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Σύνοψη 
 

Η πράσινη ανάπτυξη αναµένεται να αποφέρει 256.000-403.500 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα ως το 2020 αν 
σήµερα αποφασίσουµε να κάνουµε τη δέουσα στροφή και βέβαια τις επιβαλλόµενες επενδύσεις. Η επιλογή 
αυτή όχι µόνο εγγυάται µία διέξοδο από την οικονοµική κρίση, αλλά αποτελεί και τη µόνη δυνατή για την 
καταπολέµηση των κλιµατικών αλλαγών και την υπέρβαση της περιβαλλοντικής κρίσης του πλανήτη µας. 
 
 Από τις παραπάνω θέσεις εργασίας, 98.500-155.000 αφορούν σε “πράσινες” θέσεις πλήρους απασχόλησης 
στους τοµείς της ενέργειας, των κατασκευών, της ανακύκλωσης και της γεωργίας, ενώ οι υπόλοιπες είναι 
έµµεσες θέσεις απασχόλησης, που πυροδοτούνται από τη στροφή στην πράσινη ανάπτυξη σε ευρύτερους 
τοµείς της οικονοµίας, λόγω τόνωσης της κατανάλωσης. 
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Μια πειστική απάντηση στην κρίση 
 
Ξεκίνησε ως µία φούσκα στα στεγαστικά δάνεια, έγινε σοβαρή χρηµατοπιστωτική κρίση και κατέληξε η µεγαλύτερη 
οικονοµική κρίση που βίωσε η ανθρωπότητα εδώ και πολλές δεκαετίες. Η κρίση όµως δεν αφορά µόνο οικονοµικά µεγέθη. 
Αφορά πρωτίστως ανθρώπους που έχασαν ή πρόκειται να χάσουν τη δουλειά τους και είναι αντιµέτωποι µε µια νέα 
σκληρή πραγµατικότητα. Ταυτόχρονα, η ατµοµηχανή της ανάπτυξης φαίνεται να µένει από καύσιµα. Οι πυλώνες της 
παραδοσιακής ανάπτυξης έχουν βυθιστεί στο µαρασµό και την ανυποληψία. Αυτοκινητοβιοµηχανία, κατασκευές, ναυτιλία, 
τουρισµός, δείχνουν να ξεφουσκώνουν και να µη µπορούν να βγάλουν την παγκόσµια οικονοµία από την κρίση, 
τουλάχιστον όχι στο ορατό και προβλέψιµο µέλλον. 
 
Την ίδια ώρα µία ακόµη κρίση, κατά πολλούς µεγαλύτερης εµβέλειας και διάρκειας, απειλεί τους θεµελιώδεις πυλώνες 
πάνω στους οποίους στηρίξαµε την ανάπτυξη εδώ και πολλές δεκαετίες. Είναι η κρίση του κλίµατος, µια κρίση οι συνέπειες 
της οποίας υπερβαίνουν, ακόµη και σε καθαρά οικονοµικά µεγέθη, την τρέχουσα οικονοµική κρίση. 
 
Η όποια απάντηση λοιπόν σ’ αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση θα πρέπει να απαντά ταυτόχρονα στα δύο καυτά 
ερωτήµατα της εποχής. Πώς θα αποφύγουµε ένα κλιµατικό Αρµαγεδδώνα την ώρα που η οικονοµία παραπαίει; Πώς θα 
ανορθώσουµε την οικονοµία κάνοντας την ίδια στιγµή στροφή 180 µοιρών στις επιλογές µας προκειµένου να 
αντιµετωπίσουµε την κλιµατική κατάρρευση; 
 
Ολοένα και περισσότεροι άρχισαν πλέον να ψελλίζουν τις φράσεις “πράσινη ανάπτυξη”, “πράσινη οικονοµία”, “πράσινη 
επιχειρηµατικότητα” ως µία διέξοδο στα σηµερινά αδιέξοδα. Αν δει κανείς τα προγράµµατα ανόρθωσης της οικονοµίας που 
έχουν εξαγγείλει διάφορες χώρες, θα διαπιστώσει ότι σε αρκετές απ’ αυτές, ένα µεγάλο µέρος των δηµοσίων ενισχύσεων 
δίνεται σε αυτό που αποκαλούµε πράσινη οικονοµία, µε έµφαση µάλιστα στις καθαρές ενεργειακές τεχνολογίες. Μέχρι το 
πρώτο τρίµηνο του 2009, οι ΗΠΑ διέθεσαν 112,3 δις $ (12% του πακέτου σταθεροποίησης), η Ν. Κορέα 30,7 δις $ (81%), η 
Γερµανία 13,8 δις $ (13%), η Γαλλία 7,1 δις $ (21%) και η Βρετανία 2,1 δις $ (7%) [1]. Μην ψάχνετε για ελληνικές 
στατιστικές, γιατί απλώς δεν υπάρχουν, τουλάχιστον όχι ακόµη. Σύµφωνα µε το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας, µέσα στο 2009 θα τρέξουν προγράµµατα συνολικού προϋπολογισµού 90 εκατ. ευρώ µε στόχο την επιδότηση 
θέσεων εργασίας σε καινοτόµες δράσεις οικολογικής κατεύθυνσης, ενώ το ΕΣΠΑ θα διοχετεύσει περί τα 5,5 δις € σε 
πράσινες επενδύσεις ως το 2013 [2]. Μόνο που τα παραπάνω ήταν ήδη προγραµµατισµένα και δεν αποτελούν µέρος 
κάποιου πακέτου σταθεροποίησης ενόψει της κρίσης. 
 
Υπάρχει ένας καλός λόγος που ένα σηµαντικό µέρος των χρηµάτων πηγαίνει προς πράσινες κατευθύνσεις. Όπως έδειξε 
σχετική µελέτη στις ΗΠΑ, η τόνωση της οικονοµίας µέσω της διοχέτευσης δηµόσιων πόρων σε πράσινες επενδύσεις, 
δηµιουργεί περισσότερες θέσεις εργασίας απ’ ότι αν τα χρήµατα αυτά διοχετευτούν στην ιδιωτική κατανάλωση ή ακόµη 
χειρότερα σε παραδοσιακούς τοµείς της οικονοµίας, όπως π.χ. η πετρελαϊκή βιοµηχανία [3]. 
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Η πράσινη ανάπτυξη προβάλλει λοιπόν ως µία ασφαλιστική δικλείδα στη διασφάλιση των θέσεων εργασίας που 
απειλούνται ή και στη δηµιουργία νέων ώστε να ξανακερδηθεί η αναπτυξιακή ορµή που απαιτείται για το ξεπέρασµα της 
κρίσης. Αυτές οι θέσεις εργασίας αφορούν τοµείς της οικονοµίας που είτε δεν έχουν παραλύσει τελείως από το δηλητήριο 
της κρίσης είτε κρίνονται ως απαραίτητοι για την καταπολέµηση των κλιµατικών αλλαγών. ∆εν είναι τυχαίο λοιπόν που 
στην πρώτη γραµµή αυτής της νέας πολιτικής απασχόλησης βρίσκονται οι τοµείς εκείνοι που µας οδηγούν σε µία οικονοµία 
χαµηλής έντασης άνθρακα. Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), οι τεχνολογίες εξοικονόµησης ενέργειας, η οικολογική 
δόµηση και οι πράσινες µεταφορές φαντάζουν πια ως το µαγικό ραβδί που µπορεί να δώσει ελπίδα σε ένα κόσµο 
φοβισµένο και απαισιόδοξο. Πολλά υποσχόµενες είναι και οι συναφείς δραστηριότητες που αφορούν την εναλλακτική 
διαχείριση των απορριµµάτων, τη βιολογική γεωργία, τα προϊόντα πράσινης χηµείας, τον οικοτουρισµό και την προστασία 
της βιοποικιλότητας. Το πρόθεµα “πράσινο” µοιάζει να λειτουργεί ως θεραπεία στο καρκίνωµα που κατατρώει τις σάρκες 
της οικονοµίας. 
 
