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Κύριε

Κυρίες και Κύριοι,

Η πρωτοβουλία που ανέλαβαν από κοινού η Συνομοσπονδία των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, 

η ΓΣΕΕ και το Ινστιτούτο Εργασίας να εξετάσουν τη σχέση των Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας και της Απασχόλησης είναι διπλά επίκαιρη.

Γιατί, και η υψηλή και επίμονη ανεργία που πλήττει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και 

οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αλόγιστης χρήσης κλασσικών πηγών ενέργειας έχουν 

πολύ υψηλό κοινωνικό κόστος.

Μέχρι σήμερα η σχέση της ενέργειας, από τη μία, και της απασχόλησης και του 

περιβάλλοντος, από την άλλη, λειτουργούσε αντιφατικά. Η προσπάθεια για την επίτευξη 

των κλασσικών στόχων ενεργειακής πολιτικής (ασφάλεια τροφοδοσίας, μείωση κόστους, 

αξιοποίηση κλασσικών εγχώριων πηγών - όπως λιγνίτη -, διαφοροποίηση πηγών, κλπ.) 

δημιουργούσαν πιέσεις και στην απασχόληση (προώθηση τεχνολογίας, έντασης κεφαλαίου) 

και στο περιβάλλον (διαρκής αύξηση εκπομπών θερμοκηπίου).

Σήμερα οι τάσεις έχουν αρχίσει, τουλάχιστον, να διαφοροποιούνται. Η αύξηση της 

περιβαλλοντικής ευαισθησίας των πολιτών έχει επιβάλλει την ένταξη περιβαλλοντικών 

στόχων στα ενεργειακά προγράμματα των κυβερνήσεων. Αποτέλεσμα αυτής της 

μετατόπισης στόχων είναι και οι προβληματισμοί για την εσωτερίκευση του κοινωνικού 

κόστους (συμπεριλαμβανομένου του κόστους περιβάλλοντος και του κόστους ανεργίας) 

στην τιμή της καταναλισκόμενης ενέργειας.



Παράλληλα, οι προτεραιότητες στη χρήση πρωτογενούς ενέργειας μετατοπίζονται προς 

τις ανανεώσιμες πηγές και προς την εξοικονόμηση ή την ορθολογική χρήση ενέργειας. 

Στους τομείς αυτούς παρατηρείται μια αύξηση (οσοδήποτε ανεπαρκής ακόμα) ροής πόρων 

και μια ένταση της προσπάθειας για ανάπτυξη και διάδοση τεχνολογίας.

/

Εχει δηλαδή γίνει συνείδηση πως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι οι κοινωνικές 

πηγές ενέργειας.

Είναι η ενέργεια που είναι εξ' ορισμού φιλική προς το περιβάλλον. Με αυτή την έννοια 

δημιουργεί τις ελάχιστες εξωτερικές δυσ-οικονομίες που μειώνουν τη συνολική 

ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα της εθνικής ή περιφερειακής οικονομίας με 

αρνητικές επιπτώσεις και στην απασχόληση.

Είναι ενέργεια που έχει υψηλή εντόπια προστιθέμενη αξία και είναι μεγαλύτερης (απ' όσο 

οι κλασσικές μορφές ενέργειας) έντασης εργασίας.

Είναι ενέργεια, μικρής κλίμακας και γεωγραφικά κατεσπαρμένη με αποτέλεσμα να 

συμβάλλει άμεσα στην τοπική/περιφερειακή οικονομία. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί 

θετικά και στη χωρική κατανομή της απασχόλησης και στην αποτροπή συγκεντρώσειον που 

επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις και με μια πρώτη εκτίμηση του δυναμικού των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη χώρα μας, η κυβέρνηση που έχω την τιμή να 

εκπροσωπώ διαμόρφωσε τις νέες προτεραιότητες στον ενεργειακό τομέα.

Τροποποιούμε το νόμο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (του ν. 1559/85) ώστε να 

αρθούν τα αντικίνητρα που εμπόδιζαν την διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μας 

ισοζύγιο.

Παράλληλα, στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (πακέτο Delors II) έχουμε προβλέψει ένα 

λειτουργικό υποπρόγραμμα ύψους συνολικής δαπάνης 54 δισ. δρχ. για την ενίσχυση των 

ΑΠΕ, και ένα δεύτερο υποπρόγραμμα για την Εξοικονόμηση Ενέργειας, ύψους συνολικής 

δαπάνης 105 δισ. δρχ.

Είμαστε βέβαιοι πως οι προσπάθειες αυτές θα έχουν θετικές άμεσες και έμμεσες 

επιπτώσεις στην απασχόληση καθώς και στην κατανομή της στον εθνικό χώρο.



Είμαι βέβαιος επίσης πως η Διάσκεψη αυτή θα καταλήξει σε συμπεράσματα που θα 

επιβεβαιώνουν την πολιτική που χαράξαμε και θα μας βοηθήσουν στην εξειδίκευσή της στη 

φάση υλοποίησης των προγραμμάτων.

Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλή επιτυχία.


