Διαθέσιμο 

εδώ. 
43 Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2021, Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης: μέριμνα ώστε κανείς να μη μείνει στο περιθώριο, 

Διαθέσιμο εδώ. 
44 EU Funding Overview 2021, Just Transition Fund (JTF) - Just Transition Mechanism, Διαθέσιμο εδώ). 
45 Ο περιβαλλοντολόγος παρατήρησε σε ξενοδοχείο στο οποίο διέμενε, μία ταμπέλα που ζητούσε από τους επισκέπτες να 

επαναχρησιμοποιήσουν τις πετσέτες τους, βοηθώντας στην προστασία του περιβάλλοντος, ενώ απώτερος στόχος του 

ξενοδοχείου ήταν η εξοικονόμηση χρημάτων (The Guardian The troubling evolution of corporate greenwashing, Διαθέσιμο 

εδώ. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism_el
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/economy/20200903STO86310/dikaii-metavasi-se-mia-prasini-oikonomia-gia-oles-tis-europaikes-perifereies
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism_el
https://eufundingoverview.be/funding/just-transition-fund-jtf-just-transition-mechanism
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/aug/20/greenwashing-environmentalism-lies-companies
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καταναλωτές και τις συνθήκες ανταγωνισμού όπως διαμορφώνονται από την προσφορά και 

την ζήτηση των προϊόντων. Είθισται, έτσι, οι πιο σύγχρονες επιχειρήσεις να υιοθετούν 

τακτικές “πράσινου ξεπλύματος” λόγω του διάχυτου ανταγωνισμού παγκοσμίως και της 

επιτακτικής ανάγκης προς υιοθέτηση μιας “οικολογικής ταυτότητας” και της συνακόλουθης 

κουλτούρας (Baran and Kiziloglu 2018).46 
 

 
Διάγραμμα: Τάσεις του Greenwashing το χρονικό διάστημα 1980-2008, Διαθέσιμο εδώ. 

 

Η πρακτική του Greenwashing περιλαμβάνει ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με την οικολογική 

ταυτότητα ενός προϊόντος. Αναλυτικότερα, έγκειται σε: 1) υπερβολική ασάφεια, 2) ψευδείς ή 

ανυπόστατους ισχυρισμούς, 3) ισχυρισμούς για οικολογική συμπεριφορά, ήδη επιβεβλημένη 

δια νόμου και όχι λόγω εταιρικής πρωτοβουλίας 47, 4) τακτική του λανθάνοντα συμβιβασμού, 

με έμφαση σε ένα “οικολογικό” χαρακτηριστικό του προϊόντος, παρακάμπτοντας ένα μείζον 

περιβαλλοντικό ζήτημα, 5) τακτική “του μικρότερου εκ των δύο κακών”, προβάλλουσα 

αληθοφανές πράσινο περιεχόμενο, χωρίς αναφορά σε τυχόν επιβλαβείς επιπτώσεις 

(TerraChoice Environmental Marketing Inc. 2007) 48 και 6) χρήση υποδηλωτικών εικόνων ή 

ήχων της φύσης (Change Your World 2009)49. 

 

Σε ευρύτερο φάσμα, το φαινόμενο του greenwashing παρατηρείται σε κάθε κλάδο με ευρύ 

καταναλωτικό κοινό. Ειδικά στον τομέα της μόδας επισπεύδεται η εξάπλωση του 

greenwashing, με αποτέλεσμα τα οργανικά προϊόντα να καθίστανται ακριβά και το ‘’πράσινο 

ξέπλυμα΄΄ να αποτελεί πανάκεια στις προτιμήσεις των προμηθευτών (Βαΐτση 2020)50. Παρά 

ταύτα, οι καταναλωτές με οικολογική συνείδηση τείνουν να αναζητούν αυθεντικά προϊόντα, 

φιλικά διακείμενα προς το περιβάλλον, προτρέποντας τις επιχειρήσεις να υιοθετούν 

 
46 Baran, T. and Kiziloglu, M. (2018) ‘’Effect of Greenwashing Advertisements on Organizational Image’΄Chapter 3 στο: 

Sima, V. (επιμέλ.) Organizational Culture and Behavioral Shifts in the Green Economy, IGI Global, σ. 64, 68-69 Διαθέσιμο 

εδώ. 
47 Χαρακτηριστικό παράδειγμα η σήμανση “Χωρίς χλωροφθοράνθρακες” σε πολλά προϊόντα, αποκρύπτει το γεγονός ότι η 

χρήση χλωροφθορανθράκων απαγορεύεται ήδη από το 1986 με την υπογραφή του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ. Πρωτόκολλο 

του Μόντρεαλ, άρθρο 2, παρ.1, Διαθέσιμο εδώ. 