Η έκθεση αυτή εξετάζει το κατά πόσο οι ελπίδες που έχουν εναποθέσει τόσοι άνθρωποι στην πράσινη ανάπτυξη έχουν 
βάση ή όχι. Μπορεί η στροφή στις πράσινες τεχνολογίες να δηµιουργήσει ένα θετικό ισοζύγιο στην απασχόληση; Αν ναι, 
σε τι µεταφράζεται αυτό για την περίπτωση της Ελλάδας; 
 
Η έκθεση τεκµηριώνει µε αριθµούς και επιχειρήµατα ότι η απάντηση στο παραπάνω ερώτηµα είναι καταφατική. Ναι, η 
πράσινη ανάπτυξη σηµαίνει και µείωση της ανεργίας. Ναι, η στροφή στην πράσινη επιχειρηµατικότητα µπορεί να εγγυηθεί 
µια διέξοδο από την κρίση. Ναι, µπορούµε να τα καταφέρουµε και µάλιστα σύντοµα, αρκεί να υπάρχει η απαραίτητη 
πολιτική βούληση για µια τέτοια προοπτική. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Θέσεις εργασίας από τη διοχέτευση πακέτου 
σταθεροποίησης 100 δις $ σε διάφορους τοµείς 
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Τι σηµαίνει πράσινη απασχόληση; 
 

Είναι σηµαντικό να ορίσουµε ευθύς εξ αρχής τι εννοούµε µε τον όρο πράσινη απασχόληση. Ένας πρόσφατος ορισµός από 
το Worldwatch Institute [4] θεωρεί ως πράσινη απασχόληση τις δραστηριότητες εκείνες στον πρωτογενή, δευτερογενή και 
τριτογενή τοµέα οι οποίες συµβάλλουν στη διατήρηση ή και αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Πράσινες θέσεις εργασίας 
είναι λοιπόν εκείνες που προστατεύουν τα οικοσυστήµατα και τη βιοποικιλότητα, που συµβάλλουν στην ορθολογική χρήση 
της ενέργειας και των φυσικών πόρων, που µειώνουν την κατανάλωση νερού, που οδηγούν σε µια οικονοµία χαµηλής 
έντασης άνθρακα και περιορίζουν την παραγωγή αποβλήτων και ρύπων. 
 
Κάποιοι άλλοι προσθέτουν και µια πιο “παραδοσιακή” παράµετρο στα παραπάνω. Θεωρούν ως πράσινες εκείνες τις θέσεις 
εργασίας που “έχουν µακρόχρονη προοπτική, είναι καλοπληρωµένες και συµβάλλουν άµεσα στην προστασία του 
περιβάλλοντος” [5]. 
 
Σε µια εποχή που η οικονοµική στενότητα οδηγεί σε απώλεια θέσεων εργασίας ή σε “ελαστικοποίηση” των εργασιακών 
σχέσεων, είναι σηµαντικό να επιµείνει κανείς στην ποιοτική διάσταση των παρεχόµενων θέσεων εργασίας. ∆εν αρκεί να 
έχει απλώς κανείς δουλειά, όσο σηµαντικό κι αν είναι αυτό. Πρέπει η δουλειά αυτή να είναι και αξιοπρεπής. Η ανακύκλωση 
ηλεκτρονικών που γίνεται υπό άθλιες συνθήκες σε παραγκουπόλεις του αναπτυσσόµενου κόσµου, είναι µεν ανακύκλωση, 
αλλά δηλητηριάζει ανθρώπους. Πρέπει να γίνεται συνεπώς µε άλλο τρόπο, κάτω από άλλες συνθήκες. Τα φωτοβολταϊκά 
είναι µια καθαρή ενεργειακή τεχνολογία µε εντυπωσιακές επιδόσεις στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά θα ήταν 
πρόβληµα αν οι εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών ήταν κακοπληρωµένοι και ανασφάλιστοι (κάτι που ευτυχώς δεν συµβαίνει 
στην πράξη). Το παρακάτω διάγραµµα [4], ξεκαθαρίζει σχηµατικά το τοπίο. 
 

 
Πράσινες αλλά όχι αξιοπρεπείς 

 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 

 
- Ανακύκλωση ηλεκτρονικών χωρίς 

µέτρα ασφάλειας και υγιεινής 

- Κακοπληρωµένοι και ανασφάλιστοι 

εργάτες σε ενεργειακές καλλιέργειες 

 

 
Πράσινες και αξιοπρεπείς 

 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 

 
- Καλοπληρωµένοι και ασφαλισµένοι 

εγκαταστάτες ηλιακών 

-     Αρχιτέκτονες βιοκλιµατικής 

αρχιτεκτονικής 

 

 
Ούτε πράσινες ούτε αξιοπρεπείς 

 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 

 
- Κακοπληρωµένοι ανθρακωρύχοι 

 

 

 

 

 

 
Αξιοπρεπείς αλλά όχι πράσινες 

 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 

 
- Εργαζόµενοι στην πετροχηµική και 

πυρηνική βιοµηχανία 
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Η διεθνής διάσταση της πράσινης απασχόλησης 
  

Η αλήθεια είναι ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να προσδιορίσει κανείς πόσες πράσινες θέσεις εργασίας παρέχονται διεθνώς 
σήµερα. Οι µεθοδολογίες, οι ορισµοί και τα διαθέσιµα στοιχεία διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, 
η πράσινη απασχόληση αποκτά ολοένα και µεγαλύτερο µερίδιο της αγοράς εργασίας. Εκτιµάται, για παράδειγµα, ότι 
στους κλάδους των τεχνολογιών πράσινης ενέργειας απασχολούνται διεθνώς περί τα 2,5 εκατ. άτοµα (440.000 στα 
αιολικά, 190.000 στα φωτοβολταϊκά, 625.000 στα ηλιοθερµικά και πάνω από ένα εκατοµµύριο στα βιοκαύσιµα και τη 
βιοµάζα) [4,6,7]. Οι τάσεις µάλιστα στους τοµείς αυτούς είναι εντόνως αυξητικές, όπως µαρτυρούν και τα παρακάτω 
ενδεικτικά διαγράµµατα [8,9]. 
 

