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ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ: 
«Η ενεπγειακή θηώσεια ζηην Ελλάδα,  

πποηάζειρ κοινωνικήρ καινοηομίαρ για ηην ανηιμεηώπιζη ηος θαινομένος» 
 
 
Θα ζέιακε λα ζαο πξνζθαιέζνπκε ζηελ επίζεκε παξνπζίαζε ηεο κειέηεο «Ενεπγειακή θηώσεια ζηην Ελλάδα: 
Πποηάζειρ κοινωνικήρ καινοηομίαρ για ηην ανηιμεηώπιζη ηος θαινομένος», ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 
Παπαζκεςή 26 Μαΐος 2017 ζηελ αίθοςζα εκδηλώζεων ηος Europe Direct ηος Δήμος Αθηναίων (Αθαδεκίαο 50, 
είζνδνο από ηελ όισλνο) από ηηο 11:00 – 16:00. Ζ εθδήισζε δηνξγαλώλεηαη από ην Ίδξπκα Υάηλξηρ Μπει 
Διιάδαο, ηελ ΚνηλΔπ «Άλεκνο Αλαλέσζεο» θαη ην ΗΝΕΔΒ – Ηλζηηηνύην Κηηξίσλ Μεδεληθήο Δλεξγεηαθήο 
Καηαλάισζεο, πνπ ζπλεξγάζηεθαλ γηα ηελ ζύληαμε ηεο κειέηεο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Αζηηθήο 
Αλζεθηηθόηεηαο θαη Βησζηκόηεηαο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ θαη με ηην ςποζηήπιξη ηος Europe Direct ηος Δήμος 
Αθηναίων. 
 
ην πξώην κέξνο ηεο εθδήισζεο ζα παξνπζηαζηεί ην θαηλόκελν ηεο ελεξγεηαθήο θηώρεηαο θαη ζα δνζεί έκθαζε 
ζηηο πξνηάζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ κειέηε γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηνπ. Οη πξνηάζεηο αλαπηύζζνληαη ζε ηέζζεξηο 
βαζηθνύο άμνλεο: αιιαγέο ζηελ πνιηηηθή, ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε, αύμεζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθόηεηαο ησλ 
θηηξίσλ, αμηνπνίεζε ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο. Θα αθνινπζήζνπλ ζύληνκεο ηνπνζεηήζεηο θαη ζπδήηεζε 
κε ζηόρν λα ζπκβάιινπλ ζηελ δηακόξθσζε κηαο νιηζηηθήο ζηξαηεγηθήο αληηκεηώπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, εμεηάδνληαο 
ηηο πξνηεηλόκελεο δξάζεηο ζε κηα πξνζπάζεηα λα απαληεζνύλ εξσηήκαηα όπσο: 

 Πώο θξίλεηε ηνλ βαζκό εθαξκνζηκόηεηαο ηεο δξάζεο 

 Πνηα είλαη θαηά ηε γλώκε ζαο ηα απαηηνύκελα βήκαηα γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο 

 Ση ξόιν ζα κπνξνύζε λα παίμεη ν θνξέαο πνπ εθπξνζσπείηε ζε απηήλ 

 Πνηα πηζαλά πεδία ζπλεξγαζίαο εληνπίδεηε θαη κε πνηνπο θνξείο 
Δηδηθόηεξα, ζα ζέιακε λα ζαο θαιέζνπκε λα ζπκκεηέρεηε ζηελ ζπδήηεζε επηιέγνληαο κηα εθ ησλ πξνηάζεσλ πνπ 
πεξηέρνληαη ζηελ κειέηε (θεθ. 6) θαη επηρεηξώληαο λα απαληήζεηε ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα κε έλα ζύληνκν 
ζρόιην. Γηα ηελ θαιύηεξε πξνεηνηκαζία ζαο ε κειέηε είλαη δηαζέζηκε εδώ. Θα βξείηε ην πξόγξακκα ηεο εθδήισζεο, 
ην νπνίν είλαη ππό δηακόξθσζε, ζην Παπάπηημα I. 
  