48 TerraChoice Environmental Marketing Inc. (2007) The “Six Sins of Greenwashing TM”, σ. 2-4 Διαθέσιμο εδώ. 
49 Change Your World (2009) What is Greenwashing?, Διαθέσιμο εδώ. 
50 Η πολυεθνική εταιρεία ένδυσης και υπόδησης, H&M, κυκλοφόρησε συλλογή από υλικά βιώσιμης προέλευσης, όπως το 

100% οργανικό βαμβάκι. Εντούτοις, η θέση της εταιρείας βασιζόταν σε αδιευκρίνιστο πληροφοριακό υλικό σχετικά με το 

αποτύπωμα του άνθρακα που αφήνουν οι διαδικασίες παραγωγής τούτων των ενδυμάτων. (Βαϊτση, Α. (2020) ‘’Greenwashing 

vS Green Marketing. Πώς θα τα ξεχωρίσεις;’’ Max Mag, 22-11-2020, Διαθέσιμο εδώ. 

https://www.researchgate.net/publication/339481072_Green_Brand_of_Companies_and_Greenwashing_under_Sustainable_Development_Goals
https://www.researchgate.net/publication/327100910_Effect_of_Greenwashing_Advertisements_on_Organizational_Image
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A21988A1031%2802%29
https://sustainability.usask.ca/documents/Six_Sins_of_Greenwashing_nov2007.pdf
https://www.slideshare.net/challengeyourworld/what-is-greenwashing
https://www.maxmag.gr/perivallon/greenwashing-vs-green-marketing-pos-tha-ta-xechoriseis/
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ενεργειακά “πράσινες” πολιτικές (Βαΐτση 2020).51 Επιπροσθέτως, παρατηρείται greenwashing 

τόσο στον σχεδιασμό ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών, βάσει του δείκτη ενεργειακής 

απόδοσης και του βαθμού τοξικότητας (Μπαρμπαρούση 2018)52, όσο στον κλάδο της 

αυτοκινητοβιομηχανίας (Hotten 2015)53 (Dixon 2019)54 . 

Ο κατ’ ευφημισμόν στις μέρες μας όρος “βιοαποικοδομήσιμος”55 (biodegradable) ελλοχεύει 

κινδύνους ως προς την ερμηνεία του, καθώς θεωρείται αμφίσημος ως προς το περιεχόμενό του 

από εταιρίες και καταναλωτές με οικολογική συνείδηση. Μέχρι πρότινος, δεν έχουν 

αποσαφηνιστεί ευκρινώς οι συνθήκες, υπό τις οποίες λαμβάνει χώρα η διαδικασία συλλογής 

και αποσύνθεσης των υλικών αυτών, λαμβανομένων υπόψη τόσο της έλλειψης κατάλληλα 

διαμορφωμένων υποδομών όσο και των μεταβολών στην χημική τους σύσταση λόγω 

βιολογικής δραστηριότητας, με αποτέλεσμα να δημιουργείται τεράστια σύγχυση αντίστοιχα 

(Zhu and Wang 2020)56. 