           

Θέσεις εργασίας στα αιολικά διεθνώς
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Πάνω από 108.000 θέσεις εργασίας στα αιολικά αφορούν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρακάτω πίνακας δίνει 
τα διαθέσιµα στοιχεία για το έτος 2008 [9]. 
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Θέσεις εργασίας στην ευρωπαϊκή βιοµηχανία αιολικών 
(2008) 

Αυστρία 700 

Βέλγιο 2.000 

Βουλγαρία 100 

Βρετανία 4.000 

Γαλλία 7.000 

Γερµανία 38.000 

∆ανία 23.500 

Ελλάδα 1.800 

Ιρλανδία 1.500 

Ισπανία 20.500 

Ιταλία 2.500 

Ολλανδία 2.000 

Ουγγαρία 100 

Πολωνία 800 

Πορτογαλία 800 

Σουηδία 2.000 

Τσεχία 100 

Φινλανδία 800 

Υπόλοιπες χώρες ΕΕ 400 

Σύνολο ΕΕ 108.600 

 

 

 

 

Σηµειωτέον ότι οι θέσεις αυτές αφορούν τις άµεσα συνδεόµενες µε τα αιολικά και εκφράζονται σε ισοδύναµα πλήρους 
απασχόλησης. Αν συνυπολογίσει κανείς και το γεγονός ότι πολλοί εργαζόµενοι έχουν και παράλληλες απασχολήσεις λόγω 
της φύσης της δουλειάς τους και άρα η απασχόλησή τους στα αιολικά είναι µερική, ο πραγµατικός αριθµός εργαζοµένων 
στην αιολική βιοµηχανία είναι σηµαντικά µεγαλύτερος. Το Γερµανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος εκτιµά, για παράδειγµα, ότι 
το 2008 σε σύνολο 278.000 εργαζοµένων στις ΑΠΕ, οι 85.100 απασχολούνταν µε τα αιολικά, αριθµός υπερδιπλάσιος του 
παραπάνω πίνακα [10]. 
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Κατανοµή θέσεων εργασίας στην ευρωπαϊκή αιολική βιοµηχανία

Μελετητές 3%

Ερευνητές 1%

∆ιάφορα 1%

Χρηµατοπιστωτικός 
τοµέας 0,3%

Εγκαταστάτες-
συντηρητές 11%

Εταιρίες ανάπτυξης 
έργων 16%

Επενδυτές - 
Ηλεκτρικές εταιρίες 9%

Κατασκευαστές 
εξαρτηµάτων 22%

Κατασκευαστές 
ανεµογεννητριών 37%

 
Πηγή: EWEA [9] 

 

 

 

 

Αναµενόµενες θέσεις εργασίας στην ευρωπαϊκή 
βιοµηχανία αιολικών
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Πηγή: EWEA [9] 
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Θέσεις εργασίας στα φωτοβολταϊκά στη Γερµανία

0
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Πηγή: BSW [11] 

 

 

 

Θέσεις εργασίας στα ηλιοθερµικά στη Γερµανία
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Οι διακυµάνσεις στον αριθµό των απασχολούµενων στα ηλιοθερµικά έχουν να κάνουν µε το ασαφές καθεστώς κινήτρων που ίσχυσε 
κατά περιόδους, µε αποτέλεσµα η αγορά να µην έχει ένα σταθερό βηµατισµό όπως συνέβη µε τα φωτοβολταϊκά. Μία ακόµη απόδειξη ότι 
η πολιτική απασχόλησης προϋποθέτει ξεκάθαρη και µακροχρόνια πολιτική και σε άλλους τοµείς. 

Πηγή: BSW [12] 
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Αναµενόµενες θέσεις εργασίας στην παγκόσµια 
βιοµηχανία φωτοβολταϊκών
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Εκτιµήσεις των European Photovoltaic Industry Association (EPIA) και Greenpeace [13] 

 

Πρόσφατη µελέτη για λογαριασµό της ΕΕ, έδειξε ότι η επίτευξη του κοινοτικού στόχου για κάλυψη του 20% των ενεργειακών 
αναγκών µε ΑΠΕ ως το 2020 συνεπάγεται τη δηµιουργία 2,76 εκατ. θέσεων πλήρους απασχόλησης. Αν ληφθεί υπόψη και η 
απώλεια θέσεων εργασίας στους τοµείς της συµβατικής ενέργειας, η στροφή αυτή συνεπάγεται ένα θετικό ισοζύγιο 417.000 
θέσεων πλήρους απασχόλησης µέσα στην ερχόµενη δεκαετία [14]. 

 

Θέσεις εργασίας στις ΑΠΕ και την εξοικονόµηση ενέργειας 
στις ΗΠΑ
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5.000.000

10.000.000

15.000.000
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30.000.000

ΑΠΕ 503.500 7.328.000

Εξοικονόµηση ενέργειας 8.586.000 29.878.000

2007 2030
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Ο παρακάτω πίνακας δίνει την κατανοµή των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ για τον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 
(για το 2007) [15]. 
 

 

Θέσεις εργασίας στην αµερικανική βιοµηχανία ΑΠΕ 
(2007) 

Αιολικά 39.600 

Φωτοβολταϊκά 19.800 

Ηλιοθερµικά 3.100 

Υδροηλεκτρικά 18.000 

Γεωθερµία 23.200 

Παραγωγή βιοαιθανόλης 195.700 

Παραγωγή βιοντίζελ 7.300 

Βιοµάζα – παραγωγή ενέργειας 154.500 

Κυψέλες καυσίµου 12.800 

Υδρογόνο 9.400 

Κυβερνητικοί φορείς ασχολούµενοι µε ΑΠΕ 16.600 

Επαγγελµατικοί φορείς ασχολούµενοι µε ΑΠΕ 3.500 

Σύνολο 503.500 

 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και µία ανάλυση για το πόσες θέσεις εργασίας θα δηµιουργούνταν ως το 2020 στη δοκιµαζόµενη 
αµερικανική αυτοκινητοβιοµηχανία από τη στροφή στην παραγωγή αυτοκινήτων χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης 
µε δυνατότητα καύσης εναλλακτικών καυσίµων. Οι νέες θέσεις εργασίας ανέρχονται σε 269.400 και, αν αφαιρέσει 
κανείς 28.400 θέσεις που θα χαθούν από τη στροφή αυτή, αποµένει ένα θετικό ισοζύγιο 241.000 θέσεων εργασίας [16]. 
 
 
Οι παρακάτω πίνακες δίνουν την κατανοµή των θέσεων εργασίας στην Ισπανία και την Κίνα για τον τοµέα των 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (για το 2007) [6]. 
 