Μεηά ηε ιήμε ηεο εθδήισζεο, ζα αθνινπζήζεη εξγαζηήξην ηεο Ashoka Διιάδαο, κε αθνξκή ηελ παξνπζίαζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο “Social Innovation to tackle Fuel Poverty” (Kνηλσληθή Καηλνηνκία γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο 
Δλεξγεηαθήο Φηώρεηαο) ηεο Ashoka θαη ηνπ Ηδξύκαηνο Schneider Electric, ζην Γαιιηθό Ηλζηηηνύην (ίλα 31) από ηηο 
16:30 κέρξη ηηο 19:30. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην εξγαζηήξην ζα βξείηε ζην Παπάπηημα II. 
 
Γηα λα δειώζεηε ζπκκεηνρή παξαθαινύκε ζπκπιεξώζηε ηελ θόξκα πνπ ζα βξείηε εδώ, ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 
Σεηάξηε 10 Μαΐνπ.  
 
H απνδνρή ηεο πξόζθιεζεο, θαη ε ζπκκεηνρή ζαο ζηε ζπδήηεζε, ζα καο ηηκήζεη ηδηαίηεξα.  
 
Με εθηίκεζε,  
Ζ ζπληαθηηθή νκάδα 
 
Νίθνο Υξπζόγεινο, ΚνηλΔπ «Άλεκνο Αλαλέσζεο» 
Alice Κνξνβέζε, Ηλζηηηνύην Κηηξίσλ Μεδεληθήο Δλεξγεηαθήο Καηαλάισζεο 
Διεπζεξία Σνπινππάθε, Ηλζηηηνύην Κηηξίσλ Μεδεληθήο Δλεξγεηαθήο Καηαλάισζεο 
Κπξηαθή Μεηαμά, Ίδξπκα Υάηλξηρ Μπει Διιάδαο 
 
  

https://gr.boell.org/el/2017/03/07/i-energeiaki-ftoheia-stin-ellada
https://goo.gl/forms/u6OFWwwtrCcm3bHq1
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

11.00 -11.15 Πξνζέιεπζε 

11.15 -11.45 Υαιπεηιζμόρ  
Όιγα Γξόζνπ, Ίδξπκα Υάηλξηρ Μπει Διιάδαο 

Εναπκηήπιερ παπαηηπήζειρ 
Γηώξγνο ηαζάθεο, Τπνπξγόο Δλέξγεηαο θαη Πεξηβάιινληνο (tbc) 
Διέλε Μπξηβήιε, Δπηθεθαιήο Αζηηθήο Αλζεθηηθόηηεηαο δήκνπ Αζελαίσλ, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Παλεπηζηήκην Αγαίνπ 
Μαηίλα Μάγθνπ, Ashoka θαη Γεσξγία Μαιακαηέληνπ, Schneider Foundation 

11.45 -12.15 Παξνπζίαζε ηεο κειέηεο από ηα κέιε ηεο ζπληαθηηθήο νκάδαο 

12.15 -13.15 
 
 
 
ΑΛΛΑΓΕ ΣΗΝ 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

Επόμενα βήμαηα για ηην διαμόπθωζη μιαρ ολιζηικήρ ζηπαηηγικήρ για ηην ανηιμεηώπιζη ηηρ Ενεπγειακήρ 
Φηώσειαρ ζηην Ελλάδα Ι 

Εςπωπαϊκό Παπαηηπηηήπιο Ενεπγειακήρ Φηώσειαρ και ενίζσςζη ηος πόλος ηος Εθνικού Παπαηηπηηηπίος 
Υξήζηνο Σνπξθνιηάο, Γηεύζπλζε Δλεξγεηαθήο Πνιηηηθήο θαη ρεδηαζκνύ, Σκήκα Αλάιπζεο Δλεξγεηαθήο Πνιηηηθήο, ΚΑΠΔ 

ΕΝΗΜΕΡΩΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

Ο πόλορ ηων Δήμων ζηην ςλοποίηζη δπάζεων ενημέπωζηρ και εκπαίδεςζηρ πολιηών για ηην οπθολογική σπήζη 

ενέπγειαρ και ηην εξοικονόμηζη 

Υξήζηνο Μπειηάο, Γήκνο Αγ. Γεκεηξίνπ  

Μαξία Σδώξηδε, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Γηεπζύληξηα Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Αλάπηπμεο Γήκνπ Αηγάιεσ 

