
Για ένα Εθνικό Green Project 10 δισ. ευρώ 

Η εξοικονόµηση ενέργειας προβλέπει τη δηµιουργία 100.000 θέσεων εργασίας, τη 

δεκαετία 2020-2030.  

Απαιτούνται έξυπνες και τολµηρές αποφάσεις, αν πραγµατικά θέλουµε να γίνουµε 

πρωταγωνιστές στον πόλεµο κατά της Κλιµατικής Αλλαγής, µε αξιοποίηση της 

Τεχνολογικής Επανάστασης Γιάννης Μανιάτης 28 Οκτωβρίου 2019, 17:09 - Η Ελλάδα 

δαπανά κάθε χρόνο για κατανάλωση πετρελαίου και φυσικού αερίου, 5,5 δισ. ευρώ 

Συγκλονιστικό ποσό, που όλο πληρώνεται εκτός Ελλάδας, σε τρίτες προµηθεύτριες 

χώρες, αφού η χώρα είναι κατά 100% εξαρτηµένη απο εισαγωγές πετρελαίου και 

φυσικού αερίου. Ταυτόχρονα,επειδή είµαστε η πιο σπάταλη ενεργειακά χώρα της ΕΕ, 

µπορούµε να εξοικονοµήσουµε το 25% της ενεργειακής δαπάνης, αν λάβουµε 

κατάλληλα µέτρα εξοικονόµησης τόσο στο δηµόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τοµέα, 

ιδιαίτερα στις κατοικίες. Αυτό σηµαίνει εξοικονόµηση έως και 1,5 δισ. ευρώ κάθε χρόνο 

στην εθνική οικονοµία (δαπάνες ∆ηµοσίου, νοικοκυριών κι επιχειρήσεων). Ο πλανήτης 

και ασφαλώς η Ελλάδα, δεν έχουν την πολυτέλεια να σπαταλούν ενέργεια, όταν η 

φθηνότερη µορφή ενέργειας είναι εκείνη που δεν καταναλώνεται. Η εξοικονόµηση 

ενέργειας λοιπόν, αποτελεί ένα από τα τρία βασικά όπλα της ανθρωπότητας για την 

αντιµετώπιση της Κλιµατικής Αλλαγής.  

Το επιχείρηµα αυτό στηρίζεται σε επιστηµονικά στοιχεία:  

1. Η εφαρµογή των οικονοµικά αποδοτικών µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας 

µπορεί να αυξήσει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά 4% έως το 2030.  

2. Η πραγµατοποίηση δαπανών στον τοµέα της ενεργειακής απόδοσης µπορεί να 

αυξήσει τον αριθµό των νέων θέσεων εργασίας κατά 20%, βελτιώνοντας 

συγχρόνως το ΑΕΠ.  

3. Μια επένδυση για την υλοποίηση σταθµού παραγωγής ενέργειας µε καύση 

άνθρακα µπορεί να δηµιουργήσει περίπου 20.000 θέσεις εργασίας. Ανάλογες 

δαπάνες σε ενεργειακά αποδοτικές συσκευές και κτίρια, είναι δυνατό να 

δηµιουργήσουν πάνω από 100.000 θέσεις εργασίας .  

4. Μέχρι το 2035, η µείωση των συνολικών εθνικών δαπανών για την ενέργεια 

κατά € 20 δις θα οδηγούσε στη δηµιουργία 200.000 θέσεων εργασίας.  

5. Για κάθε 1.000.000€ επένδυσης σε εξοικονόµηση ενέργειας, δηµιουργούνται 

30-40 θέσεις εργασίας. Ο τοµέας αυτός είναι ο πρώτος τοµέας της οικονοµίας, 

που δηµιουργεί το µεγαλύτερο αριθµό θέσεων εργασίας, σε σχέση µε 

οποιονδήποτε άλλο τοµέα της οικονοµίας.  

Ο τοµέας των κτιρίων (κατοικίες, γραφεία, καταστήµατα, λοιπά κτίρια), καταλαµβάνει 

περίπου το 40% της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης και ευθύνεται για το 36% των 

εκποµπών αερίων θερµοκηπίου.  