Θέσεις εργασίας στην ισπανική βιοµηχανία ΑΠΕ 
(2007) 

Αιολικά 32.900 

Φωτοβολταϊκά 26.450 

Ηλιοθερµικά - Θερµότητα 8.175 

Ηλιοθερµικά - Ηλεκτροπαραγωγή 970 

Βιοµάζα 4.950 

Παραγωγή βιοκαυσίµων 2.420 

Βιοαέριο 2.980 

Μικρά υδροηλεκτρικά 6.660 

Υδρογόνο - Γεωθερµία 3.495 

Σύνολο 89.000 

 

 

 

 

 



13 

Θέσεις εργασίας στην κινεζική βιοµηχανία ΑΠΕ 
(2007) 

Αιολικά 22.200 

Φωτοβολταϊκά 55.000 

Ηλιοθερµικά 600.000 

Βιοµάζα 266.000 

Σύνολο 943.200 

  

Ένας από τους κλάδους που αντιµετωπίζει σήµερα σοβαρή κρίση, είναι ο κλάδος των κατασκευών. Εκτιµάται ότι ο 
κλάδος αυτός καταναλώνει το 40-50% περίπου των φυσικών πρώτων υλών που χρησιµοποιεί ο άνθρωπος (περί τα 3 δις 
τόνους υλικών ετησίως), περισσότερο δηλαδή από κάθε άλλο βιοµηχανικό κλάδο. Ταυτόχρονα, ευθύνεται για το 30-50% 
των συνολικών αποβλήτων των βιοµηχανικά αναπτυγµένων χωρών. Την ίδια στιγµή, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ο κτιριακός τοµέας καταναλώνει κατά µέσο όρο το 40% περίπου της ενέργειας, συµβάλλοντας µε ένα αντίστοιχο ποσοστό 
στις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα. Εκτιµάται ότι µία µείωση κατά 75% των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα µε 
κατάλληλα µέτρα εξοικονόµησης σε κτίρια του οικιακού τοµέα στην ΕΕ, θα δηµιουργούσε 2,6 εκατοµµύρια νέες θέσεις 
πλήρους απασχόλησης ως το 2030 [17]. Αν λοιπόν, αντί να χτίζαµε απλώς νέα ενεργοβόρα κτίρια που δεν τα αγοράζει πια 
κανείς, στρέφαµε την προσοχή µας στην ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθµιση των υπαρχόντων κτιρίων, θα 
σώζαµε χιλιάδες θέσεις εργασίας στον αιµορραγούντα σήµερα κλάδο των κατασκευών. 
 
Η γερµανική εµπειρία στον τοµέα αυτό είναι χαρακτηριστική. Για την περίοδο 2001-2006 δόθηκαν ως δηµόσιες ενισχύσεις 
3,8 δις € (σε σύνολο επενδύσεων 15,2 δις €) µε στόχο την ενεργειακή αναβάθµιση 342.000 διαµερισµάτων στη χώρα αυτή. 
Ως το 2006 εκτιµάται ότι δηµιουργήθηκαν συνολικά 145.000 θέσεις εργασίας [4]. 
 
Ένας τοµέας που παρουσιάζει διαχρονικά πτώση στην απασχόληση είναι ο αγροτικός. Κι εδώ η στροφή σε ένα πράσινο 
µοντέλο ανάπτυξης µπορεί να περιορίσει τις απώλειες δίνοντας πνοή στην ύπαιθρο. Μία µελέτη που έγινε σε 1.144 
βιολογικές φάρµες στη Βρετανία και την Ιρλανδία έδειξε ότι κατά µέσο όρο οι βιοκαλλιέργειες δηµιουργούν 33% 
περισσότερες ισοδύναµες θέσεις αποκλειστικής απασχόλησης απ’ ότι οι αντίστοιχες συµβατικές. Αν το 20% των 
καλλιεργειών στις χώρες αυτές µετατρέπονταν σε βιολογικές, θα δηµιουργούνταν 73.200 νέες θέσεις εργασίας στη Βρετανία 
και 9.200 στην Ιρλανδία [18]. Τα αποτελέσµατα αυτά στηρίζονται και από αντίστοιχες έρευνες στις ΗΠΑ όπου βρέθηκε ότι 
για κάθε 1 εκατ. $ πωλήσεων από µηλοπαραγωγούς, τα βιολογικά καλλιεργηµένα µήλα δηµιούργησαν 29,4 ισοδύναµες 
θέσεις πλήρους απασχόλησης έναντι 25,9 των συµβατικών (+13,5%) [19]. 
 
Τέλος, στον τοµέα της διαχείρισης των απορριµµάτων, η εµπειρία δείχνει ότι τα προγράµµατα ανακύκλωσης-
κοµποστοποίησης δηµιουργούν πολλαπλάσιες θέσεις εργασίας ανά τόνο διαχειριζόµενων απορριµµάτων απ’ ότι η 
ταφή και η καύση.  
 
Ο παρακάτω πίνακας, που συνοψίζει τα αποτελέσµατα σχετικής µελέτης στις ΗΠΑ, είναι αποκαλυπτικός [20]. 
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Τρόπος διαχείρισης 
Θέσεις εργασίας 

ανά 10.000 τόνους απορριµµάτων ετησίως 
Επαναχρησιµοποίηση 

Επαναχρησιµοποίηση υπολογιστών 296 

Απόληψη υφασµάτων 85 

Επαναχρησιµοποίηση διαφόρων υλικών 62 

Επισκευή ξύλινων παλετών 28 

Βιοµηχανίες που βασίζονται στην ανακύκλωση 

Χαρτοβιοµηχανίες 18 

Υαλουργίες 26 

Βιοµηχανίες πλαστικών 93 

Κέντρα διαλογής υλικών 10 

Κοµποστοποίηση 4 

Καύση 1 

Ταφή 1 

 

 
 
 
Το µέλλον της πράσινης απασχόλησης στην Ελλάδα 
 
Εξετάζουµε παρακάτω τις προοπτικές της πράσινης απασχόλησης στην Ελλάδα µέσα στην ερχόµενη δεκαετία. Οι τοµείς 
στους οποίους επικεντρώνουµε αφορούν τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, την εξοικονόµηση ενέργειας στον κτιριακό 
τοµέα, την ανακύκλωση-κοµποστοποίηση των απορριµµάτων και τη βιολογική γεωργία. 
 
[1]. Πράσινες θέσεις εργασίας στον ενεργειακό τοµέα 
 
Το πρώτο µεθοδολογικό πρόβληµα που έχει να αντιµετωπίσει κανείς προσπαθώντας να συγκρίνει τις διάφορες 
τεχνολογίες, είναι πως τα στοιχεία δεν δίνονται στην ίδια µορφή και συχνά η σύγκριση καθίσταται από δύσκολη έως 
αδύνατη. Η έννοια “θέση εργασίας” δεν αποδίδεται µε τον ίδιο τρόπο απ’ όλους. Αναφερόµαστε σε θέση εργασίας 
σταθερής απασχόλησης και αν ναι, τι σηµαίνει πρακτικά αυτό; Από την άλλη, κάποιες θέσεις εργασίας είναι βραχυχρόνιες 
και αφορούν µόνο στο στάδιο της κατασκευής ή εγκατάστασης µιας µονάδας, ενώ άλλες θέσεις έχουν πιο σταθερό και 
µακροχρόνιο χαρακτήρα. Μία προσέγγιση είναι να αναφερόµαστε σε “εργατοέτη” που δηµιουργούνται από µία επένδυση, 
παρά σε θέσεις εργασίας γενικώς. Ως “εργατοέτος” θεωρούµε την απασχόληση ενός ατόµου για 8 ώρες ηµερησίως, πέντε 
ηµέρες εβδοµαδιαίως για 46 εβδοµάδες το χρόνο (1.840 ώρες ετησίως) ή ακόµη και την ισοδύναµη απασχόληση 
περισσότερων ατόµων για λιγότερες ώρες ετησίως (π.χ. 4 άτοµα που απασχολούνται από 460 ώρες ετησίως). Στην 
παρούσα έκθεση και για να υπάρχει ένα κοινό µέτρο σύγκρισης όλων των τεχνολογιών και όλων των σεναρίων, οι θέσεις 
εργασίας που αναφέρονται παρακάτω νοούνται ως ισοδύναµες θέσεις πλήρους απασχόλησης (full-time equivalent – FTE). 
 
