ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
«Η ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα,
προτάσεις κοινωνικής καινοτομίας για την αντιμετώπιση του φαινομένου»
Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στην επίσημη παρουσίαση της μελέτης «Ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα:
Προτάσεις κοινωνικής καινοτομίας για την αντιμετώπιση του φαινομένου», η οποία θα πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή 26 Μαΐου 2017 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Europe Direct του Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 50,
είσοδος από την Σόλωνος) από τις 11:00 – 16:00. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ
Ελλάδας, την ΚοινΣΕπ «Άνεμος Ανανέωσης» και το ΙΝΖΕΒ – Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής
Κατανάλωσης, που συνεργάστηκαν για την σύνταξη της μελέτης, σε συνεργασία με το Γραφείο Αστικής
Ανθεκτικότητας και Βιωσιμότητας του Δήμου Αθηναίων και με την υποστήριξη του Europe Direct του Δήμου
Αθηναίων.
Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας και θα δοθεί έμφαση
στις προτάσεις που περιέχονται στην μελέτη για την αντιμετώπισή του. Οι προτάσεις αναπτύσσονται σε τέσσερις
βασικούς άξονες: αλλαγές στην πολιτική, ενημέρωση και εκπαίδευση, αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των
κτιρίων, αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θα ακολουθήσουν σύντομες τοποθετήσεις και συζήτηση
με στόχο να συμβάλλουν στην διαμόρφωση μιας ολιστικής στρατηγικής αντιμετώπισης του φαινομένου, εξετάζοντας
τις προτεινόμενες δράσεις σε μια προσπάθεια να απαντηθούν ερωτήματα όπως:
 Πώς κρίνετε τον βαθμό εφαρμοσιμότητας της δράσης
 Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα απαιτούμενα βήματα για την επιτυχή εφαρμογή της
 Τι ρόλο θα μπορούσε να παίξει ο φορέας που εκπροσωπείτε σε αυτήν
 Ποια πιθανά πεδία συνεργασίας εντοπίζετε και με ποιους φορείς
Ειδικότερα, θα θέλαμε να σας καλέσουμε να συμμετέχετε στην συζήτηση επιλέγοντας μια εκ των προτάσεων που
περιέχονται στην μελέτη (κεφ. 6) και επιχειρώντας να απαντήσετε στα παραπάνω ερωτήματα με ένα σύντομο
σχόλιο. Για την καλύτερη προετοιμασία σας η μελέτη είναι διαθέσιμη εδώ. Θα βρείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης,
το οποίο είναι υπό διαμόρφωση, στο Παράρτημα I.
Μετά τη λήξη της εκδήλωσης, θα ακολουθήσει εργαστήριο της Ashoka Ελλάδας, με αφορμή την παρουσίαση του
προγράμματος “Social Innovation to tackle Fuel Poverty” (Kοινωνική Καινοτομία για την αντιμετώπιση της
Ενεργειακής Φτώχειας) της Ashoka και του Ιδρύματος Schneider Electric, στο Γαλλικό Ινστιτούτο (Σίνα 31) από τις
16:30 μέχρι τις 19:30. Περισσότερες πληροφορίες για το εργαστήριο θα βρείτε στο Παράρτημα II.
Για να δηλώσετε συμμετοχή παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα που θα βρείτε εδώ, το αργότερο μέχρι την
Τετάρτη 10 Μαΐου.
H αποδοχή της πρόσκλησης, και η συμμετοχή σας στη συζήτηση, θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.
Με εκτίμηση,
Η συντακτική ομάδα
Νίκος Χρυσόγελος, ΚοινΣΕπ «Άνεμος Ανανέωσης»
Alice Κοροβέση, Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης
Ελευθερία Τουλουπάκη, Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης
Κυριακή Μεταξά, Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
11.00 -11.15
Προσέλευση
11.15 -11.45

Χαιρετισμός
Όλγα Δρόσου, Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας
Εναρκτήριες παρατηρήσεις
Μιχάλης Βερροιόπουλος, Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, ΥΠΕΝ
Αργύρης Περουλάκης, Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ελένη Μυριβήλη, Επικεφαλής Αστικής Ανθεκτικόττητας δήμου Αθηναίων, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αγαίου
Ματίνα Μάγκου, Ashoka και Γεωργία Μαλαματένιου, Schneider Foundation

11.45 -12.15

Παρουσίαση της μελέτης από τα μέλη της συντακτικής ομάδας

12.15 -13.15

Επόμενα βήματα για την διαμόρφωση μιας ολιστικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση της Ενεργειακής
Φτώχειας στην Ελλάδα Ι

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ενεργειακής Φτώχειας και ενίσχυση του ρόλου του Εθνικού Παρατηρητηρίου
Χρήστος Τουρκολιάς, Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού, Τμήμα Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής, ΚΑΠΕ
Ο ρόλος των Δήμων στην υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και εκπαίδευσης πολιτών για την ορθολογική χρήση
ενέργειας και την εξοικονόμηση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Χρήστος Μπελιάς, Σύμβουλος Ενέργειας και Περιβάλλοντος Δήμου Αγ. Δημητρίου
Μαρία Τζώρτζη, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Διευθύντρια Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Δήμου Αιγάλεω
Κατάρτιση νέων ανέργων αποφοίτων και επιστημόνων ως ενεργειακών συμβούλων
Δρ. Γαβριήλ Αμίτσης, Αναπληρωτής Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας ΤΕΙ Αθήνας – Ακαδημαϊκός εταίρος
Housing Europe
Συζήτηση
Συντονισμός: Alice Κοροβέση, ΙΝΖΕΒ

