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Θέμα: Θέση της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με το αέριο και την πυρηνική ενέργεια 
 
 
Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ, 
 

Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι κρίσιμες για το περιβαλλοντικό μέλλον της Ευρώπης και τη 
σοβαρότητα με την οποία οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν την πρόκληση για πορεία 
προς ένα κλιματικά ουδέτερο και περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμο αναπτυξιακό μέλλον. Σας 
καλούμε να αναλάβετε ηγετική πρωτοβουλία προς τους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας 
ώστε με την ψήφο τους σε μια σειρά από θεμελιωδώς κρίσιμες ψηφοφορίες να δείξουν ότι σε 
συνέχεια του κλιματικού νόμου 4936/2022 που μόλις ψηφίστηκε, η κυβέρνησή σας λαμβάνει 
σοβαρά και κάνει πράξη τη δέσμευση για επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας.  

Η πρόκληση αυτή αφορά τις κρίσιμες ψηφοφορίες στο Ευρωκοινοβούλιο για αποδοχή ή απόρριψη 
της πρότασης της Επιτροπής για την κατ’ εξουσιοδότηση συμπληρωματική πράξη του Κανονισμού 
Ταξινόμησης που επικεντρώνεται στο αέριο και την πυρηνική ενέργεια: α) κοινή των επιτροπών 
οικονομίας και περιβάλλοντος, τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου, και β) ολομέλεια, τον Ιούλιο.  

Το ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης σχεδιάστηκε ως κύριο εργαλείο για να καθοδηγήσει τις 
ιδιωτικές αγορές προς τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για κλιματική 
ουδετερότητα και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Υποκύπτοντας σε έντονες πιέσεις, η Επιτροπή 
τελικά συμπεριέλαβε στην πρότασή της για «συμπληρωματική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη» την 
ταξινόμηση του αερίου και της πυρηνικής ενέργειας στις περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις. Με 
τον τρόπο αυτόν θα αποπροσανατολιστούν προς κλιματικά και περιβαλλοντικά καταστροφικές 
τεχνολογίες κεφάλαια δισεκατομμυρίων ευρώ που θα έπρεπε να ενισχύσουν νέες και καινοτόμες 
πράσινες τεχνολογίες. Εάν αυτή η πράξη εγκριθεί, δεν θα επιβραδυνθεί απλώς η πορεία της 
Ευρώπης προς την κλιματική ουδετερότητα, αλλά θα υπονομευθεί ανεπανόρθωτα η αξιοπιστία 
των ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών πολιτικών. 

Επισημαίνουμε ότι ο Κανονισμός Ταξινόμησης δεν απαγορεύει καμία επένδυση ούτε 
υποχρεώνει επενδυτές προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις: ο κανονισμός αποκλειστικά ξεκαθαρίζει 
ποιες επενδύσεις είναι περιβαλλοντικά και κλιματικά βιώσιμες, με βάση σαφή επιστημονικά 
κριτήρια. Η κατάταξη επενδύσεων σε ορυκτά καύσιμα και πυρηνικά ως «βιώσιμων» είναι τελείως 
αντιπαραγωγική για επενδυτές και τράπεζες, καθώς εκείνο που χρειάζονται και αναζητούν είναι 
επιστημονικά αξιόπιστη πληροφορία για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δραστηριοτήτων που 
καλούνται να χρηματοδοτήσουν. Η παγκόσμια αγορά πράσινων χρηματοπιστωτικών προϊόντων 
ήδη αποκλείει το αέριο και την πυρηνική ενέργεια – θα αποτελέσει λοιπόν κρίσιμη οπισθοδρόμηση 
κάθε άλλη προσπάθεια συμπερίληψής τους με βάση κριτήρια που κάθε άλλο παρά επιστημονικά 
είναι. Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες, μπορείτε να δείτε το συνημμένο ενημερωτικό 
σημείωμα που στείλαμε στους ευρωβουλευτές. 

Οι ευρωβουλευτές, ειδικά της Νέας Δημοκρατίας, είναι απαραίτητο να απορρίψουν κάθε 
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προσπάθεια αμαύρωσης με περιβαλλοντικά άσχετη επιχειρηματολογία μιας απόφασης που 
πρέπει να βασίζεται σε στιβαρή επιστημονική θεμελίωση για το ποια σχέδια και δραστηριότητες 
είναι πραγματικά πράσινες.  

Τις αμέσως επόμενες μέρες, θα ξεκινήσουμε και στην Ελλάδα την ευρωπαϊκή εκστρατεία 
#StopFakeGreen, με στόχο τη δημόσια ενημέρωση για την ιστορικά πρωτοφανή απειλή 
οπισθοδρόμησης των πράσινων πολιτικών της ΕΕ. Μέσα από αυτή την ενημερωτική προσπάθεια, 
θα επισημάνουμε τις προθέσεις ψήφου των ελληνικών κομμάτων και θα επιβραβεύσουμε όσους 
ευρωβουλευτές ασκήσουν βέτο σε κάθε προσπάθεια υπονόμευσης του Κανονισμού Ταξινόμησης 
και προώθησης ορυκτών καυσίμων και της πυρηνικής ενέργειας. Θα θέλαμε η 
ευρωκοινοβουλευτική ομάδα σας να βρεθεί στη σωστή πλευρά της περιβαλλοντικής ιστορίας.  

Αναμένουμε τις άμεσες ενέργειές σας και παραμένουμε ευχαρίστως στη διάθεσή σας για κάθε 
διευκρίνιση και συζήτηση. 

 
 
 

 
 
 
Δημήτρης Καραβέλλας,  
Γεν Διευθυντής WWF Ελλάς 
 


