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Εισαγωγή στην Ενεργειακή Φτώχεια

Έννοιες: Κατανόηση της ενεργειακής φτώχειας

Η Ενεργειακή φτώχεια στην παγκόσμια ατζέντα

Η Ενεργειακή φτώχεια με αριθμούς

Το τοπίο της ενεργειακής φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
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“Η επαρκής ζεστασιά, δροσιά, φωτισμός και η 
παροχή ενέργειας στις ηλεκτρικές συσκευές στο 

σπίτι απαιτούνται για την εξασφάλιση ενός 
αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου και καλής υγείας 

για τους πολίτες.”

EU Energy Poverty Observatory, 2018
(www.energypoverty.eu)



  

✓ Η ενεργειακή φτώχεια ορίζεται ως ένα σύνολο συνθηκών όπου:

“η δυσκολία ή αδυναμία ενός νοικοκυριού να εξασφαλίσει επαρκή 

θέρμανση στην κατοικία του και να έχει πρόσβαση σε άλλες βασικές 

υπηρεσίες ενέργειας σε λογική τιμή” (1)

✓ Ως Ενεργειακή Φτώχεια ορίζεται:

“η αδυναμία ικανοποίησης βασικών αναγκών ως άμεσο ή έμμεσο 

αποτέλεσμα της ανεπαρκούς πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, 

αξιόπιστες και ασφαλείς ενεργειακές υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τα 

διαθέσιμα εύλογα εναλλακτικά μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για την πραγματοποίηση αυτών των δυνατοτήτων” (2) 

(1) Pye et al., 2015; Bouzarovski, 2018
(2) Day, G.Walker, N.Simcock, Conceptualising energy use and energy poverty using a capabilities framework, EP93 (2016)

Κατανόηση της ενεργειακής φτώχειας
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Κατανόηση της ενεργειακής φτώχειας
Η Έννοια της ενεργειακής φτώχειας

Ηλεκτρισμός Θέρμανση Ψύξη Μαγείρεμα

‘’Η ενεργειακή φτώχεια νοείται συχνά ως μια κατάσταση 
όπου ένα νοικοκυριό δεν μπορεί να καλύψει τις οικιακές 

του ενεργειακές ανάγκες ‘’ (1)

(1) EU Energy Poverty Observatory, 2020 / Picture credits: freepik.com

Η διαμονή σε ανεπαρκώς θερμαινόμενα ή δροσερά νοικοκυριά επηρεάζει 
αρνητικά την υγεία και την ευημερία του ανθρώπου. Επιπλέον, τα άτομα που 

δεν μπορούν να καλύψουν τις βασικές τους ενεργειακές ανάγκες δεν 
μπορούν  συχνά να είναι ενεργά μέλη στην κοινωνία.
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Κατανόηση της ενεργειακής φτώχειας
Αναπτυσσόμενες χ΄́ώρες 

➢ Στις αναπτυσσόμενες χώρες, η ενεργειακή φτώχεια βιώνεται κυρίως ως 
έλλειψη πρόσβασης σε βασικές ενεργειακές υπηρεσίες.

➢ Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που δημοσίευσε ο Διεθνής Οργανισμός 
Ενέργειας (ΔΟΕ), περισσότεροι από 1,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν 
έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια και, κατά συνέπεια, δεν έχουν 
πρόσβαση σε υπηρεσίες και παροχές που ο υπόλοιπος πληθυσμός 
θεωρεί δεδομένες. 

➢ Σύμφωνα με τις στατιστικές των Ηνωμένων Εθνών, 1 δισεκατομμύριο 
άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε ενεργειακές υπηρεσίες, αλλά οι 
υπηρεσίες αυτές τυγχάνει να είναι αναξιόπιστες. 

Το γεγονός ότι περίπου το 20% του παγκόσμιου πληθυσμού στερείται πρόσβασης στην 
ηλεκτρική ενέργεια, αντικατοπτρίζει την επικράτηση της ενεργειακής φτώχειας σε 

παγκόσμια κλίμακα, καθώς και το μέγεθος των προβλημάτων που απορρέουν από αυτή 
την κατάσταση.
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Κατανόηση της ενεργειακής φτώχειας
Ανεπτυγμένες χ΄́ώρες 

➢ Σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες, μεταξύ των οποίων και τα κράτη μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έννοια της ενεργειακής φτώχειας γίνεται 
αντιληπτή με διαφορετικό τρόπο. Η ενεργειακή φτώχεια υποδηλώνει 
κυρίως μόνιμη ή προσωρινή αδυναμία πρόσβασης σε ενεργειακές 
υπηρεσίες και παροχές. 

➢ Η κατάσταση στα κράτη μέλη της ΕΕ ποικίλλει. Το μεγαλύτερο ποσοστό 
των νοικοκυριών που δήλωσαν ότι δεν έχουν την οικονομική 
δυνατότητα να διατηρήσουν το σπίτι τους επαρκώς ζεστό καταγράφηκε 
ως εξής:
▪ Βουλγαρία (30,1%)
▪ Λιθουανία (26,7%)
▪ Κύπρο (21,0%)
▪ Πορτογαλία (18,9%)
▪ Ελλάδα (17,9%) 
▪ Ιταλία (11,1%). 
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Κατανόηση της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα

(1) https://www.energypoverty.eu/sites/default/files/downloads/observatory-documents/20-06/epov_third_report_final_v2_compressed.pdf

Ποσοστό
νοικοκυριών με
αδυναμία να 
διατηρήσουν 
το σπίτι τους 
επαρκώς ζεστό 
2008 – 2018 (1)
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Η Ενεργειακή Φτώχεια στην Ευρώπη