 

Ως προς το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με την προστασία του καταναλωτή 

ορίζεται ως αναληθής οποιαδήποτε εμπορική πρακτική “εξαπατά ή ενδέχεται να εξαπατήσει 

το μέσο καταναλωτή, ακόμα και εάν οι πληροφορίες είναι, αντικειμενικά, ορθές”57, καθώς και 

εκείνες που οδηγούν τον αποδέκτη σε καταναλωτικές συμπεριφορές που διαφορετικά δεν θα 

είχε εκδηλώσει. Παρότι η Commission υποβοηθάται από την Πλατφόρμα για τη Βιώσιμη 

Χρηματοδότηση58 στην διεκπεραίωση του έργου της για την βιώσιμη οικονομία, η 

αντιμετώπιση και καταπολέμηση του “πράσινου ξεπλύματος” εκτιμάται ως εξαιρετικά 

δύσκολη αποστολή στο σύνολό της, σύμφωνα με πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα της59. Μέσω 

της θέσπισης κατάλληλου κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου εκ μέρους της ΕΕ, οι 

καταναλωτές θα τυγχάνουν βέλτιστης πληροφόρησης για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 

προϊόντων, μετριάζοντας το φαινόμενο του greenwashing (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2021)60. 

 

 
51 Π.χ. οικολογική συσκευασία και προγράμματα ανακύκλωσης, αλλά και σεμινάρια κατάρτισης του εργατικού δυναμικού 

περί βιώσιμων αναπτυξιακών πολιτικών. Όπως παραπάνω 2020, Διαθέσιμο εδώ. 
52

 Μπαρμπαρούση, Μ. (2018) Το φαινόμενο του greenwashing στις σύγχρονες επιχειρήσεις: θεωρητική ανάλυση και μελέτη 

περιπτώσεων. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων - Ολική Ποιότητα, Πανεπιστήμιο 

Πειραιώς, σ. 45. 
53 Η  Volkswagen παρουσίαζε ψεύτικα αποτελέσματα σε μετρήσεις ανίχνευσης των ρύπων των αυτοκινήτων της, ενώ οι 

πραγματικές εκπομπές τους σε διοξείδιο του αζώτου ήταν εως και 40 φορές υψηλότερες από το επιτρεπτό όριο στις ΗΠΑ. 

Hotten, R. (2015) Volkswagen: The scandal explained, BBC News, Διαθέσιμο εδώ.  
54 Το επονομαζόμενο “autonowashing”. Πρόκειται για μία εμπορική πρακτική αθέμιτου ανταγωνισμού με την προβολή 

ψευδών ισχυρισμών ως προς τις τεχνικές δυνατότητες του αυτόματου συστήματος του οχήματος, προκειμένου να πειστεί ο 

καταναλωτής για την ασφάλεια και την αξιοπιστία του προς αγορά οχήματος, θέτοντας σε κίνδυνο ωστόσο τη ζωή του (Dixon 

L. 2019,’’Autonowashing: The Greenwashing of Vehicle Automation’’ Transportation Research Interdisciplinary 

Perspectives, Vol. 5, σ.2, διαθέσιμο εδώ ). 
55 Επιστημονικός όρος, προερχόμενος από το πεδίο της επιστήμης της χημείας, ο οποίος μαρτυρά την ικανότητα αποσύνθεσης 

της οργανικής ύλης μέσω της βιολογικής δράσης των μικροοργανισμών (βακτήρια, κτλ) κατά τη διάσπασή της στο φυσικό 

περιβάλλον (στερεό και υδάτινο) με διεργασίες μη επιβλαβείς προς τη βιοποικιλότητα. Διαθέσιμο εδώ.  
56 Zhu, J. and Wang, C. (2020). ‘’Biodegradable plastics: Green hope or greenwashing? ‘’ ,Marine Pollution Bulletin, Vol. 

161, Part B, December 2020, σ.5 Διαθέσιμο εδώ. 
57 Οδηγία 2005/29,άρθρο 6, παρ.1&2 Διαθέσιμο εδώ. 
58 Συμβουλευτικό όργανο της Ευρ. Επιτροπής, αποτελούμενο από εμπειρογνώμονες της ακαδημαϊκής κοινότητας,καθώς και 

από δημόσιους και ιδιωτικούς δρώντες. Η συμβολή της Πλατφόρμας αποδεικνύεται καίρια στις μέρες μας, δεδομένου του 

σημαντικού της έργου στην ανάπτυξη βιώσιμων εμπορικών πρακτικών και ιδίως στην εξέλιξη του EU Taxonomy (European 

Commission 2021, Διαθέσιμο εδώ. 
59 Κατόπιν των διενεργούμενων σε ετήσια βάση σαρώσεων από το Δίκτυο Συνεργασίας για την Προστασία των Καταναλωτών 

