
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ 

25 Φεβρουαρίου 2022 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τoν Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κώστα Σκρέκα. 

Θέμα: «Σχέδιο πρόωρης και βίαιης απολιγνιτοποίησης του 2019.» 

Κύριε Υπουργέ, 

Ζούμε δραματικές εξελίξεις στην Ουκρανία με την επίθεση της Ρωσίας και τον πόλεμο 

που επέστρεψε μετά από χρόνια στην Ευρώπη. Ένας πόλεμος που βρίσκεται σε 

εξέλιξη επιφέρει σοβαρότατες συνέπειες στις ζωές του κόσμου και συν τοις άλλοις 

εξαιρετικά δραματικές επιπτώσεις στην ενεργειακή ασφάλεια και ανεξαρτησία της 

χώρας.  

Το πρόβλημα της ενεργειακής ασφάλειας αφορά στο σύνολο της Ευρώπης καθώς το 

40% της ευρωπαϊκής αγοράς φυσικού αερίου το προμηθεύεται από τη Ρωσία και 

πάνω από το 50% της γερμανικής αγοράς ενέργειας προμηθεύεται από τη ρωσική 

εταιρεία Gazprom. Δεν είναι ζήτημα μονοπωλίου, ουσιαστικά είναι πρωτεύον θέμα 

γεωπολιτικής ανεξαρτησίας για τη Γερμανία και την υπόλοιπη Ευρώπη, γεγονός που 

επηρεάζει τη δυνατότητα των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων στο να λαμβάνουν 

αποφάσεις εντελώς αυτοβούλως. Ζούμε τη χρονική περίοδο όπου έχει αναπτυχθεί και 

εξελίσσεται ως φαινόμενο εκείνο το γεωστρατηγικό σχέδιο αντιπαλότητας με τη Δύση 

από τη μία μεριά και την Ανατολή από την άλλη (Ρωσία – Κίνα).  

Η Κυβέρνηση το 2019 αποφάσισε μία πρόωρη και βίαιη απολιγνιτοποίηση της χώρας 

που είχε ως αποτέλεσμα την εκτόξευση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και την 

επιδείνωση των συνθηκών ενεργειακής επισφάλειας της Ελλάδας. Η Κυβέρνηση με την 

απόφαση  αυτή τότε έδωσε προτεραιότητα στο φυσικό αέριο ως κατ’ εξοχήν καύσιμο 

για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, φαινόμενο επίκαιρο που στις ημέρες μας 

αναδεικνύεται με ιστορικό τρόπο. Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι 

δεδομένο  ότι δημιουργεί μεγάλους κινδύνους για την ενεργειακή ασφάλεια και 

επάρκεια της Ελλάδας ως κράτος-μέλος της Ευρώπης. Χρειάζεται προσοχή, 

επαγρύπνηση και λήψη ψύχραιμων αποφάσεων για το καλό όλων μας. Για τους 

προαναφερόμενους λόγους είναι αδήριτη ανάγκη και χρειάζεται να δοθεί άμεση 

προτεραιότητα στο να αναβληθεί για το μέλλον το σχέδιο για πρόωρη και βίαιη 

απολιγνιτοποίηση. Άλλως, η υφιστάμενη Κυβέρνηση αναλαμβάνει με ριψοκίνδυνο 

τρόπο το σύνολο των ιστορικών ευθυνών για τα προβλήματα που θα αφορούν στην 

ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και τα οποία ενδεχομένως ενταθούν με την συνέχιση 

του πολέμου. 
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- Προτίθεστε να αναβάλλετε το σχέδιο πρόωρης και βίαιης απολιγνιτοποίησης του 

2019 ώστε να είναι εφικτή η ομαλοποίηση και βελτίωση της κατάστασης που αφορά 

στην ενεργειακή εξάρτηση και ασφάλεια της Ελλάδας;  
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