Εξάλλου, είναι γνωστό ότι και µόνο η εγκατάσταση έξυπνων µετρητών σε κατοικίες, 

µπορεί να µειώσει κατά έως 15-20% την ηλεκτρική κατανάλωση. Σε παγκόσµιο 

επίπεδο, τα 3 δισεκατοµµύρια PCs και τα 30 εκατοµµύρια Servers, καταναλώνουν το 

2,5% του παραγόµενου ηλεκτρισµού. Η Πράσινη Πληροφορική (Green Computing or 

Green ICT) είναι ο όρος που περιγράφει την υιοθέτηση ολοκληρωµένης πολιτικής για 

τη διασφάλιση της µείωσης του «ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώµατος» 

επιχειρήσεων, οργανισµών και κρατών στο φυσικό περιβάλλον, µέσα από τη 

λειτουργία των Τεχνολογιών Πληροφορίας κι Επικοινωνιών. Το 2025, εκτιµάται οτι τα 

50 δισ. συνδεδεµένων συσκευών του Internet of Things, θα καταναλώνει το 14% της 

παγκόσµιας παραγωγής ηλεκτρισµού. Η «Έξυπνη» εξοικονόµηση, δηλ. η αξιοποίηση 

των επιτευγµάτων της 4ης Βιοµηχανικής Επανάστασης, µειώνει κατά 16,5% τις 



εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου (GHG emissions), µε παγκόσµια εξοικονόµηση 

ενεργειακού κόστους ύψους 1,9 τρισ. δολαρίων. Γενικά, η έξυπνη αποδοτικότητα, 

εξοικονοµεί 20πλάσια ενέργεια από αυτήν που καταναλώνει.  

Οι ευρωπαϊκοί στόχοι έχουν θέσει ως ορόσηµο το κτιριακό απόθεµα να είναι µηδενικών 

ρύπων, µέχρι το 2050. Οι ευρωπαϊκοί στόχοι αποκτούν τεράστια σπουδαιότητα, σε µια 

χώρα όπως η Ελλάδα, µε 8.000.000.000 κτίρια και διαµερίσµατα, το 85% το οποίων 

είναι ενεργειακά αθωράκιστα και χρίζουν ριζικής ανακαίνισης. Η σπουδαιότητα της 

δράσης αυτής γίνεται ακόµη µεγαλύτερη, αν λάβουµε υπ’ όψη µαςτη σηµαντική 

προοπτική ενός τέτοιου προγράµµατος, «Πράσινης Οικοδοµής», στην εγχώρια 

βιοµηχανία και στην απασχολησιµότητα. Ενα πρόγραµµα που σε βάθος 10ετίας 

µπορεί να συνεισφέρει 10 δισ. ευρώ στο χειµαζόµενο κλάδο της οικοδοµής. Αυτό θα 

αποτελούσε µια πραγµατικά προοδευτική, µεταρρυθµιστική αναπτυξιακή επιλογή.  

Η δική µας εµπειρία του «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ´ ΟΙΚΟΝ Ι» (2012-2014), µε την 

υλοποιηµένη επένδυση των 500 εκατ. ευρώ, την ενεργειακή θωράκιση των 40.000 

κατοικιών, τη δηµιουργία των 12.000 θέσεων εργασίας και την κατά 75% προµήθεια 

πρώτων υλών από ελληνικές βιοµηχανίες, πρόγραµµα το οποίο αξιολογήθηκε ως το 

2ο καλύτερο της ΕΕ (από το Joint Research Center – JRC/EU), µας επιτρέπει να 

θέσουµε εξαιρετικά φιλόδοξους στόχους. Πολύ περισσότερο, που η πρόσφατη 

επαναπροκήρυξη του προγράµµατος, µετά από 4,5 χρόνια καθυστέρησης, µε 

ουσιαστικά τις ίδιες αρχικές πετυχηµένες προδιαγραφές του 2012-14, προκάλεσε 

πανελλήνιο ενδιαφέρον, µε αποτέλεσµα να απορροφούνται όλοι οι διαθέσιµοι πόροι 

των Περιφερειακών προγραµµάτων, µέσα σε διάστηµα 2-3 ωρών!!  