επί παραβιάσεων της ενωσιακής νομοθεσίας για τους καταναλωτές στις διαδικτυακές αγορές, τα πορίσματα που 

συνελέχθησαν ήταν τα εξής: Σε ποσοστό της τάξεως του 40%  ανέρχονται οι εταιρίες που δεν παρέχουν σαφή και 

αποδεδειγμένη επιστημονική ορθότητα και αξιολόγηση των εμπορευμάτων τους ως ‘’φιλικά διακείμενων΄΄ προς το 

περιβάλλον. 
60 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2021) Δελτίο Τύπου - Έλεγχος ιστοτόπων για «προβολή ψευδοοικολογικής ταυτότητας»: οι μισοί 

οικολογικοί ισχυρισμοί είναι αστήρικτοι, Βρυξέλλες, 28 -1- 2021. 

https://www.maxmag.gr/perivallon/greenwashing-vs-green-marketing-pos-tha-ta-xechoriseis/
https://www.bbc.com/news/business-34324772
https://www.researchgate.net/publication/336613232_Autonowashing_The_Greenwashing_of_Vehicle_Automation
https://youmatter.world/en/definition/biodegradable-plastic/
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0025326X20308924?token=715DD259FB7F94FBA96A4F1F8AD66F3D2D943C77A84F5864C0007D8A3A100905779B01F96CA2E14BDB4792C4732E7A2D
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005L0029&from=FI#d1e601-22-1
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/overview-sustainable-finance/platform-sustainable-finance_en#organised
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Κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τον κανονισμό “EU Taxonomy” (Moloney & 

Verhey 2021)61, παρατηρήθηκε εντατικό lobbying από ιδιωτικές εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στους επηρεαζόμενους τομείς (Influence Map 2020)62. Για αυτό, η 

Ευρωπαϊκή Ταξινομία ερείδεται σε πληθώρα αντιδράσεων από περιβαλλοντικές ΜΚΟ με 

επιστημονικό υπόβαθρο (Kohan 2021).63 

 

Καταληκτικά, το greenwashing είναι εγγενώς πολυδιάστατο φαινόμενο, καθώς αρκετές 

επιχειρήσεις εντάσσουν τον όρο “εταιρική κοινωνική ευθύνη” (CSR) ως πρωτεύοντα στο 

επιχειρησιακό τους πλάνο με λανθασμένες ωστόσο, κατά τους περιβαλλοντολόγους, 

αντιλήψεις ως προς τον τρόπο σχεδιασμού της πολιτικής τους (Dixon 2019)64. Οι καταναλωτές 

χαρακτηρίζονται από έντονο σκεπτικισμό ως προς την αγορά “πράσινων” προϊόντων, 

δεδομένης της άκρατης τάσης για προβολή “πράσινου” μάρκετινγκ με αναφορές αόριστου 

εννοιολογικού περιεχομένου, μη υπαγόμενου σε σχετική νομοθεσία. 

 

 

Γεωπολιτικές Επιπτώσεις 
 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τον Δεκέμβριο του 2019 τον “Ευρωπαϊκό νόμο για το 

Κλίμα”, ο οποίος έχει ως σκοπό να κατοχυρώσει νομοθετικά τον στόχο που τίθεται στην ΕΠΣ, 

δηλαδή να καταστούν η οικονομία και η ευρωπαϊκή κοινωνία κλιματικά ουδέτερες έως το 

2050. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της εξασφάλισης μηδενικών εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου για τις χώρες της ΕΕ, των επενδύσεων σε πράσινες τεχνολογίες και της 

προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος (ΣΕΕ 2020)65. Τα θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη 

της ΕΕ υποχρεούνται να λάβουν τα αναγκαία μέτρα σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο 

αντίστοιχα για την επίτευξη του στόχου, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της προώθησης της 

δίκαιης κατανομής των ευθυνών και της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών66. 