Source: Eurostat, 2020
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Η Ενεργειακή Φτώχεια στην Ευρώπη
Οι άνθρωποι αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς κοινής 
ωφελείας εγκαίρως και να διατηρούν τα σπίτια τους επαρκώς ζεστά
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Κατανόηση της ενεργειακής φτώχειας
Ελλάδα

July 15, 2022
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Κατανόηση της ενεργειακής φτώχειας
Ελλάδα

Sep. 2022 

➢ Eurostat: Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα έφθασε σε ιστορικό υψηλό από την 
είσοδο της χώρας στην Ευρωζώνη, εκτινάσσοντας τον πληθωρισμό στο 12,1% 
από 11,2% τον Αύγουστο 2022. Πρόκειται για τον έκτο υψηλότερο 
πληθωρισμό στη ζώνη του ευρώ τον Σεπτέμβριο και την υψηλότερη 
μεταβολή του δείκτη σε μηνιαία βάση, αφού αυξήθηκε κατά 3 ποσοστιαίες 
μονάδες.

➢ Eurostat: Η Ελλάδα είχε τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό ενέργειας τον 
Σεπτέμβριο 2022, στο 53,3% (από 50,4% τον Αύγουστο 2022), μετά την 
Ολλανδία (113,8%) και το Βέλγιο (67,2%). 

➢ Η ενέργεια και τα τρόφιμα βρίσκονται στον πυρήνα του προβλήματος, 
αλλά πλέον οι αυξήσεις των τιμών εξαπλώνονται σε όλες τις κατηγορίες 
αγαθών, βιομηχανικά, μη ενεργειακά και υπηρεσίες.

➢ Ο πληθωρισμός έφθασε επίσης σε ιστορικό υψηλό στην Ευρωζώνη, 
φθάνοντας για πρώτη φορά σε διψήφιο ποσοστό 10%. 

➢ Ο ενεργειακός πληθωρισμός στην Ευρωζώνη ήταν 40,8% τον Σεπτέμβριο 
2022, από 38,6% τον Αύγουστο 2022.
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Κατανόηση της ενεργειακής φτώχειας
Βασικοί παράγοντες στο τοπίο της ενεργειακής φτώχειας

Φορείς

ΜΚΟ Στεγαστικοί 
Σύλλογοι

Δημόσιοι 
φορείς

Κατασκευαστές 
τεχνολογίας

ΆΛΛΟΙ

ICT

Υπηρεσίες 
μηχανικής

Πάροχοι υπηρεσιών 
διαχείρισης 
ενέργειας

Εταιρίες 
παροχής 

ενέργειας 

Σύμβουλοι

Πανεπιστήμια 
και  έρευνα

Source: JRC Science for Policy Report. “Energy poverty through the lens of EU research and innovation
projects”. (2019)
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Το Πλαίσιο χάραξης πολιτικής για την αντιμετώπιση 
της ενεργειακής φτώχειας στην Ευρώπη
Ρύθμιση της διαδρομής για πιο γρήγορη δράση

EU Clean 
Energy for 
all 
Europeans' 
package

European 
Green Deal

EU Energy 
Poverty 
Observatory 

New!
Energy 
Poverty 
Advisory 
Hub

CoM Third 
Pillar 
(Energy 
Poverty)

Renovation 
Wave

Mitigating 
Household 
Energy 
Poverty –
H2020 Call

Η ενεργειακή φτώχεια αντιμετωπίζεται με διάφορα μέσα και 
πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Το Πλαίσιο χάραξης πολιτικής για την αντιμετώπισης 
της ενεργειακής φτώχειας στην Ευρώπη
Το Παρατηρητήριο της Ενεργειακής Φτώχειας της ΕΕ

✓ Ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2016 με 

χρηματοδότηση από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

✓ Στόχοι του είναι να επιτρέψει τη 

δικτύωση, τη διάδοση 

πληροφοριών και την παροχή 

τεχνικής βοήθειας στο ευρύτερο 

δυνατό φάσμα ενδιαφερόμενων 

μερών

✓ Website: www.energypoverty.eu

Πύλη ιστού που φιλοξενεί τη 
μεγαλύτερη βάση δεδομένων 

δεικτών, δημοσιεύσεων, μέτρων 
πολιτικής και εκπαιδευτικών πόρων 
που σχετίζονται με την ενεργειακή 

φτώχεια στον κόσμο.

II Phase of EPOV  → Energy Poverty 
Advisory HUB 2021
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Πλαίσιο πολιτικής για την ενεργειακή φτώχεια στην 
Ευρώπη
Τα H2020  έργα για την αντιμετώπιση του φαινομένου

ComAct
Community Tailored Actions for
Energy Poverty Mitigation

EnergyMeasures
Tailored Measures Supporting 
Energy Vulnerable Households  

POWERPOOR
Empowering Energy Poor Citizens
through Joint Energy Initiatives

ENPOR
Actions to Mitigate Energy Poverty
in the Private Rented Sector

ImpowerMed
Empowering Women to
Take Action Against Energy 
Poverty in the Mediterranean

STEP
Solutions to Tackle Energy Poverty

SocialWatt
Connecting Obligated Parties
to Adopt Innovative Schemes
towards Energy Poverty Alleviation
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✓ POWERPOOR Online Library: http://powerpoor.eu/library

✓ Energy Poverty Observatory: https://www.energypoverty.eu

✓ Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat

Αναφορές και περισσότερο υλικό

http://powerpoor.eu/library/publications
https://www.energypoverty.eu/
https://ec.europa.eu/eurostat
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