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Θέμα: Εισηγητής στην εκδήλωση του Πανεπιστημίου Humboldt του Βερολίνου 

με θέμα τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ο Πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ συν. Ανδρέας Στοϊμενίδης. 

Συνάντηση με το Δ/ντή Ανάπτυξης και Έρευνας του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας κ. Terje Tessem. 

  

Ο Πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ συν. Ανδρέας Στοϊμενίδης με την ιδιότητα του Γραμματέα Εκπαίδευσης της 

ΓΣΕΕ ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της Δρ. Gesine Schwan και συμμετείχε με εναρκτήρια ομιλία στην 

εκδήλωση του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών Προοδευτικών Σπουδών της Κυβερνητικής Πλατφόρμας του 

Πανεπιστημίου Humboldt του Βερολίνου (Foundation for European Progressive Studies of Humboldt 

University Governance Platform) για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ως αναπτυξιακό εργαλείο. 

Ο Πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ ανέφερε το σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι τεχνολογίες 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο πλαίσιο μιας πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης με θετικές επιπτώσεις σε 

κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.  Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην ενεργειακή φτώχεια που 

υφίσταται μεγάλο τμήμα του πληθυσμού στην Ελλάδα, ως αποτέλεσμα των μνημονιακών πολιτικών. 

Αναφέρθηκε επίσης στο ότι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά στην 

τόνωση της απασχόλησης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, σε μία συγκυρία που η ανεργία στη χώρα μας 

προσεγγίζει το 30% και χιλιάδες νέοι, ως επί το πλείστον εξειδικευμένοι επιστήμονες μεταναστεύουν στο 

εξωτερικό. Κλείνοντας, σημείωσε ότι τόσο η ΓΣΕΕ, όσο και η ΟΣΕΤΕΕ έχουν ξεκινήσει πρωτοβουλίες 

καταγραφής, μελέτης και διατύπωσης άποψης για τα θέματα του ενεργειακού τομέα. 

 

 
Ο Πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ με την Δρ. Gesine Schwan  και τον Δ/ντή του ΔΟΕ κ. Terje Tessem 

 

Μετά το τέλος της εκδήλωσης ενδιαφέρον για την εισήγηση εξέφρασε ο Διευθυντής Ανάπτυξης και 

Έρευνας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) κ. Terje Tessem με πρωτοβουλία του οποίου 

πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο της ΟΣΕΤΕΕ. 

Ο κ. Terje Tessem, έκανε αναφορά στις συνομιλίες που διεξάγονται με Υπουργούς της Ελληνικής 

Κυβέρνησης και με τον Πρόεδρο της ΓΣΕΕ συν. Γιάννη Παναγόπουλο με επίκεντρο αναπτυξιακά και 

εργασιακά ζητήματα στην έδρα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας στη Γενεύη. Δήλωσε ότι συμμετέχει 

στις συσκέψεις που αφορούν στην αναπτυξιακή διαδικασία.  Ζήτησε από τον Πρόεδρο της ΟΣΕΤΕΕ την 

αποστολή της πρότασης εισήγησης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αλλά και την καταγραφή 



παρατηρήσεων επί μεθοδολογικών προσεγγίσεων και μελετών περίπτωσης εθνικών αναπτυξιακών 

προγραμμάτων  που θα μας αποστείλει άμεσα ο ίδιος.   

Ο Πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ μετέφερε το δύσκολο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον και τις πιέσεις που 

υφίστανται σήμερα στην Ελλάδα μεγάλα στρώματα του πληθυσμού. Ευχαρίστησε τον κ. Terje Tessem για 

την καλή διάθεση συνεργασίας, αλλά και τις πλήρεις και αντικειμενικές εκθέσεις της Διεθνούς Οργάνωσης 

Εργασίας που καταδεικνύουν το μέγεθος της κρίσης στην ελληνική οικονομία και της απορρύθμισης στα 

εργασιακά δικαιώματα. Ενημέρωσε για τη δουλειά που γίνεται από τη Συνομοσπονδία και την ΟΣΕΤΕΕ 

πάνω στα ενεργειακά ζητήματα και δεσμεύτηκε για την αποστολή έκθεσης για την ενεργειακή κατάσταση 

στην Ελλάδα. 

Συμφωνήθηκε να υπάρχει ανά δεκαπενθήμερο, τηλεδιάσκεψη για την εξέλιξη της συνεργασίας και την 

προώθηση των αναφερομένων θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος. 
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