 
61 Κανονιστικό πλαίσιο, που επιτρέπει στους επενδυτές να ευθυγραμμιστούν με τη μετάβαση στην  απανθρακοποιημένη 

οικονομία, μέσω βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων, αντιμετωπίζοντας την πρακτική του greenwashing. (Moloney & 

Verhey 2021, The EU Taxonomy Regulation: 5 reasons to start aligning today, Διαθέσιμο εδώ) 
62 Συγκεκριμένα, επενδύονται 120 εκατ.ευρώ κάθε χρόνο, ενώ απασχολούνται περισσότεροι από 950 υπάλληλοι με σκοπό 

ευμενέστερη μεταχείριση του εκάστοτε κλάδου από την Ε.Ε. .Ως αποτέλεσμα, παρα την δημοσίευση έκθεσης από την Τεχνική 

Ομάδα Ειδικών για την Βιώσιμη Οικονομία (Technical Expert Group on Sustainable Finance), που αποτέλεσε το πρότυπο για 

την τελική έκθεση της Commission,η έκθεση της Commission διαμορφώνεται ως εξης: Στην γεωργική παραγωγή, δεν υπάρχει 

καμία αναφορά για ποσοτική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σε αντίθεση με την πρόταση της TEG. 

Επιπλέον, για τον χαρακτηρισμό της βιοενέργειας ως οικολογική, μετά από πιέσεις δεν υπάρχει αυστηρός ορισμός των πρώτων 

υλών της. Στην υδροηλεκτρική ενέργεια, αφαιρέθηκε η απαγόρευση μονάδων παραγωγής <10MW, που είχε ως στόχο την 

προστασία της βιοποικιλότητας. (Influence Map (2020) Lobbying on the EU Taxonomy's Green Criteria, σ.9-10 Διαθέσιμο 

εδώ. 
63 Επεξηγηματικά, η BirdLife διατύπωσε έντονες αμφιβολίες περί επιστημονικής εγκυρότητας και διαφάνειας του τιθέμενου 

σε ισχύ Κανονισμού σε σχετική επιστολή της προς την Commission, δεδομένου ότι εκλείπουν ουσιώδη επιστημονικώς 

τεκμηριωμένα κριτήρια, θέτοντας σε κίνδυνο τη συνολική ‘’βιωσιμότητα’’ της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Kohan H. 

(2021) ‘’ BREAKING: EU legislation to prevent greenwashing becomes ultimate greenwashing tool- BirdLife suspends 

activities in Commission Platform on Sustainable Finance’’ 21-4-2021 Διαθέσιμο εδώ. 
64 Dixon, L. (2019) ‘’Autonowashing: The Greenwashing of Vehicle Automation’’ Transportation Research Interdisciplinary 

Perspectives, Vol. 5, σ.2 Διαθέσιμο εδώ. 
65 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2020) Ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα: Συμφωνία Συμβουλίου για μεγάλα τμήματα 

της πρότασης, δελτίο τύπου, Διαθέσιμο εδώ. 
66 Όσον αφορά την Ελλάδα, η κυβέρνηση κινείται με βάση τις νέες προτάσεις της Κομισιόν σύμφωνα με τις οποίες αναθεωρεί 

το στόχο της μείωσης των εκπομπών αερίων ρύπων μέχρι το 2050. Συγκεκριμένα στις 21 Απριλίου 2021 επιτεύχθηκε μεταξύ 

των κρατών μελών προσωρινή συμφωνία για περιορισμό έως το 2030 των ρύπων κατά 55% έναντι του 1990. Ο κλιματικός 

νόμος, θα θεσμοθετεί την υποχρέωση ετήσιων προϋπολογισμών ρύπων συνολικά ως χώρα αλλά και ανά τομέα, για κάθε 

υπουργείο. Θα υπάρχουν δεσμευτικοί στόχοι επίσης ως προς το ύψος των εκπομπών για το 2030, το 2040 και το 2050. Αν 

κάποιο υπουργείο δεν πιάνει τους ετήσιους προϋπολογισμούς ρύπων θα υποχρεούται να κόβει χρηματικές δαπάνες από άλλους 

