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■ Η Ενεργειακή Φτώχεια υπάρχει στους Δήμους: για την
αντιμετώπιση του φαινομένου είναι απαραίτητη η
συμμετοχή των τοπικών αρχών.

■ Η μέτρηση της Ενεργειακής Φτώχειας αποτελεί πρόκληση.

■ Υπάρχουν διαφοροποιήσεις στο «είδος» της Ενεργειακής
Φτώχειας: οι τοπικές αρχές γνωρίζουν καλύτερα από κάθε
άλλον τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πολίτες τους.

Εισαγωγή

Γραφεία αντιμετώπισης της Ενεργειακής Φτώχειας σε 
Δήμους. Το POWERPOOR ως υποστηρικτικό εργαλείο 
στους Ο.Τ.Α. 
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Το όραμα…
«Ίδρυση» Γραφείων Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας 

Στόχος:
■ Εντοπισμός των ενεργειακά ευάλωτων νοικοκυριών.
■ Αύξηση της ενεργού συμμετοχής των ενεργειακά 

ευάλωτων πολιτών, των Ενεργειακών Κοινοτήτων και των 
Πρωτοβουλιών πολιτών.

■ Παροχή πληροφοριών / χρήσιμου υλικού.

‘One-stop-shop’ - ο πολίτης θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε πολλές –
διαφορετικού είδους πληροφορίες (συνέργεια με άλλα προγράμματα)
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«Ίδρυση» Γραφείου αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας
Τι πρέπει να γίνει;

- Δεν είναι απαραίτητο να γίνει κάτι τελείως ξεχωριστό αλλά ένα
γραφείο ανάμεσα στις ήδη υπάρχουσες δομές.

- «Ενσωμάτωση» στις Κοινωνικές Υπηρεσίες / Τεχνικές Υπηρεσίες του
Δήμου με «συμβουλευτικό χαρακτήρα».

- Θα αποτελείται από υπαλλήλους που έχουν εκπαιδευτεί και
πιστοποιηθεί ως Σύμβουλοι - Μέντορες Ενέργειας, πιστοποιημένοι
από το POWERPOOR (ενιαία πιστοποίηση σε 8 χώρες) – χρήση
POWERPOOR Toolkit.

- Ορισμός υπεύθυνου για την Ενεργειακή Φτώχεια από την Πολιτική
Ηγεσία σε επίπεδο Δήμου με συγκεκριμένες αρμοδιότητες.
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Ο ρόλος των Δήμων
Για την αποτελεσματική λήψη μέτρων και την άσκηση πολιτικής 
οι Δήμοι πρέπει (1/2):

◘ Να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών 
υπηρεσιών καθώς απαιτείται συνεργασία κοινωνικών και 
τεχνικών υπηρεσιών. Διαφορετική εξειδίκευση –
Διαφορετικά Τμήματα – Δυσκολία συνεργασίας.

◘ Να εντοπίσουν τους ενεργειακά ευάλωτους πολίτες που 
έχουν περιορισμένη οικονομική δυνατότητα.

◘ Να έχουν συνεχή επικοινωνία και διάχυση πληροφοριών 
καθώς θεωρείται κομβικής σημασίας (χωρίς να 
στιγματίζονται τα ευάλωτα νοικοκυριά).
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Ο ρόλος των Δήμων
Για την αποτελεσματική λήψη μέτρων και την άσκηση πολιτικής 
οι Δήμοι πρέπει (2/2):

◘ Κατά την πρόταση και υλοποίηση έργων ΑΠΕ, 
ενεργειακών αναβαθμίσεων και βιώσιμης κινητικότητας 
θα πρέπει να διερευνούν τις άμεσες και έμμεσες 
επιπτώσεις στους ευάλωτους πολίτες.

◘ Να υιοθετήσουν / ενσωματώσουν μέτρα αντιμετώπισης 
της ενεργειακής φτώχειας στα ΣΔΑΕΚ.
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Δεν υπάρχει καταγραφή – Φόβος Κοινωνικού Στίγματος –
Ελλιπή στοιχεία.
Πηγές εύρεσης στοιχείων:
■ Αιτήσεις για επιχορήγηση ηλεκτροδότησης – κοινωνικό 

τιμολόγιο.
■ Επίδομα θέρμανσης.
■ Αιτήσεις για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών από ευάλωτα 

νοικοκυριά.
■ Καταυλισμοί χωρίς ηλεκτροδότηση.
■ Επισκέψεις σε σπίτια.