13.15-13.45

Διάλειμμα

13.45-14.45

Επόμενα βήματα για την διαμόρφωση μιας ολιστικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση της Ενεργειακής
Φτώχειας στην Ελλάδας ΙΙ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ

Μετατρέποντας τα Ενεργειακά Πιστοποιητικά σε Διαβατήρια Ανακαίνισης Κτιρίων για την αντιμετώπιση της
ενεργειακής φτώχειας
Ελένη Κοντονάσιου, Ερευνήτρια BPIE - Buildings Performance Institute Europe
Προώθηση συλλογικών σχημάτων για την εφαρμογή έργων ενεργειακής αναβάθμισης
Δήμητρα Σιατίτσα, Δρ. Αρχιτέκτονας- πολεοδόμος, Co-Hab Athens

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΠΕ

15.00

Ενίσχυση εισοδήματος ευάλωτων νοικοκυριών από την αξιοποίηση ΑΠΕ (prosumers, ενεργειακοί συνεταιρισμοί)
Τάκης Γρηγορίου, Υπεύθυνος εκστρατείας για θέματα ενέργειας και κλιματικών αλλαγών Greenpeace
Συζήτηση
Συντονισμός: Κυριακή Μεταξά, Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ
Κλείσιμο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ashoka- Schneider Electric Foundation 2017-2018
“Κοινωνική Καινοτομία για την αντιμετώπιση της Ενεργειακής Φτώχειας”
26 Μαϊου 2017, Γαλλικό Ινστιτούτο (Σίνα 31), 16:30-19:30, Αθήνα
Το Schneider Electric Foundation, υπό την αιγίδα του Fondation de France, και η Ashoka, σε συνέχεια της
επιτυχημένης τους συνεργασίας την περίοδο 2015- 2016, επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να συμβάλλουν στο να
βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη συνεχίζοντας το πρόγραμμα
“Κοινωνική Καινοτομία για την αντιμετώπιση της Ενεργειακής Φτώχειας” την περίοδο 2017- 2018.
Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να εντοπίσει και να υποστηρίξει την ανάπτυξη 15-20 καινοτόμων πρωτοβουλιών σε
ευρωπαϊκό επίπεδο που προσφέρουν δημιουργικές λύσεις και επιφέρουν κοινωνική αλλαγή στην αντιμετώπιση της
ενεργειακής φτώχειας και στην προώθηση της ενεργειακής βιωσιμότητας σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες: Γερμανία,
Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία.Τα αποτελέσματα της επιλογής θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια της
23ης Συνεδρίας της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών (Conference of the Parties) της Σύμβασης- Πλαισίου
του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (εν συντομία COP23) το Νοέμβριο του 2017 στη Βόννη (Γερμανία).
Οι επιλεγμένες πρωτοβουλίες σε κάθε χώρα θα λάβουν εξατομικευμένη υποστήριξη περίπου 300 ωρών με στόχο τη
χάραξη μιας αποτελεσματικής στρατηγικής ανάπτυξης. Την άνοιξη του 2018 οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα
παρουσιάσουν τις πρωτοβουλίες τους και τη στρατηγική τους σε Ευρωπαϊκή Συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί
στη Ρώμη (Ιταλία).
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα από τις 12 Ιουνίου 2017 μέχρι την 1η
Οκτωβρίου 2017 στην ιστοσελίδα του προγράμματος.
Οι στόχοι της εκδήλωσης που πραγματοποιείται στις 26 Μαϊου 2017 στην Αθήνα είναι:
 Διάλογος με την κοινότητα εμπειρογνώμων γύρω από το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας και της
ενεργειακής βιωσιμότητας.
 Συνεργασία στην αποτύπωση του οικοσυστήματος και των καινοτομιών στην Ελλάδα.
 Ανάπτυξη συνεργειών για τη διάχυση του προγράμματος και την κινητοποίηση του ενδιαφερόμενου δικτύου.
Πληροφορίες σχετικά με τους νικητές της προηγούμενης φάσης του προγράμματος (2015- 2016) μπορείτε να βρείτε
εδώ
Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα 2017- 2018 μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα του
προγράμματος και να επικοινωνήσετε με τη Ματίνα Μάγκου στο greece@tacklefuelpoverty.com
Σημείωση: Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στα ελληνικά και στα αγγλικά χωρίς ταυτόχρονη μετάφραση.
Σχετικά με την Ashoka: Ο μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός Ashoka αποτελεί
το μεγαλύτερο παγκόσμιο δίκτυο κοινωνικών επιχειρηματιών που εφαρμόζουν στην πράξη τις
καινοτόμες ιδέες τους με στόχο την κοινωνική αλλαγή και την επίλυση κοινωνικών
προβλημάτων. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.
Σχετικά με το Schneider Electric Foundation: To Schneider Electric Foundation, υπό την
αιγίδα του Fondation de France και με αρωγό το δίκτυο συνεργατών του, έχει ως στόχο την
προώθηση λύσεων για την αντιμετώπιση προκλήσεων στον τομέα της ενέργειας. Σε
αναπτυσσόμενες οικονομίες το Ιδρυμα υποστηρίζει προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης
σε θέματα εμπορίου στον τομέα της ενέργειας, συμβάλλοντας έτσι στο πρόγραμμα Schneider
Electric Access to Energy. Σε ώριμες οικονομίες, το ‘Ιδρυμα δραστηριοποιείται στον τομέα της
αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