τομείς ώστε να τους επιτυγχάνει. Κάθε υπουργείο θα πρέπει με κατάλληλες πολιτικές νόμους ή υπουργικές αποφάσεις να 

https://ramboll.com/ingenuity/the-eu-taxonomy
https://influencemap.org/EN/report/Lobbying-on-the-EU-Taxonomy-s-Green-Criteria-9fa94d19d713248426018f89410d2fbd
http://www.birdlife.org/europe-and-central-asia/news/eu-taxonomy-greenwashing-ngos-walk-out-platform-sustainable-finance_21April2021
https://www.researchgate.net/publication/336613232_Autonowashing_The_Greenwashing_of_Vehicle_Automation#fullTextFileContent
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2020/10/23/european-climate-law-council-reaches-agreement-on-large-parts-of-the-proposal/
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Όλες αυτές οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν γίνει αποδεκτές από την 

πλειοψηφία των κρατών-μελών της ΕΕ67. Παρόλα αυτά, οι αντιδράσεις, τόσο από γειτονικά 

κράτη όσο και από άλλα κράτη με διεθνή δραστηριοποίηση είναι αναπόφευκτες68. Είναι 

φανερό πώς πρόκειται για μια μορφή εξωτερικής πολιτικής με γεωπολιτικές συνέπειες, εκ των 

οποίων ορισμένες ενδέχεται να είναι δυσμενείς. 

Προκειμένου να επιτευχθεί το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας απαιτείται η κρατική και η 

ιδιωτική συνεργασία στη βιομηχανία για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα στην ατμόσφαιρα. 

Κρίσιμος είναι και ο περιορισμός της εξάρτησης της ΕΕ από την προμήθεια βασικών πρώτων 

υλών από τρίτα κράτη, διότι το κέντρο βάρους της ζήτησης μετατοπίζεται όλο και περισσότερο 

από τις πετρελαιοπαραγωγικές χώρες σε χώρες με σημαντικά κοιτάσματα μετάλλων και 

αποθέματα ορυκτών. (KPMG 2021)69. 

      

 
εξειδικεύσει το πλαίσιο του κλιματικού νόμου ανά τομέα της καθημερινότητας των πολιτών και ανά τομέα οικονομικής 

δραστηριότητας. (Κολώνας, Χ. (2021) Πώς αλλάζουν τη ζωή μας οι ρύποι, Τα Νέα, Διαθέσιμο εδώ) 
67 Η Επιτροπή δημοσίευσε χάρτη πορείας για την πρωτοβουλία, ο οποίος παρέμεινε διαθέσιμος για σχολιασμό επί 4 

εβδομάδες, από τις 9 Ιανουαρίου έως τις 6 Φεβρουαρίου 2020. Πολλοί από τους ενδιαφερόμενους που ήταν παρόντες στην 

εκδήλωση υπέβαλαν τις παρατηρήσεις τους. Ελήφθησαν συνολικά 926 απαντήσεις. Μεταξύ των σχολιαστών 

περιλαμβάνονται πολλές ευρωπαϊκές και εθνικές ενώσεις που αντιπροσωπεύουν βιομηχανικούς τομείς, όπως η ηλεκτρική 

ενέργεια, η αυτοκινητοβιομηχανία και η χαλυβουργία, καθώς και ιδιωτικές εταιρείες, ΜΚΟ και πολλοί πολίτες της ΕΕ. 

Δημόσιες αρχές από επτά κράτη μέλη (Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία και Κάτω Χώρες) και από 

τη Νορβηγία συνεισέφεραν στη διαβούλευση (Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2020) Πρόταση, Κανονισμός του Ευρωπαϊκου 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη κλιματικής 

ουδετερότητας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 (ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα), Διαθέσιμο εδώ). 
68  Δεδομένου του προτεινόμενου ριζικού μετασχηματισμού της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς και της αλλαγής των 

ευρωπαϊκών καταναλωτικών προτύπων. 
69 Αρχικά, η ΕΕ θα πρέπει να στραφεί σε χώρες που εξάγουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο για να προάγουν τη φυσική τους 

διαφοροποίηση, μαζί με την ανανεώσιμη ενέργεια & το πράσινο υδρογόνο που θα μπορούσε να εξάγει η ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα 

όσον αφορά τα αποθέματα ορυκτών και μετάλλων που κρίνονται αναγκαία για τις πράσινες οικονομίες, βρίσκονται υπό απειλή 

