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Δήμοι και ενεργειακή φτώχεια:
Το πλαίσιο

Οι προκλήσεις της ενεργειακής φτώχειας για τους Δήμους

Δυνατότητες των Δήμων για την αντιμετώπιση την ενεργειακής 
φτώχειας



  
Προκλήσεις ενεργειακής φτώχειας 
σε τοπικό επίπεδο

Περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση σε 
σύγχρονες πηγές ενέργειας (θέρμανση και 
ψύξη)

•Κακές συνθήκες στέγασης

•Κεντρικές θερμάνσεις

•Μη ενεργειακά αποδοτικό κτιριακό απόθεμα

Πολίτες που δεν μπορούν να πληρώσουν 
τους λογαριασμούς ενέργειας (ιδιαίτερα το 
χειμώνα)

•Ευάλωτοι πολίτες: ηλικιωμένοι και παιδιά

•Αύξηση του ενεργειακού κόστους

Περιορισμένη προμήθεια τοπικά 
παραγόμενης ενέργειας

•Εισαγόμενη ηλεκτρική ενέργεια (περιφερειακή / 
εθνική)

•Πολλαπλές προκλήσεις διακυβέρνησης

•Περιορισμένη χρηματοδότηση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας

Περιορισμένη συμμετοχή πολιτών σε 
πρωτοβουλίες ενεργειακών κοινοτήτων

•Έλλειψη κινήτρων για νέα έργα

•Έλλειψη γνώσης

Συνολικός αντίκτυπος στην ποιότητα ζωής των πολιτών: 
επιπτώσεις στην υγεία, περαιτέρω φτωχοποίηση, αυξημένα επίπεδα στρες κ.λπ.

(1) EU Energy Poverty Observatory and Global Convenant of Mayors. Factsheet 2018. 
(2) EU Report. 2015. Energy poverty and vulnerable consumers  in the energy sector across the EU: analysis of policies and measures 
Policy Report 



  

Προκλήσεις ενεργειακής φτώχειας 
σε τοπικό επίπεδο
Κύριοι παράγοντες της ενεργειακής φτώχειας

Οδηγοί 
ενεργειακής 

φτώχειας

Χαμηλά 
εισοδήματα

Κακή 
θερμική 

απόδοση 
και μόνωση

Υψηλό 
ενεργειακό 

κόστος

(1) Energy Poverty Handbook. 2016. 

Η συσχέτιση των 
παραγόντων αυτών είναι 
πιο έντονη σε πόλεις και 

αστικά περιβάλλοντα



  
Δυνατότητες των Δήμων από την 
αντιμετώπιση την ενεργειακής φτώχειας
Ευθυγράμμιση των πολιτικών ενεργειακής φτώχειας με 
το τοπικό πλαίσιο αειφορίας

Συμβολή στους 
τοπικούς και 

εθνικούς 
στόχους 

μείωσης της 
ενέργειας και 

των εκπομπών 
αερίων του 

θερμοκηπίου

Συμμετοχή 
πολιτών

• Ενεργειακοί 
συνεταιρισμοί

• Κοινοτικά έργα

Αναβάθμιση των 
ενεργειακών 

υπηρεσιών στην 
περιοχή

• Πράσινες και 
καθαρές 

τεχνολογίες

• Αποκεντρωμένα 
έργα

Καινοτόμος 
χρηματοδότηση 

ενεργειακών 
έργων

• Κοινοτική 
χρηματοδότηση

• Crowdfunding

• Πληρωμές μέσω 
κινητού

Υιοθέτηση νέων 
τεχνολογιών

• Έξυπνη μέτρηση / 
Έξυπνα δίκτυα

• Ενεργειακή 
απόδοση κτηρίου

• ΤΠΕ για την 
ευαισθητοποίηση 

σχετικά με την 
ενεργειακή 

φτώχεια

(1) EU Report. 2015. Energy poverty and vulnerable consumers  in the energy sector across the EU: analysis of policies and measures Policy 
Report

(2) UNEP, ICLEI, INHABITAT. 2015. Unlocking district energy.  



  

“Οι τοπικές παρεμβάσεις, εάν είναι καλά 
σχεδιασμένες, μπορούν να προσφέρουν 

μακροπρόθεσμες λύσεις σε νοικοκυριά που 
αντιμετωπίζουν ενεργειακή φτώχεια.”(1)

 

Ενεργειακή φτώχεια σε τοπικό επίπεδο

(1) Pye et al., 2015; Bouzarovski, 2018
(2) .Day , G.Walker, N.Simcock, Conceptualising energy use and energy poverty using a capabilities framework, Energy Policy 93 (2016)



  

Αντιμετώπιση της ενεργειακής 
φτώχειας μέσω των ΣΔΑΕΚ των Δήμων

Το Σύμφωνο των Δημάρχων της ΕΕ, τα ΣΔΑΕΚ και ο νέος πυλώνας της 
ενεργειακής φτώχειας

Ενσωμάτωση της ενεργειακής φτώχειας στο ΣΔΑΕΚ των πόλεων

Ενεργειακή φτώχεια στα ΣΔΑΕΚ - Status Quo στην Ελλάδα



  

Οι δήμοι είναι οι πρώτοι που καλούνται να αντιμετωπίσουν τις 

επιπτώσεις της ενεργειακής φτώχειας. Ωστόσο, αυτό δεν είναι 

εύκολο έργο, καθώς η ενεργειακή φτώχεια:

▪ μπορεί να επηρεάσει τους ανθρώπους με διάφορους 

τρόπους,

▪ είναι δύσκολο να μετρηθεί, και

▪ χρειάζεται ενέργειες προσαρμοσμένες στο τοπικό πλαίσιο

Αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας μέσω των ΣΔΑΕΚ
Προκλήσεις

Τα Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ) πρέπει 

να ενσωματώσουν τη συνιστώσα της ενεργειακής φτώχειας στις 

υπόλοιπες δράσεις μετριασμού και προσαρμογής.