Για τις θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται ανά τεχνολογία, βασιστήκαµε σε µία εκτενή ανασκόπηση της διεθνούς 
βιβλιογραφίας [21], σε εκθέσεις φορέων των σχετικών κλάδων (π.χ. European Wind Energy Association [EWEA], European 
Photovoltaic Industry Association [EPIA], European Solar Thermal Industry Federation [ESTIF],  Σύνδεσµος Εταιριών 
Φωτοβολταϊκών [ΣΕΦ], Ένωση Βιοµηχανιών Ηλιακής Ενέργειας [ΕΒΗΕ]), σε στατιστικά στοιχεία ώριµων αγορών (π.χ. 
Γερµανία, Ισπανία), στη µεθοδολογία του REPP (Renewable Energy Policy Project) η οποία εφαρµόζεται ευρέως στις ΗΠΑ 
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[22], αλλά και στοιχεία της ∆ΕΗ για τους συµβατικούς σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής. Έγινε επίσης χρήση του ειδικού 
λογισµικού JEDI (Jobs and Economic Development Impact model) [23] για επιβεβαίωση των παραπάνω στοιχείων. 
 
Σε ότι αφορά στο ενεργειακό µείγµα και στα σενάρια ανάπτυξης των ΑΠΕ την επόµενη δεκαετία, χρησιµοποιήθηκαν ως 
βάση τα σενάρια που ανέπτυξαν η Greenpeace και το EREC (European Renewable Energy Council) για µια “Ενεργειακή 
Επανάσταση” ως το 2050. Στην “Ενεργειακή Επανάσταση” εξετάζονται δύο σενάρια: [α]. το “σενάριο αναφοράς” (business-
as-usual, µε µικρή σχετικά ανάπτυξη των ΑΠΕ) και [β]. ένα σενάριο επιταχυνόµενης ανάπτυξης των ΑΠΕ (στην παρούσα 
έκθεση το αποκαλούµε “σενάριο ήπιας ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών”). Πέραν αυτών, εξετάσαµε και ένα τρίτο σενάριο 
που το αποκαλούµε “σενάριο ισχυρής ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών”. Ο λόγος γι’ αυτό είναι ότι πολύ πρόσφατα η 
ευρωπαϊκή βιοµηχανία φωτοβολταϊκών έθεσε τον ιδιαίτερα φιλόδοξο στόχο να καλύπτουν τα φωτοβολταϊκά το 12% της 
ηλεκτροπαραγωγής ως το 2020. Εξετάζουµε λοιπόν τις επιπτώσεις της απόφασης αυτής στην απασχόληση. Τα σενάρια για 
το ενεργειακό µείγµα το 2020, απεικονίζονται περιληπτικά στον πίνακα που ακολουθεί. 
 

 
Σενάρια για το ενεργειακό µείγµα το 2020 

 
 Σενάριο αναφοράς 

Ήπια ανάπτυξη 
φωτοβολταϊκών 

Ισχυρή ανάπτυξη 
φωτοβολταϊκών 

Ηλεκτροπαραγωγή (GW) 
Λιγνίτης 6 1,6 1,6 

Πετρέλαιο 2 1,1 1,1 

Φυσικό αέριο 6 5,2 5,2 

Υδροηλεκτρικά 3 2,8 2,8 

Αιολικά 2,8 10 8 

Φωτοβολταϊκά 0,5 2,6 6,8 

Βιοµάζα 0,1 0,3 0,3 

Γεωθερµία 0 0,2 0,2 

Ηλιοθερµικά 0 0,3 0,3 

Παραγωγή θερµότητας (PJ) 
Βιοµάζα 39 42 42 

Ηλιοθερµικά 11 30 30 

 
 
 
 
1.1. Αιολικά 
 
Πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (EWEA) έδειξε ότι για κάθε µεγαβάτ αιολικών 
δηµιουργούνται 15,1 εργατοέτη για την κατασκευή του εξοπλισµού και την ανάπτυξη των πάρκων (1,2 εργατοέτη για την 
εγκατάσταση) και 0,4 εργατοέτη ανά έτος λειτουργίας για τη συντήρηση και εποπτεία των αιολικών πάρκων [9]. 
 
∆εδοµένου ότι στην Ελλάδα δεν έχουµε προς το παρόν παραγωγή ανεµογεννητριών, ενδιαφέρον έχει να υπολογίσει κανείς 
τις υπόλοιπες θέσεις εργασίας (επενδυτικές εταιρίες, ανάπτυξη έργων, εγκατάσταση και λειτουργία). Στοιχεία για την 
Ελλάδα από λειτουργούντα αιολικά πάρκα έδειξαν ότι κατά τη φάση κατασκευής δηµιουργούνται 1-1,5 εργατοέτη/MW (το 
30-40% αυτής της απασχόλησης αφορά ντόπιο εργατικό δυναµικό), ενώ κατά την εικοσαετή φάση λειτουργίας 6,5-8 
εργατοέτη/ΜW (0,32-0,4 εργαζόµενοι/MW, µε 50-100% ντόπιο εργατικό δυναµικό) [24]. Σε περίπτωση βέβαια που υπάρξει 
εγχώρια παραγωγή ανεµογεννητριών ή και εγκατάσταση υπεράκτιων αιολικών πάρκων, οι εκτιµώµενες θέσεις εργασίας θα 
είναι περισσότερες. 
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Θέσεις πλήρους απασχόλησης στα αιολικά

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2,8 GW το 2020 1.800 1.850 1.900 2.000 2.050 2.100 2.200 2.250 2.350 2.400 2.500 2.600 2.650

   6 GW το 2020 1.800 1.900 2.050 2.200 2.350 2.550 2.800 3.050 3.300 3.700 4.050 4.500 5.000

   8 GW το 2020 1.800 1.900 2.050 2.250 2.450 2.650 3.000 3.300 3.750 4.250 4.900 5.650 6.600

 10 GW το 2020 1.800 1.950 2.100 2.300 2.600 2.900 3.350 3.900 4.450 5.100 5.900 6.700 7.650

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 
 
1.2. Φωτοβολταϊκά 

 
Οι θέσεις εργασίας για τα φωτοβολταϊκά εκτιµήθηκαν µε βάση την εµπειρία της γερµανικής και ισπανικής αγοράς, εµπειρία 
που φαίνεται να επιβεβαιώνει την αναλυτική θεωρητική προσέγγιση φορέων όπως η ΕΡΙΑ και το REPP που εκτιµούν ότι 
παράγονται 40-50 εργατοέτη για κάθε νέο MW φωτοβολταϊκών [13,21,22]. Σε ότι αφορά στη γερµανική εµπειρία, από τις 
48.000 θέσεις εργασίας το 2008, οι 22.000 αφορούσαν στην παραγωγή φωτοβολταϊκών, οι 3.500 στην εµπορία και οι 
22.500 στην ανάπτυξη έργων, την εγκατάσταση και συντήρηση του εξοπλισµού [11]. 
 
