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Το έργο POWERPOOR

Περιγραφή των εργαλείων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο

του έργου και ο ρόλος τους στην αντιμετώπιση της

ενεργειακής φτώχειας
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ΜΕΡΟΣ ΙI: Το έργο POWERPOOR

Προσέγγιση, περιεχόμενο και στόχοι του έργου POWERPOOR

Περιγραφή των εργαλείων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου
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14 συμμετέχοντες οργανισμοί– 11 χώρες- 8 χώρες πιλότοι
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Η κοινοπραξία



www.powerpoor.eu

Υποστήριξη, ενεργειακά φτωχών πολιτών με την εφαρμογή παρεμβάσεων μικρής κλίμακας,
συμπεριφορικές αλλαγές και με την παρότρυνση της συμμετοχής σε ενεργειακές κοινότητες
ή καινοτόμα σχήματα χρηματοδότησης, μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων και εργαλείων
υποστήριξης.

Διευκόλυνση, της αλλαγής συμπεριφοράς σε ό,τι αφορά τη χρήση ενέργειας και
διευκόλυνση της λήψης μέτρων ενεργειακής απόδοσης μέσω ανταλλαγής γνώσης, καθώς
και μέσω κοινών ενεργειακών πρωτοβουλιών και εκστρατειών που στοχεύουν στο να
ενημερώσουν ενεργειακά φτωχών καταναλωτών

Προώθηση, ενεργειακών κοινοτήτων, εναλλακτικών προγραμμάτων χρηματοδότησης και
παροχή βοήθειας στους πολίτες να αναζητήσουν ευκαιρίες χρηματοδότησης (π.χ.
ενεργειακές κοινότητες, ενεργειακοί συνεταιρισμοί και crowdfunding)

Σχήματα αντιμετώπισης της 
ενεργειακής φτώχειας

θα σχεδιαστούν, αναπτυχθούν και 
εφαρμοστούν σε 8 πιλοτικές χώρες σε 

όλη την Ευρώπη, μέσω του δίκτυού 
πιστοποιημένων συμβούλων και 

μεντόρων ενέργειας.

Μέσω των σχημάτων 
οι πολίτες τοποθετούνται στο επίκεντρο 

της λύσης μέσω μιας βαθμιαίας μετάβασης 
από έναν ενεργειακά φτωχό πολίτη σε 

έναν ενημερωμένο και αργότερα ενεργό 
καταναλωτή.

Το POWERPOOR ανοίγει το δρόμο για την…
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Η εργαλειοθήκη μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ενεργειακά φτωχούς πολίτες, δημόσιες και 
εθνικές αρχές, ενεργειακές κοινότητες ή συνεταιρισμούς, εμπειρογνώμονες στον τομέα ή άλλους 

ενδιαφερόμενους

POWER -
TARGET

POWER –
ACT

POWER -
FUND

Energy 
poverty 
Guidebook

Προσδιορισμός 
ενεργειακά 
φτωχών 
πολιτών

Δυνατότητα να 
κατανοήσουν τη 
χρήση ενέργειας 

Ενεργειακές 
κοινότητες και 
καινοτόμα 
σχήματα 
χρηματοδότησης 

Ενσωμάτωση 
δράσεων μετριασμού 
της ενεργειακής 
φτώχειας στα ΣΔΑΕΚ

Εργαλεία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας

Ενότητα 1  
ENPOV

Ενότητα 2  
ACTIONS

Ενότητα 3  
FUND

Ενότητα 4 
PLAN

Εκπαιδευτικό υλικό
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Σε κάθε πιλοτική χώρα, θα εντοπίζονται ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά και πολίτες, 
αξιοποιώντας τη γνώση των τοπικών εταίρων και το εργαλείο POWER-TARGET

Τα προγράμματα ενεργειακής στήριξης θα αναπτυχθούν από ένα πιστοποιημένο 
δίκτυο Συμβούλων Ενέργειας, το οποίο θα παρέχει στους ενεργειακά φτωχούς :
(a) Συμβουλές και πληροφορίες (συμπεριφορικές αλλαγές) ή / και παρεμβάσεις 

μικρής κλίμακας μέσω του εργαλείου POWER-ACT
(b) Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής σε καινοτόμα προγράμματα 
χρηματοδότησης, όπως ενεργειακές κοινότητες, συνεταιρισμοί και η χρήση 
καινοτόμων σχημάτων χρηματοδότησης (crowdfunding) για τη χρηματοδότηση 
παρεμβάσεων που μπορούν να ανακουφίσουν το πρόβλημα με το εργαλείο 
POWER-FUND.

Σύμβουλοι Ενέργειας, θα προσελκύσουν άμεσα ενεργειακά φτωχούς πολίτες και θα τους βοηθήσουν στο σχεδιασμό,
την εξασφάλιση χρηματοδότησης και την εφαρμογή παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης.
Μέντορες Ενέργειας. θα παρέχουν υποστήριξη σε όλους τους βασικούς τομείς που σχετίζονται με τη λειτουργία ή / και
τη δημιουργία μιας ενεργειακής κοινότητας / συνεταιρισμού ενεργειακών φτωχών πολιτών σε επίπεδο δήμου ή
κοινότητας.