Καηάπηιζη νέων ανέπγων αποθοίηων και επιζηημόνων ωρ ενεπγειακών ζςμβούλων 

Γαβξηήι Ακίηζεο, ΣΔΗ Αζήλαο – Αθαδεκατθόο εηαίξνο Housing Europe 

πδήηεζε 
πληνληζκόο: Alice Κνξνβέζε, ΗΝΕΔΒ

13.15-13.45 Διάλειμμα 

13.45-15.45 
 
 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΠΟΔΟΗ 

Επόμενα βήμαηα για ηην διαμόπθωζη μιαρ ολιζηικήρ ζηπαηηγικήρ για ηην ανηιμεηώπιζη ηηρ Ενεπγειακήρ 

Φηώσειαρ ζηην Ελλάδαρ ΙΙ 

Μεηαηπέπονηαρ ηα Ενεπγειακά Πιζηοποιηηικά ζε Διαβαηήπια Ανακαίνιζηρ Κηιπίων για ηην ανηιμεηώπιζη ηηρ 

ενεπγειακήρ θηώσειαρ 

Διέλε Κνληνλάζηνπ, Δξεπλήηξηα BPIE - Buildings Performance Institute Europe  

Πποώθηζη ζςλλογικών ζσημάηων για ηην εθαπμογή έπγων ενεπγειακήρ αναβάθμιζηρ 

Γήκεηξα ηαηίηζα, αξρηηέθηνλαο- εξεπλήηξηα , Co-Hab  Athens  

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ 
ΑΠΕ 

Ενίζσςζη ειζοδήμαηορ εςάλωηων νοικοκςπιών από ηην αξιοποίηζη ΑΠΕ (prosumers, ενεπγειακοί ζςνεηαιπιζμοί) 

Σάθεο Γξεγνξίνπ, Greenpeace 

πδήηεζε 
πληνληζκόο: Κπξηαθή Μεηαμά, Ίδξπκα Υάηλξηρ Μπει 

15.45 Κλείζιμο 



     
 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
Ashoka- Schneider Electric Foundation 2017-2018 

“Κνηλσληθή Καηλνηνκία γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο Δλεξγεηαθήο Φηώρεηαο” 
26 Ματνπ 2017, Γαιιηθό Ηλζηηηνύην (ίλα 31), 16:30-19:30, Αζήλα 

 
Σν Schneider Electric Foundation, ππό ηελ αηγίδα ηνπ Fondation de France, θαη ε Ashoka, ζε ζπλέρεηα ηεο 
επηηπρεκέλεο ηνπο ζπλεξγαζίαο ηελ πεξίνδν 2015- 2016, επηβεβαηώλνπλ ηε δέζκεπζή ηνπο λα ζπκβάιινπλ ζην λα 
βειηησζνύλ νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο εθαηνκκπξίσλ αλζξώπσλ ζηελ Δπξώπε ζπλερίδνληαο ην πξόγξακκα 
“Κνηλσληθή Καηλνηνκία γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο Δλεξγεηαθήο Φηώρεηαο” ηελ πεξίνδν 2017- 2018.  
 
Σν πξόγξακκα έρεη σο ζηόρν λα εληνπίζεη θαη λα ππνζηεξίμεη ηελ αλάπηπμε 15-20 θαηλνηόκσλ πξσηνβνπιηώλ ζε 
επξσπατθό επίπεδν πνπ πξνζθέξνπλ δεκηνπξγηθέο ιύζεηο θαη επηθέξνπλ θνηλσληθή αιιαγή ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο 
ελεξγεηαθήο θηώρεηαο θαη ζηελ πξνώζεζε ηεο ελεξγεηαθήο βησζηκόηεηαο ζε πέληε επξσπατθέο ρώξεο: Γεξκαλία, 
Διιάδα, Ηηαιία, Πνξηνγαιία θαη Ηζπαλία.Σα απνηειέζκαηα ηεο επηινγήο ζα αλαθνηλσζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
23εο πλεδξίαο ηεο Γηάζθεςεο ησλ πκβαιινκέλσλ Μεξώλ (Conference of the Parties) ηεο ύκβαζεο- Πιαηζίνπ 
ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή (ελ ζπληνκία COP23) ην Ννέκβξην ηνπ 2017 ζηε Βόλλε (Γεξκαλία).   
 