Στην Ελλάδα υπάρχουν ήδη σε λειτουργία ή και ανάπτυξη πέντε µονάδες παραγωγής φωτοβολταϊκών συνολικής 
δυναµικότητας περί τα 200 MW ετησίως. Υπάρχουν επίσης ήδη εκατοντάδες εταιρίες εµπορίας και εγκατάστασης 
φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Οι εκτιµήσεις που δίνουµε παρακάτω αφορούν 3 σενάρια ανάπτυξης της αγοράς: το σενάριο 
αναφοράς (0,5 GW ως το 2020), το σενάριο ήπιας ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών (2,6 GW ως το 2020) και το σενάριο 
κάλυψης του 12% της ηλεκτροπαραγωγής ως το 2020 (6,8 GW). Το σενάριο αναφοράς δίνεται ενδεικτικά και µόνο αφού τα 
µεγέθη της αγοράς στο σενάριο αυτό δεν µπορούν να εγγυηθούν τη βιωσιµότητά της σε βάθος χρόνου. Το ένα τρίτο των 
θέσεων εργασίας στο σενάριο αυτό αφορά τις παραγωγικές µονάδες, οι οποίες για να επιβιώσουν θα πρέπει να έχουν 
καθαρά εξαγωγικό χαρακτήρα. Ένα τέτοιο σενάριο έρχεται σε αντίθεση µε τη δυναµική ανάπτυξη της διεθνούς αγοράς αλλά 
και τις εκτιµήσεις όλων των φορέων για µία ταχεία ανάπτυξη του κλάδου τα επόµενα χρόνια. 
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Θέσεις πλήρους απασχόλησης στα φωτοβολταϊκά 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

 0,5 GW το 2020 1.765 1.935 1.990 2.045 2.000 1.950 1.920 1.960 1.925 1.890 1.860 1.830

 2,6 GW το 2020 1.985 2.570 3.260 3.945 4.280 5.000 5.360 5.640 5.960 6.660 6.850 7.075

 6,8 GW το 2020 2.200 5.355 6.995 10.070 10.185 10.450 10.915 11.305 11.575 12.990 13.490 13.870

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 
 

1.3. Ηλιοθερµικά 
 
Στα ηλιοθερµικά διακρίνουµε δύο κατηγορίες εφαρµογών. Τις θερµικές χρήσεις και την ηλεκτροπαραγωγή. 
 
Σε ότι αφορά στις θερµικές χρήσεις, η ελληνική αγορά παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια µία στασιµότητα και οι εφαρµογές 
έχουν περιοριστεί στην παραγωγή ζεστού νερού χρήσης µέσω ηλιακών θερµοσιφώνων. Τη συνέχιση αυτής της 
κατάστασης εκφράζει το σενάριο αναφοράς που εξετάζουµε παρακάτω. Αντίθετα το δεύτερο σενάριο (“σενάριο 
Greenpeace”) εξετάζει τις θέσεις απασχόλησης σε περίπτωση ουσιαστικής ανάπτυξης του κλάδου και επέκτασης των 
εφαρµογών (ηλιακή θέρµανση και ψύξη). Η νέα κοινοτική νοµοθεσία αλλά και µέτρα ενίσχυσης των ηλιοθερµικών σε άλλες 
χώρες δείχνουν ότι η τάση τα επόµενα χρόνια ευνοεί τη γρήγορη και εντυπωσιακή ανάπτυξη της αγοράς αυτής. Στην 
Ελλάδα βέβαια, απουσιάζει ακόµη το πλέγµα κινήτρων που θα έκανε δυνατή αυτή την απογείωση. 
 
Τα µέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι στην Ελλάδα δηµιουργείται µία νέα θέση εργασίας στον τοµέα για κάθε 87 
τετραγωνικά µέτρα παραγόµενων συλλεκτών, µία εκτίµηση που δεν απέχει πολύ από στοιχεία άλλων χωρών [25]. Το 
παρακάτω διάγραµµα δείχνει τις προοπτικές µε βάση τα δύο σενάρια που αναφέραµε. Είναι σαφές ότι τα ηλιοθερµικά 
είναι ένας κοιµώµενος γίγαντας που, αν αφυπνιστεί, θα συνεισφέρει σηµαντικά στη δηµιουργία χιλιάδων νέων θέσεων 
εργασίας. Η εγχώρια τεχνογνωσία υπάρχει και ήδη δεκάδες βιοµηχανίες παράγουν ηλιοθερµικά συστήµατα έχοντας 
µάλιστα και έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα. 
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Θέσεις πλήρους απασχόλησης στα ηλιοθερµικά συστήµατα
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Σε ότι αφορά στην ηλεκτροπαραγωγή µε ηλιοθερµικά συστήµατα, το σενάριο της Greenpeace προβλέπει την 
εγκατάσταση 300 MW ως το 2020. Κάτι τέτοιο, µε βάση τη διεθνή εµπειρία αλλά και τις προσοµοιώσεις που κάναµε µε το 
µοντέλο JEDI [23], θα οδηγούσε στη δηµιουργία περίπου 900 νέων θέσεων εργασίας το 2020. 
 
1.4. Βιοµάζα 
 
Και στην περίπτωση της βιοµάζας διακρίνουµε τις θερµικές χρήσεις και την ηλεκτροπαραγωγή. Η βιοµάζα χρησιµοποιείται 
παραδοσιακά για θέρµανση (µε χαµηλής απόδοσης θερµαντικά συστήµατα). Η συλλογή, εµπορία και διακίνηση 
καυσόξυλων απασχολεί ήδη ένα σηµαντικό αριθµό ατόµων (θεωρούµε 0,5 θέσεις εργασίας ανά GWh)[26]. Στα σενάρια της 
Greenpeace δεν προβλέπεται κάποια εντυπωσιακή αύξηση της συµβολής της βιοµάζας στο ενεργειακό ισοζύγιο ως το 
2020. Εκείνο που θα γίνει βέβαια είναι η στροφή σε πιο σύγχρονες τεχνολογίες και σε πιο εξευγενισµένα στερεά 
βιοκαύσιµα (π.χ. pellets). 
 