σύμφωνα με την παγκόσμια έκθεση “Resourcing the Energy Transition: Making the World Go Round” της KPMG και του 

ομίλου Eurasia Group. (KPMG, 2021) Απειλή για την πράσινη ανάπτυξη οι ελλείψεις πρώτων υλών, δελτίο τύπου, Διαθέσιμο 

εδώ). 

https://www.ot.gr/2021/05/17/green/erxetai-o-protos-klimatikos-nomos-stin-ellada/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1588581905912&uri=CELEX:52020PC0080
https://home.kpmg/gr/el/home/media/press-releases/2021/05/apeili-gia-prasini-anaptyksi-oi-elleipseis-proton-ylon.html
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Διάγραμμα: Εξαγωγές ορυκτών καυσίμων προς ΕΕ, Διαθέσιμο εδώ. 

Η ΕΠΣ επηρεάζει τις σχέσεις της Ένωσης με τρίτα κράτη και σε πολλές περιπτώσεις την 

αναγκάζει να διανέμει μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού της για την οικοδόμηση 

συνεργασιών με παγκόσμιους “εταίρους-κλειδιά”, για τη δημιουργία ενός “συλλόγου για το 

κλίμα” με κοινές περιβαλλοντικές βλέψεις. Η “Διπλωματία της ΕΕ για την Πράσινη 

Συμφωνία” προσπαθεί να προσεγγίσει και να μυήσει και τρίτες χώρες με διεθνή βαρύτητα, 

όπως το Μεξικό, η Νότια Αφρική και η Ινδία, στο εγχείρημα αυτό, μέσω οργανισμών όπως οι 

BRICS, η Συνεργασία Νότου-Νότου αλλά και μέσω διεθνών φόρουμ, όπως οι G20 (European 

Council 2021)70. Βασικούς συνεργάτες αποτελούν η Ιαπωνία και η Κορέα, καθώς επιδιώκουν 

επίσης την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, ενώ με την ίδια υπόσχεση δεσμεύονται και 

οι ΗΠΑ, υπό την προεδρία του Τζο Μπάιντεν, η Κίνα έως το 2060, αλλά και άλλα μη κράτη-

μέλη της ΕΕ, με τα οποία η Ένωση διατηρεί στενούς εμπορικούς δεσμούς, όπως η Νορβηγία 

και το Ηνωμένο Βασίλειο έως το 2050. Συνεπώς, βασιζόμενη σε κορυφαίες αναδυόμενες 

οικονομίες με ισχυρές οικονομικές δυνατότητες, πλούσιο σε ορυκτά και μέταλλα υπέδαφος 

και μεγάλη προσδοκώμενη χρήση ΑΠΕ, η Ένωση αποκτά διεθνές πλεονέκτημα από τις σχέσεις 

αυτές.71 

Ωστόσο, η ΕΠΣ έχει αντιτιθέμενες χώρες, όπως κάποια από τα κράτη BRICS. Συγκεκριμένα, 

η Ρωσία έχει απειλήσει την ΕΕ με ποινικές διώξεις στον ΠΟΕ με το πρόσχημα της πρόθεσης 

της ΕΕ να αυξήσει τους φόρους για τις εκπομπές στις εισαγωγές, θεωρώντας ότι θα πληγούν 

οι εξαγωγές της σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ενώ αξιολογεί την ΕΠΣ ως ένα εγχείρημα με 

υποβόσκουσες γεωπολιτικές βλέψεις. Ομοίως αρνητική στάση έχουν υιοθετήσει και η 

Βραζιλία & η Ινδονησία, περιγράφοντας τις προσπάθειες της Ένωσης για τους κλιματικούς 

της στόχους μέσω του εμπορίου ως μια νέα μορφή “αποικιοκρατίας” (Reiners & Grimm  

2020)72. 