Ανάγκη καταγραφής ενεργειακά ευάλωτων νοικοκυριών με 

συγκεκριμένη μεθοδολογία
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Οι απαραίτητες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από τις 
ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες των Δήμων, όπως:

■ Βοήθεια στο σπίτι
■ Κέντρα Κοινότητας
■ Διανομή συσσιτίων
■ Κοινωνικό παντοπωλείο
■ Κοινωνικό Φαρμακείο
■ Σεισμόπληκτοι
■ ΚΑΠΗ
■ Τεχνική Υπηρεσία
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Τα Γραφεία Αντιμετώπισης της Ενεργειακής Φτώχειας θα 
αποτελούν μεταξύ άλλων έναν Κόμβο Επικοινωνίας.

■ «Φυσικό» Γραφείο – αμεσότητα με τον πολίτη.
■ Τηλεφωνική Γραμμή.
■ Email ή και smartphone app.
■ Δημιουργία Link στο website του Δήμου.
■ Καμπάνιες ενημέρωσης – παρουσίαση σε ημερίδες.
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Με το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας ο 
εκάστοτε Δήμος μπορεί:

◘ Να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών 
Υπηρεσιών (Κοινωνικών και Τεχνικών Υπηρεσιών).

◘ Να εντοπίσει τους ενεργειακά ευάλωτους πολίτες 
που έχουν συνήθως περιορισμένη οικονομική 
δυνατότητα και πρόσβαση σε ενημέρωση, 
χαρτογραφώντας την ΄́έκταση του προβλήματος.

◘ Να προσφέρει σε κάθε νοικοκυριό κατάλληλη 
υποστήριξη, προτείνοντας συμβουλές και δίνοντας 
λύσεις.
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Με το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας ο 
εκάστοτε Δήμος μπορεί:

◘ Να προτείνει έργα στο τεχνικό πρόγραμμα που θα έχουν 
άμεσες και έμμεσες ωφέλειες στους ενεργειακά 
ευάλωτους πολίτες (εγκατάσταση ΑΠΕ, ενεργειακές 
κοινότητες …).

◘ Να επικαιροποιήσει τον ενεργειακό του σχεδιασμό.

◘ Να αιτηθεί χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση του 
φαινομένου.
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Με τη βοήθεια των Συμβούλων και Μεντόρων Ενέργειας, 
οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα:

◘ Να αντιληφθούν τα οφέλη των επεμβάσεων 
ενεργειακής αναβάθμισης.

◘ Να υιοθετήσουν πιο αποδοτικά ενεργειακές 
συμπεριφορές.

◘ Να ενημερωθούν για πιθανά προγράμματα ενίσχυσης.
◘ Να αυξήσουν τη συμμετοχή τους σε Ενεργειακές 

Κοινότητες (ίδρυση Κοινοτήτων από τον Δήμο ή/και 
με συμμετοχή πολιτών – Μέντορες).
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Με τη βοήθεια των Συμβούλων και Μεντόρων Ενέργειας, 
οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα:

◘ Να μάθουν τη χρήση των απλών αλλά εξειδικευμένων 
online εργαλείων του POWERPOOR toolkit το οποίο 
προτείνει εξατομικευμένες συμβουλές.

◘ Να συμβάλλουν στη μείωση των ενεργειακών 
καταναλώσεων και του ανθρακικού αποτυπώματος 
στο Δήμο
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Γραφεία Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας στην 
Ελλάδα
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1. Ίδρυση Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής 
Φτώχειας στο Δήμο Μεσσήνης
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2. Ίδρυση Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής 
Φτώχειας στο Δήμο Σουλίου
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Γραφεία Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας

Επισκέψεις σε 
νοικοκυριά στο Δήμο 

Μεσσήνης

Γραφείο Αντιμετώπισης 
Ενεργειακής Φτώχειας 

στο Δήμο Σουλίου
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Βασικά Συμπεράσματα
■ Η ενεργειακή φτώχεια υπάρχει στους Δήμους και η συμμετοχή 

τους είναι σημαντική για την αντιμετώπισή του φαινομένου 
καθώς ξέρουν καλύτερα από όλους τις τοπικές συνθήκες.

■ Απαιτείται συνεργασία κοινωνικών και τεχνικών υπηρεσιών σε 
όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης με εφαρμογή συγκεκριμένης 
μεθοδολογίας - POWERPOOR Toolkit.

■ Πιστοποιημένοι Σύμβουλοι και Μέντορες Ενέργειας – Συνεργασία 
/ Στελέχωση με τα Γραφεία Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας.

■ Γραφεία Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας – ‘One stop shop’ 
– Παροχή πληροφοριών, υλικού και καθοδήγησης των πολιτών σε 
διαφορετικά ζητήματα.
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Ενδιαφέρεστε να ιδρύσετε
Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας;

Επικοινωνήστε μαζί μας.
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