Θέσεις πλήρους απασχόλησης στα στερεά βιοκαύσιµα
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Σε ότι αφορά στη χρήση βιοµάζας στην ηλεκτροπαραγωγή, εκτιµήσεις του ΕΜΠ αναφέρουν 47,7 εργατοέτη/MW [27], 
εκτιµήσεις που συνάδουν µε στοιχεία από άλλες χώρες [21]. Στα δύο σενάρια που εξετάζουµε οι θέσεις εργασίας το 2020 
είναι 240 και 720 αντίστοιχα. 
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1.5. Γεωθερµία 
 
Για τον υπολογισµό των θέσεων εργασίας χρησιµοποιήθηκε η εµπειρία από τις ΗΠΑ και τον Καναδά και η εκτίµηση του 
REPP για δηµιουργία 5,1 θέσεων εργασίας ανά MW [21,22]. Οι προβλεπόµενες θέσεις εργασίας στην ηλεκτροπαραγωγή µε 
γεωθερµία για το 2020 ανέρχονται σε 1.020. 
 
Σε ότι αφορά στις γεωθερµικές αντλίες θερµότητας για θέρµανση-ψύξη κτιρίων, σύµφωνα µε το Geothermal Heat Pump 
Consortium δηµιουργείται κατά µέσο όρο 1 θέση εργασίας για κάθε 18 γεωθερµικές αντλίες θερµότητας που εγκαθίστανται 
[28]. Θεωρώντας ότι το 2020 θα έχουµε µία αγορά 1.500 αντλιών θερµότητας για τη χρονιά εκείνη (µόλις 2,5% των νέων 
κτιρίων), αυτό µεταφράζεται σε 80 θέσεις πλήρους απασχόλησης. 
 
1.6. Υδροηλεκτρικά 
 
Η εντεινόµενη ξηρασία αλλά και το υδατικό δυναµικό της χώρας δεν δίνουν πολλά περιθώρια ανάπτυξης υδροηλεκτρικών 
έργων, µε εξαίρεση τα µικρά υδροηλεκτρικά. Στο σενάριο της Greenpeace δεν προβλέπεται λοιπόν ουσιαστική ανάπτυξη 
του κλάδου αλλά αντιθέτως µια µικρή µείωση στη συµβολή του ως το 2020. 
 

H ελληνική εµπειρία από κατασκευή µικρών υδροηλεκτρικών (της τάξης των 5 MW), δείχνει ότι στη φάση κατασκευής 
απασχολούνται περίπου 10 άτοµα/MW για ενάµιση χρόνο, ενώ στη φάση λειτουργίας-συντήρησής τους απασχολούνται 
σταθερά 1,2-2 άτοµα/MW [24]. Μελέτη του ΕΜΠ για κατασκευή µικρού υδροηλεκτρικού ισχύος 6 MW, δίνει συντελεστή 26,7 
εργατοέτη/MW [27]. Η ∆ΕΗ τέλος απασχολεί 745 άτοµα στα υδροηλεκτρικά της (συνολικής ισχύος 3.060 MW). Με άλλα 
λόγια, µόνο το κοµµάτι της λειτουργίας-συντήρησης συνεπάγεται 0,24 θέσεις εργασίας/MW. 
 
Με βάση τα παραπάνω, οι θέσεις εργασίας αναµένεται να είναι περί τις 1.000 το 2020. Τα παρακάτω διαγράµµατα 
συνοψίζουν την κατάσταση στις ΑΠΕ για τα διάφορα σενάρια που εξετάσαµε. 
 

Θέσεις εργασίας στις ΑΠΕ
Σύγκριση σεναρίων (2020)
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Αν αφαιρέσει κανείς τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας στις ΑΠΕ, οι νέες θέσεις εργασίας που µπορούν να δηµιουργηθούν 
ως το 2020 ανέρχονται στις 46.125. 
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Κατανοµή θέσεων εργασίας ανά τεχνολογία
(Σενάριο αναφοράς 2020)
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Κατανοµή θέσεων εργασίας ανά τεχνολογία
(Σενάριο ήπιας ανάπτυξης φωτοβολταϊκών 2020)
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Κατανοµή θέσεων εργασίας ανά τεχνολογία
(Σενάριο ισχυρής ανάπτυξης φωτοβολταϊκών 2020)
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Ειδικότερα σε ότι αφορά στην ηλεκτροπαραγωγή, το παρακάτω διάγραµµα δίνει τις προοπτικές της απασχόλησης για τα 
διάφορα σενάρια που εξετάσαµε. 

                              

Κατανοµή θέσεων εργασίας στην ηλεκτροπαραγωγή
(2020)
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Για τον υπολογισµό των παραπάνω χρησιµοποιήθηκαν πρόσφατα στοιχεία της ∆ΕΗ και οι εξής συντελεστές: λιγνίτης (παραγωγή-ορυχεία) 1,65 θέσεις 
εργασίας ανά MW, πετρέλαιο 0,56 θέσεις εργασίας ανά MW, φυσικό αέριο 0,17 θέσεις εργασίας ανά MW. 
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Η στροφή στις ΑΠΕ έχει ως αποτέλεσµα την απώλεια 7.900 θέσεων εργασίας στους τοµείς των ορυκτών καυσίµων. Οι 
θέσεις αυτές αναπληρώνονται και µε το παραπάνω από το συγκριτικό πλεονέκτηµα που έχουν οι ΑΠΕ στη δηµιουργία νέων 
θέσεων απασχόλησης. 
 

 

 

 

[2]. Πράσινες θέσεις εργασίας στον κτιριακό-κατασκευαστικό τοµέα 
 
Ο τοµέας των κατασκευών απασχολεί στην Ελλάδα περί τα 385.000-400.000 άτοµα και είναι από τους τοµείς εκείνους που 
επλήγησαν περισσότερο από την οικονοµική κρίση. Είναι ταυτόχρονα ένας τοµέας µε εξαιρετικές προοπτικές σε ότι αφορά 
στην απασχόληση αρκεί η έµφαση να δοθεί όχι τόσο στην ανέγερση νέων κτιρίων όσο στην αναβάθµιση (ενεργειακή και 
περιβαλλοντική) του υπάρχοντος αποθέµατος. Κατ’ εφαρµογή των Κοινοτικών Οδηγιών, δροµολογούνται ήδη προγράµµατα 
ενεργειακής αναβάθµισης του υπάρχοντος κτιριακού αποθέµατος της χώρας. Βάση για τους υπολογισµούς αποτέλεσε 
σχετική µελέτη για λογαριασµό του ΥΠΑΝ που προβλέπει την ενεργειακή αναβάθµιση περίπου 800.000 κτιρίων ως το 2020, 
µε εκτιµώµενο προϋπολογισµό περί τα 22,5 δις € (ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις) [29]. ∆εδοµένου ότι οι παρεµβάσεις 
ανά κτίριο διαφέρουν και φυσικά κάθε παρέµβαση έχει διαφορετικό αντίκτυπο στην απασχόληση, οι όποιες εκτιµήσεις δεν 
µπορεί παρά να βασίζονται σε µέσους όρους προγραµµάτων ευρείας κλίµακας που έχουν εφαρµοστεί σε διάφορες χώρες. 
 
