2η Συνοπτική Αναφορά eReNet: Οι ευκαιρίες στο πλαίσιο της αειφόρου αγοράς
ενέργειας στην Ελλάδα για επενδύσεις και εργασία.
Εργασία και Εκπαίδευση στην Ελλάδα
Σύμφωνα με τη Eurostat, η ανεργία στην Ελλάδα έφτασε τον Ιανουάριο του 2013 στο
27,2%, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ-27, ως αποτέλεσμα της βαθιάς
οικονομικής κρίσης.
Μια από τις δραστηριότητες που έχουν πληγεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, και η οποία πριν
από την κρίση διέθετε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής στο εθνικό ΑΕΠ,
είναι ο κλάδος της οικοδομής. Η κατασκευαστική βιομηχανία απασχολούσε από το
2003 περισσότερο από το 8% του συνολικού εργατικού δυναμικού, φτάνοντας το 9%
το 3ο τετράμηνο του 2007. Έκτοτε, η απασχόληση στον τομέα συρρικνώνεται συνεχώς
λόγω της ύφεσης. Στα μέσα του 2012 έφτασε ιστορικό χαμηλό των τελευταίων 15
ετών, ενώ τη χρονική περίοδο 2008-2001, 157,000 θέσεις εργασίας περικόπηκαν, 150%
περισσότερες από τις θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν μέσα σε μια ολόκληρη
δεκαετία (1998-2008).
Οι πράσινες ευκαιρίες απασχόλησης στον τομέα της οικοδομής αναμένεται ότι θα
συμβάλλουν σημαντικά στη διατήρηση ορισμένων από τις θέσεις εργασίας που
χάθηκαν κατά την κρίση, καθώς δε θεωρείται ότι την επερχόμενη περίοδο θα ανακτήσει
ο κλάδος την αρχική του δύναμη και μέγεθος.
Από την άλλη πλευρά, ο δείκτης Μόρφωσης και Εκπαίδευσης στην Ελλάδα συνεχώς
αυξάνεται. Ειδικότερα όσον αφορά τα πράσινα επαγγέλματα σχετιζόμενα με τους
εργαζόμενους στον κτιριακό κλάδο, επιπρόσθετα προγράμματα επιμόρφωσης
αναμένεται να δημιουργηθούν τα επόμενα χρόνια, ώστε να καλύψουν το υπάρχων κενό
τεχνογνωσίας του υφιστάμενου εργατικού δυναμικού.
Διαθέσιμα Κεφάλαια για Επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην
Ελλάδα
Η Ελλάδα διαθέτει ένα πολύ υψηλό δυναμικό για επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας και Εξοικονόμηση Ενέργειας. Σε μια προσπάθεια να κινητοποιηθούν
ενδιαφερόμενοι χρηματοδότες, έχει υπάρξει ένα πλήθος χρηματοδοτικών εργαλείων για
την υποστήριξη των επενδύσεων σε τεχνολογίες καθαρής ενέργειας. Αυτή η
προσπάθεια χρηματοδοτείται κυρίως μέσα από τα διαρθρωτικά κεφάλαια που είναι
διαθέσιμα στη χώρα, καθώς και από το Ταμείο Συνοχής το οποίο αφορά χώρες όπως η
Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ισπανία.
Η διάθεση των διαθρωτικών κεφαλαίων πραγματοποιείται σύμφωνα με το Εθνικό
Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2007- 2013. Ένας επιλεγμένος

αριθμός σχετικών προγραμμάτων για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας υπό
τα διαρθρωτικά ταμεία αναλύεται στις ακόλουθες παραγράφους.
 Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007 – 2013 «Αλέξανδρος
Μπαλτατζής», με έμφαση στον Άξονα 3 - Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις
αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας. 64,7 εκατομμύρια
ευρώ διατίθενται στους συμμετέχοντες για αναπτυξιακούς σκοπούς, μεταξύ των
οποίων είναι οι επενδύσεις σε υφιστάμενες υποδομές ΑΠΕ, όπως φωτοβολταϊκά,
βιομάζα κλπ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο λινκ
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php.
 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα, 4ος
άξονας προτεραιότητας – Ολοκλήρωση του Ενεργειακού Συστήματος της χώρας και
Ενίσχυση της Αειφορίας. Η συγκεκριμένη προτεραιότητα αφορά την ασφάλεια του
ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας, στο πλαίσιο επίτευξης των περιβαλλοντικών
της στόχων, την παροχή υποστήριξης όσον αφορά την απελευθέρωση της
ενεργειακής αγοράς, καθώς και την ενσωμάτωση της χώρας στα διεθνή συστήματα
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Πλήθος δράσεων
προτείνονται, μεταξύ των οποίων η προώθηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε
οικιακούς καταναλωτές και δημόσιες αρχές, καθώς και οι επενδύσεις στην
παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε
εδώ http://epan2.antagonistikotita.gr/greek/.
 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»,
προτεραιότητα 1 - Ατμοσφαιρικό περιβάλλον και αστικές μεταφορές, κλιματική
αλλαγή, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Η συγκεκριμένη προτεραιότητα
χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και βασικός της στόχος είναι η συμβολή
προς την οικονομική ανάπτυξη, μέσω δραστηριοτήτων που ενισχύουν την
αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων, όπως η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση
και η ανάκτηση από τα απορρίμματα. Το πρόγραμμα υποστηρίζει δράσεις που θα
έχουν ως αποτέλεσμα όχι μόνο επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας και των
μεταφορών, αλλά επίσης θα συμβάλλουν στον μετριασμό των επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής. Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στο ακόλουθο site
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=532&language=el-GR.
 Πρόγραμμα Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων, Πυλώνας Αντιμετώπισης της
κλιματικής αλλαγής μεταβαίνοντας σε μία ανταγωνιστική οικονομία χαμηλής
κατανάλωσης σε άνθρακα. Ο συγκεκριμένος Πυλώνας ενσωματώνει μία σειρά
πολιτικών που εστιάζουν στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, την
αύξηση του ενεργειακού δυναμικού της χώρας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
(ΑΠΕ) και φυσικό αέριο, τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού, την παροχή
αξιόπιστων ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και την
προώθηση των φιλοπεριβαλλοντικών προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης
μέσω των «Πράσινων Προμηθειών». Ο συνολικός προϋπολογισμός των επενδύσεων
που περιλαμβάνονται κάτω από τον συγκεκριμένο πυλώνα είναι €31,8 δισ. ενώ
αναμένεται να δημιουργηθούν άνω των 169.000 θέσεων εργασίας. Περισσότερες
λεπτομέρειες
είναι
διαθέσιμες
στο
ακόλουθο
site
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=589&language=el-GR