  
Αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας μέσω των ΣΔΑΕΚ
Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο των Δημάρχων - μια συνεχώς αναπτυσσόμενη 
κοινότητα

Source. EU Covenant of Mayors. MRE Task Group.  September 2022



  

Αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας μέσω των 
ΣΔΑΕΚ
Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο των Δημάρχων (CoM)

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Συμφώνου των Δημάρχων, οι 

πόλεις αναλαμβάνουν δράση 

για το κλίμα και την ενέργεια 

για να εξασφαλίσουν ένα 

καλύτερο μέλλον για τους 

πολίτες τους.

Source. EU Covenant of Mayors. MRE Task Group. January 2021

Ο τρίτος πυλώνας του Συμφώνου των 

Δημάρχων (καθολική πρόσβαση σε 

ασφαλή, βιώσιμη και προσιτή ενέργεια) 

εστιάζει στην ενεργειακή φτώχεια.



  

Σύμφωνο των Δημάρχων και ο πυλώνας της ενεργειακής 
φτώχειας

Σε συνεργασία με το νέο Συμβουλευτικό Κέντρο Ενεργειακής Φτώχειας, το ΣτΔ

υποστηρίζει τις τοπικές και περιφερειακές αρχές σε ολόκληρη την Ευρώπη για την 

ανακούφιση της ενεργειακής φτώχειας μέσω:

▪ ανταλλαγής γνώσεων και πόρων για την ανάπτυξη τοπικών ικανοτήτων.

▪ κατάρτιση λίστας δεικτών για την αξιολόγηση της ενεργειακής φτώχειας σε 

τοπικό επίπεδο

Αναπτύσσεται ένα πλαίσιο για την ενσωμάτωση της 

ενεργειακής φτώχειας στα ΣΔΑΕΚ

Source. https://www.eumayors.eu/support/energy-poverty.html



  

Το έργο H2020 C-TRACK50 

οδήγησε στην ένταξη 

δράσεων ενεργειακής 

φτώχειας στα ΣΔΑΕΚ

9 ελληνικών δήμων με 

συνολικό πληθυσμό 

>300.000 κατοίκων.

Αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας μέσω των ΣΔΑΕΚ 
Status-quo (Υφιστάμενη κατάσταση) στην Ελλάδα



  

Αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας μέσω των ΣΔΑΕΚ 
Ακόμα, υπάρχουν πολλά περισσότερα να κάνουμε

Συνοψίζοντας,

Απαιτείται ολοκληρωμένη προσέγγιση βασισμένη σε ποιοτικές και ποσοτικές 

πληροφορίες με:

1. Αξιολόγηση της ευπάθειας του δήμου στην ενεργειακή φτώχεια

2. Προσδιορισμός των συγκεκριμένων νοικοκυριών που πάσχουν από 

ενεργειακή φτώχεια·

3. Επιλογή και προσαρμογή δράσεων προσαρμοσμένων στο τοπικό πλαίσιο 

για την αντιμετώπιση του προβλήματος

Οι μέντορες ενέργειας κάνοντας χρήση της εργαλειοθήκης του 

POWERPOOR και τη συνολική μεθοδολογία μπορούν να 

συμβάλλουν αποτελεσματικά για την επίτευξη αυτών των στόχων



  

Αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας μέσω των ΣΔΑΕΚ
Ακόμα, υπάρχουν πολλά περισσότερα να κάνουμε

Ο  οδηγός ενεργειακής φτώχειας για 

τον ενεργειακό σχεδιασμό του 

POWERPOOR  (D5.2) θα υποστηρίξει τις 

τοπικές αρχές να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή 

φτώχεια, με

• Οδηγίες για τον εντοπισμό ευάλωτων 

κοινοτήτων/ πολιτών

• Κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη 

– χρηματοδότηση- υλοποίηση 

ολοκληρωμένων και καινοτόμων δράσεων 

αντιμετώπισης της ενεργειακής 

φτώχειας



  

• Σύμφωνο των Δημάρχων της ΕΕ.
https://www.eumayors.eu/support/energy-poverty.html

• EPOV. 2019. Σχεδιασμός αποτελεσματικών πολιτικών ενεργειακής 
φτώχειας στους δήμους. . 
https://www.energypoverty.eu/sites/default/files/downloads/publicati
ons/18-07/guidance_-_energy_poverty_policies_in_cities.pdf

Περαιτέρω πηγές

https://www.eumayors.eu/support/energy-poverty.html
https://www.energypoverty.eu/sites/default/files/downloads/publications/18-07/guidance_-_energy_poverty_policies_in_cities.pdf
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