Πέραν του εμπορικού τομέα, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε φυσικά την ευρύτερη οικονομική 

διάσταση της πράσινης μετάβασης, καθώς και τις μεταβολές που έχει επιφέρει. Αναμφιβόλως, 

η Πράσινη Ανάπτυξη είναι αλληλένδετη με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και καινοτομιών 

που την καθιστούν βιώσιμη. Τέλος, όσον αφορά την ενεργειακή απεξάρτηση, είναι εμφανής η 

συρρίκνωση των αγορών άνθρακα και η εμφάνιση νέων ευκαιριών στον τομέα της καθαρής 

ενέργειας, όπου οι διεθνείς επενδυτικές ροές έχουν υπερβεί τις επενδύσεις σε σχέση με εκείνες 

στα ορυκτά καύσιμα. (ΟΟΣΑ 2014)73. 
 

 

Συμπέρασμα 
 

Ανακεφαλαιώνοντας, το ενωσιακό κράτος δικαίου ενέχει αδυναμίες ως προς την θέσπιση ενός 

κατάλληλα διαμορφωμένου νομοθετικού πλαισίου με πολιτικές προεκτάσεις, δεδομένου ότι 

προάγονται κατά κόρον επιδερμικές λύσεις ως προς κάθε τομέα πολιτικής της ΕΠΣ. Γι’ αυτό, 

 
70 European Council on foreign relations, Brugel (2021) The geopolitics of the European Green Deal, Διαθέσιμο εδώ. 
71 Παράλληλα, οι στρατηγικές συνεργασίες της ΕΕ με τα προαναφερθέντα κράτη έχει και μια εμπορική διάσταση, 

καθιστώντας την βαρυσήμαντη εμπορική δύναμη, καθώς ενεργά προσπαθεί να συμπεριλάβει τη βιωσιμότητα και την 

οικολογική μετάβαση στις εμπορικές της συμφωνίες, όπως το Roadmap 2025 με την Ινδία (Council of the European Union 

(2020) EU-India Strategic Partnership: A Roadmap to 2025, Διαθέσιμο εδώ.) και τη συνεργασία με τη MERCOSUR (European 

Parliament (2019) Mercosur trade agreement and the European Green Deal: are they compatible?, δελτίο τύπου, Διαθέσιμο 

εδώ.) για το ελεύθερο εμπόριο και σύνδεση Κατ’ αυτόν τον τρόπο, παρουσιάζονται άμεσες ευκαιρίες για τη διασφάλιση της 

επάρκειας πόρων,  της κυκλικής ή ψηφιακής οικονομίας, της περιβαλλοντικής προστασίας και της πολιτικής για τους 

ωκεανούς.  
72 Reiners,W., Grimm, S.,  (2020) The real deal or no deal: The European Green Deal must turn global, German 

Development Institute, Διαθέσιμο εδώ. 
73 Οργανισμός Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ΟΟΣΑ (2014) Δείκτες Πράσινης Ανάπτυξης, Διαθέσιμο εδώ. 

https://ecfr.eu/publication/the-geopolitics-of-the-european-green-deal/
https://www.agronews.gr/files/The-geopolitics-of-the-European-Green-Deal.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/45026/eu-india-roadmap-2025.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191212IPR68931/mercosur-trade-agreement-and-the-european-green-deal-are-they-compatible
https://www.die-gdi.de/uploads/media/German_Development_Institute_Reiners_Grimm_14.12.2020.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1c1eef9c-el/index.html?itemId=/content/component/1c1eef9c-el
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κρίνεται αναγκαία η εμβάθυνση σε κάθε περιβαλλοντικό πρόβλημα, με αυστηροποίηση του 

ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και κατ’ επέκταση μετασχηματισμό του κοινωνικο-

οικονομικού συστήματος, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα “greenwashing”. 

Επομένως, προτείνεται και η ριζική ανασυγκρότηση του εκπαιδευτικού συστήματος στον 

τομέα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μέσω εκσυγχρονισμένων προγραμμάτων κατάρτισης 

των πολιτών στο σύνολό τους. Προς υλοποίηση των ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει 

προτείνει καινοτομίες στην αυξανόμενη συνεισφορά στην οικονομία τομέων παραγωγής 

οικολογικών αγαθών και υπηρεσιών, προβαίνοντας σε  “πράσινες” επενδύσεις, προκειμένου 

να επιτευχθούν οι τιθέμενοι στόχοι που συμβάλλουν στην υιοθέτηση του μοντέλου της 

κυκλικής οικονομίας. 
 