Οη επηιεγκέλεο πξσηνβνπιίεο ζε θάζε ρώξα ζα ιάβνπλ εμαηνκηθεπκέλε ππνζηήξημε πεξίπνπ 300 σξώλ κε ζηόρν ηε 
ράξαμε κηαο απνηειεζκαηηθήο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο. Σελ άλνημε ηνπ 2018 νη ζπκκεηέρνληεο ζην πξόγξακκα ζα 
παξνπζηάζνπλ ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπο ζε Δπξσπατθή πλάληεζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 
ζηε Ρώκε (Ηηαιία). 
 
Οη ελδηαθεξόκελνη ζα κπνξνύλ λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα από ηηο 12 Ηνπλίνπ 2017 κέρξη ηελ 1ε 
Οθησβξίνπ 2017 ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο.  
 
Οη ζηόρνη ηεο εθδήισζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο 26 Ματνπ 2017 ζηελ Αζήλα είλαη: 

 Γηάινγνο κε ηελ θνηλόηεηα εκπεηξνγλώκσλ γύξσ από ην θαηλόκελν ηεο ελεξγεηαθήο θηώρεηαο θαη ηεο 
ελεξγεηαθήο βησζηκόηεηαο. 

 πλεξγαζία ζηελ απνηύπσζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη ησλ θαηλνηνκηώλ ζηελ Διιάδα. 

 Αλάπηπμε ζπλεξγεηώλ γηα ηε δηάρπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ δηθηύνπ. 
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ληθεηέο ηεο πξνεγνύκελεο θάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (2015- 2016) κπνξείηε λα βξείηε 
εδώ  
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην πξόγξακκα 2017- 2018 κπνξείηε λα ζπκβνπιεπηείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο θαη λα επηθνηλσλήζεηε κε ηε Μαηίλα Μάγθνπ ζην greece@tacklefuelpoverty.com 
 
εκείσζε: Σν εξγαζηήξην ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα ειιεληθά θαη ζηα αγγιηθά ρσξίο ηαπηόρξνλε κεηάθξαζε.  
 

σεηικά με ηην Ashoka: Ο κε θεξδνζθνπηθόο, κε θπβεξλεηηθόο νξγαληζκόο Ashoka απνηειεί 
ην κεγαιύηεξν παγθόζκην δίθηπν θνηλσληθώλ επηρεηξεκαηηώλ πνπ εθαξκόδνπλ ζηελ πξάμε ηηο 
θαηλνηόκεο ηδέεο ηνπο κε ζηόρν ηελ θνηλσληθή αιιαγή θαη ηελ επίιπζε θνηλσληθώλ 
πξνβιεκάησλ. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο εδώ. 
 
σεηικά με ηο Schneider Electric Foundation: To Schneider Electric Foundation, ππό ηελ 
αηγίδα ηνπ Fondation de France θαη κε αξσγό ην δίθηπν ζπλεξγαηώλ ηνπ, έρεη σο ζηόρν ηελ 
πξνώζεζε ιύζεσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε πξνθιήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. ε 
αλαπηπζζόκελεο νηθνλνκίεο ην Ηδξπκα ππνζηεξίδεη πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 
ζε ζέκαηα εκπνξίνπ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, ζπκβάιινληαο έηζη ζην πξόγξακκα Schneider 
Electric Access to Energy. ε ώξηκεο νηθνλνκίεο, ην „Ηδξπκα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο 
αληηκεηώπηζεο ηεο ελεξγεηαθήο θηώρεηαο. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο εδώ.  

 

 

https://www.ashoka.org/fr/histoire/meet-social-innovation-tackle-fuel-poverty-european-programme-winners
http://tacklefuelpoverty.com/
http://tacklefuelpoverty.com/
mailto:greece@tacklefuelpoverty.com
https://www.ashoka.org/
http://www.schneider-electric.com/en/about-us/sustainability/foundation.jsp