Η ενεργειακή φτώχεια χτυπά πάνω από 50.000.000 πολίτες της ΕΕ. Στη χώρα µας 

ξεπερνά τις 700.000 οικογένειες. Το Κοινωνικό Οικιακό Τιµολόγιο – Κ.Ο.Τ., που 

νοµοθετήσαµε το 2011, αποτελεί σηµαντικό εργαλείο στήριξης των νοικοκυριών σε 

διακινδύνευση από ενεργειακή φτώχεια. Ταυτόχρονα, η διάθεση στους κατοίκους των 

ορεινών χωριών, του 3% του κύκλου εργασιών των αιολικών πάρκων, που 

νοµοθετήσαµε το 2013, στηρίζει οικονοµικά τις 50.000 οικογένειες των ορεινών αυτών 

περιοχών.  

Έχω προτείνει απο το 2017, την αφαίρεση από το φόρο, του 50% της δαπάνης για 

ενεργειακή αναβάθµιση κάθε κτιρίου, λαµβάνοντας υπόψη οτι οι περιβαλλοντικες 

δεσµεύσεις της χώρας δεν µπορούν να ικανοποιηθούν µόνο µε επιδοτήσεις από τα 

ευρωπαϊκά χρηµατοδοτικά εργαλεία, τα οποία ασφαλώς πρέπει να αξιοποιηθούν στο 

µέγιστο βαθµό (ΣΕΣ, JUNCKER, JESSICA, κα). Απαιτείται ισχυρό φορολογικό κίνητρο 

για µια οικοδοµική αγορά, που είτε δεν υπάρχει, είτε όταν υπάρχει, λειτουργεί ως µαύρη 

οικονοµία µε µηδενικά δηµόσια έσοδα. Μάλιστα, η µείωση του φόρου κατά το 50% της 

ενεργειακής δαπάνης, θα χρησιµοποιείται µόνο για την εκπλήρωση των φορολογικών 

υποχρεώσεων του πολίτη για τα επόµενα τρία χρόνια. Στόχος, η ενεργειακή 

αναβάθµιση τουλάχιστον του 10% των κτιρίων (400.000), µέχρι το 2030.  

Τέλος, για τα δηµόσια κτίρια, είναι χαρακτηριστική η περίπτωση των άνω των 300 

Νοσοκοµείων και Κέντρων Υγείας της χώρας, που η ετήσια ενεργειακή δαπάνη τους 

είναι της τάξης των 200.000.000€ και τα οποία, µε τις αναγκαίες παρεµβάσεις της τάξης 

των 500.000.000 ευρώ, µπορούν να µειώνουν κάθε χρόνο τις ενεργειακές τους 

δαπάνες κατα περίπου 40-50.000.000 ευρώ. Συνολικά, στα 115.000 δηµόσια κτίρια, 

µε ετήσια κατανάλωση 3,3 εκατ. τόννους ισοδύναµου πετρελαίου (Mtoe), µέσα από τα 

«Σχέδια ∆ράσης Ενεργειακής Απόδοσης – Σ∆ΕΑ» και τους Ενεργειακούς 

Υπευθύνους, µπορεί να υπάρξει κάθε χρόνο εξοικονόµηση δαπανών ενέργειας 

300.000.000 ευρώ, µε αρχικό κόστος εγκατάστασης συστηµάτων 500.000.000 ευρώ.  



Η εξοικονόµηση ενέργειας κατά συνέπεια, συνιστά το εθνικό Green New Deal, µε 

δράσεις ύψους 10 δισ. ευρώ, δηµιουργία 100.000 θέσεων εργασίας, τη δεκαετία 2020-

2030. Απαιτούνται έξυπνες και τολµηρές αποφάσεις, αν πραγµατικά θέλουµε να 

γίνουµε πρωταγωνιστές στον πόλεµο κατά της Κλιµατικής Αλλαγής, µε αξιοποίηση της 

Τεχνολογικής Επανάστασης και προοδευτικό πρόσηµο, µε δράσεις δηµιουργίας 

θέσεων απασχόλησης, στην κατεύθυνση διαµόρφωσης του νέου µοντέλου Κυκλικής 

Οικονοµίας µηδενικού περιβαλλοντικού αποτυπώµατος. 
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