Θα δημιουργηθούν Γραφεία Αντιμετώπισης της Ενεργειακής Φτώχειας, στους
συμμετέχοντες δήμους, οι οποίοι θα διευθύνονται από πιστοποιημένο δίκτυο
Μεντόρων Ενέργειας

Προγράμματα στήριξης της ενεργειακής φτώχειας
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Το πιστοποιημένο δίκτυο συμβούλων 
και μεντόρων ενέργειας –
εκπαιδεύσεις 

 



www.powerpoor.eu

Οι επισκέψεις σε νοικοκυριά -
Χρήση των εργαλείων 
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✓ Sofia 
✓ Plovdiv 

✓ Messini  
✓ Souli 
✓ WeEnCoop 

Thessaloniki 

✓ Józsefváros 

✓ Zagreb  
✓ Križevci  

✓ Tallinn  

✓ Jelgava   

✓ Ermesinde 
✓ Mértola  

Τα γραφεία αντιμετώπισης της ενεργειακής 
φτώχειας 

✓ Tolosaldea region
✓ REC Hernani
✓ Tierra Estella
✓ Oarsoaldea region
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Τα γραφεία αντιμετώπισης της ενεργειακής 
φτώχειας 

 

Εσθονία,
Ταλίν
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Τα γραφεία αντιμετώπισης της ενεργειακής 
φτώχειας 

 

Ελλάδα, 
Σούλι
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Ενημερωτικές 
Δράσεις 
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✓ Περισσότερα από 1200 άτομα έχουν παρακολουθήσει 37

εκπαιδευτικά σεμινάρια σε όλη την Ευρώπη

✓ Περισσότεροι από 880 είναι πιστοποιημένοι Σύμβουλοι και

Μέντορες ενέργειας

✓ 1400 αλληλεπιδράσεις με τα εργαλεία

✓ Υποστήριξη περίπου 12.000 νοικοκυριών σε 54 δήμους, 16 από τους

οποίους έχουν και γραφείο αντιμετώπισης της ενεργειακής

φτώχειας

✓ Περισσότερες από 700 επισκέψεις σε ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά

✓ 15 ενημερωτικές ημερίδες με περισσότερα από 550 άτομα

✓ Παρουσιάσεις σε 58 εκδηλώσεις με 30.000 παρευρισκόμενους στην

Ευρώπη

Μέχρι σήμερα 

 



 

✓ Συνολικά 1.100 Σύμβουλοι και Μέντορες Ενέργειας εκπαιδευμένοι και
πιστοποιημένοι σε όλη την Ευρώπη.

✓ Ίδρυση 15 γραφείων Αντιμετώπισης της Ενεργειακής Φτώχειας στις 8 χώρες
πιλότους.

✓ 8 εθνικοί οδικοί χάρτες σε 8 ευρωπαϊκές χώρες (Βουλγαρία, Κροατία, Ελλάδα,
Λετονία, Εσθονία, Πορτογαλία, Ισπανία) με πολιτικές για την αντιμετώπιση της
ενεργειακής φτώχειας.

✓ 1 Ευρωπαϊκός οδικός χάρτης με στόχο την ανακούφιση της ενεργειακής φτώχειας
σε όλη την Ευρώπη.

✓ Δημιουργία του δικτύου POWERPOOR Alliance για την υποστήριξη της
βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων του έργου μετά την ολοκλήρωσή του.
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Αναμενόμενα αποτελέσματα
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ΜΕΡΟΣ ΙIΙ: Το έργο POWERPOOR

Ο ρόλος των Συμβούλων και Μεντόρων Ενέργειας

Η διαδικασία της πιστοποίησης



 

Σύμβουλοι Ενέργειας

Θα προσελκύσουν άμεσα ενεργειακά φτωχούς πολίτες και θα τους βοηθήσουν: να

κατανοήσουν τις δαπάνες που σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας, να

σχεδιάσουν μικρής κλίμακας παρεμβάσεις, και να κάνουν συμπεριφορικές αλλαγές

που μπορούν να μειώσουν τα έξοδα για ενέργεια καθώς και να εξασφαλίσουν

χρηματοδότηση για την εφαρμογή παρεμβάσεων μεγάλης κλίμακας ή να

συμμετάσχουν σε μια ενεργειακή κοινότητα.

Μέντορες Ενέργειας

Θα παρέχουν υποστήριξη σε όλους τους βασικούς τομείς που σχετίζονται με τη

λειτουργία ή / και τη δημιουργία μιας ενεργειακής κοινότητας και πως μπορούν να

χρησιμοποιηθούν για να υποστηρίξουν ενεργειακά φτωχά και ευάλωτα νοικοκυριά

σε επίπεδο δήμου ή κοινότητας.
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Ο ρόλος των Συμβούλων και Μεντόρων Ενέργειας



 

✓ Αναπτυσσόμενο οικοσύστημα ενεργειακών κοινοτήτων στην Ελλάδα, αυξημένες

ανάγκες για ανθρώπους με γνώσεις

✓ Οι δήμοι θα χρειαστούν καθοδήγηση στο κομμάτι των ενεργειακών κοινοτήτων

✓ Οι Σύμβουλοι και Μέντορες Ενέργειας αποκτούν ευρύτερη αντίληψη για την

ενεργειακή φτώχεια, τις ενεργειακές κοινότητες και τα καινοτόμα συστήματα

χρηματοδότησης

✓ Μέρος ενός πανευρωπαϊκού δικτύου, ευκαιρίες για συνέργειες, ανταλλαγή

γνώσεων και πρακτικών
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Ο ρόλος των Συμβούλων και Μεντόρων Ενέργειας
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Η διαδικασία της πιστοποίησης
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