Σύµφωνα µε στοιχεία του Προγράµµατος Apollo στις ΗΠΑ (2008), η δηµιουργία ενός εργατοέτους απαιτεί επενδύσεις 
εξοικονόµησης σε κτίρια ύψους 65.000-90.000 € [30]. Το Γερµανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος (2006) δίνει ένα κατά τι 
µικρότερο νούµερο και συγκεκριµένα 40.000 € ανά εργατοέτος [31]. 
 
Με βάση τα παραπάνω, οι θέσεις εργασίας (νέες και διασωθείσες στον υπό κρίση κατασκευαστικό τοµέα) είναι: 
 

Θέσεις πλήρους απασχόλησης
στην εξοικονόµηση ενέργειας σε κτίρια
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[3]. Πράσινες θέσεις εργασίας στη διαχείριση απορριµµάτων 
 
Η εναλλακτική διαχείριση των απορριµµάτων επιβάλλεται πλέον, όχι µόνο για λόγους κοινής λογικής, αλλά και γιατί 
αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής. Η εναλλακτική διαχείριση περιλαµβάνει µέτρα 
και υποδοµές σε όλη τη χώρα για τη διαλογή των απορριµµάτων στην πηγή, την οικιακή και δηµοτική κοµποστοποίηση, 
την ανακύκλωση των συσκευασιών και ειδικών απορριµµάτων και αποβλήτων (π.χ. µπάζα, ηλεκτρικές-ηλεκτρονικές 
συσκευές, οχήµατα, ελαστικά, κ.λπ). 
 
Οι εκτιµήσεις για τις επιπτώσεις στην απασχόληση από µία τέτοια προοπτική προέρχονται από σχετική µελέτη που 
πραγµατοποιήθηκε για λογαριασµό της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, της Greenpeace, του WWF και του ∆ικτύου 
Μεσόγειος SOS [32]. Η µελέτη αυτή εκτιµά ότι τα επόµενα χρόνια θα απαιτηθούν επενδύσεις της τάξης των 1,4 δις € για την 
εναλλακτική διαχείριση των απορριµµάτων και ότι οι επενδύσεις αυτές θα δηµιουργήσουν 9.600 νέες θέσεις εργασίας, 
απασχολώντας εν τέλει 11.225 εργαζοµένους µε την ολοκλήρωση των απαραίτητων υποδοµών. 
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[4]. Πράσινες θέσεις εργασίας στη γεωργία 
 
Οι αγροτικές δραστηριότητες στην Ελλάδα απασχολούν περίπου µισό εκατοµµύριο ανθρώπους, µε τάσεις µείωσης του 
ποσοστού απασχολούµενων στη γεωργία. Η γεωργία αντιµετωπίζει εδώ και χρόνια κρίση, η υπέρβαση της οποίας απαιτεί 
ουσιαστικές διαρθρωτικές αλλαγές και βαθιές τοµές. Ταυτόχρονα, η υποβάθµιση του περιβάλλοντος από τη χρήση 
αγροχηµικών και η απαίτηση των καταναλωτών για πιο ασφαλή και υγιεινά προϊόντα, επιτάσσουν τη στροφή σε γεωργία 
χαµηλών εισροών, στις βιοκαλλιέργειες και τη βιολογική κτηνοτροφία. 
 
Όπως προείπαµε, η στροφή στη βιολογική γεωργία δηµιουργεί 10-30% περισσότερες θέσεις εργασίας σε σχέση µε τα 
συµβατικά αγροκτήµατα. Αν το 20% των καλλιεργειών µετατραπεί σε βιολογικές την ερχόµενη δεκαετία, θα δηµιουργούνταν 
10.000-30.000 νέες θέσεις εργασίας στον αγροτικό τοµέα (ή θα διασώζονταν αντίστοιχος αριθµός θέσεων εργασίας). 
 
Σηµαντική συµβολή στη διάσωση θέσεων εργασίας αναµένεται να έχει και η στροφή σε ενεργειακές καλλιέργειες που 
µπορούν να υποκαταστήσουν άλλες καλλιέργειες (κυρίως σε µη βρώσιµα προϊόντα), οι οποίες είναι σήµερα προβληµατικές 
και οικονοµικά µη βιώσιµες. 

 
 
 
 
Συνοψίζοντας 
 
Είναι σαφές ότι πέραν των θέσεων εργασίας που περιγράψαµε παραπάνω, η πράσινη απασχόληση θα αρχίσει συν τω 
χρόνω να καταλαµβάνει ολοένα και αυξανόµενο µερίδιο και σε άλλους παραδοσιακούς τοµείς της οικονοµίας. Στη 
βιοµηχανία, για παράδειγµα, η προώθηση καθαρότερων τεχνολογιών παραγωγής και ο σχεδιασµός φιλικότερων προς το 
περιβάλλον προϊόντων θα απαιτήσουν εξειδικευµένο προσωπικό προς την κατεύθυνση αυτή. Είτε λοιπόν θα υπάρξει 
εκπαίδευση του υπάρχοντος προσωπικού για να ανταποκριθεί στα νέα δεδοµένα, είτε η πρόσληψη νέου προσωπικού θα 
γίνει µε προαπαιτούµενα τα νέα προσόντα και τη νέα τεχνογνωσία. 
 
Οι θέσεις εργασίας που περιγράψαµε στα προηγούµενα κεφάλαια είναι πρόσθετες, µε την έννοια ότι είτε είναι νέες 
(περίπτωση ΑΠΕ) είτε σώζουν θέσεις απασχόλησης που θα εξέλειπαν χωρίς τις πράσινες δραστηριότητες (π.χ. πολλές από 
τις θέσεις εργασίας στον τοµέα εξοικονόµησης ενέργειας στα κτίρια). Σηµειωτέον ότι η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας 
στους εν λόγω τοµείς θα έχει έµµεσες θετικές επιπτώσεις και στο σύνολο της οικονοµίας. Σύµφωνα µε το µοντέλο REMI [33-

34] το οποίο εφαρµόζεται ευρέως στις ΗΠΑ για αντίστοιχους υπολογισµούς, για κάθε θέση απασχόλησης που 
δηµιουργείται άµεσα στους τοµείς της πράσινης οικονοµίας, δηµιουργούνται εµµέσως και 1,6 επιπλέον θέσεις 
εργασίας σε ευρύτερους κλάδους της οικονοµίας λόγω τόνωσης της κατανάλωσης. 
 
Η πράσινη ανάπτυξη αναµένεται να αποφέρει συνολικά 98.500-155.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης ως το 2020 
στους τέσσερις τοµείς που περιγράψαµε, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραµµα. Συνυπολογίζοντας και τις 
έµµεσες θέσεις απασχόλησης που πυροδοτούνται από τη στροφή στην πράσινη οικονοµία (λόγω τόνωσης της 
κατανάλωσης), η συνολική απασχόληση (άµεση και έµµεση) ως το 2020 υπολογίζεται σε 256.000-403.500 θέσεις 
εργασίας. 
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Πράσινες θέσεις απασχόλησης (2020)
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