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Σε πολλζσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ θ ενεργειακι φτϊχεια αποτελεί ςοβαρό κοινωνικό
πρόβλθμα με πολλαπλζσ επιπτϊςεισ τόςο ςτθν υγεία όςο και ςτθν γενικότερθ
ζνδεια και πλιττει περιςςότερουσ από 100.000.000 Ευρωπαίουσ πολίτεσ. Tο 10%
των πολιτϊν τθσ ΕΕ είχε κακυςτεριςεισ ςτθν πλθρωμι των λογαριαςμϊν κοινισ
ωφελείασ το 2015 (37% ςτα κράτθ μζλθ που πλιττονται περιςςότερο). Tο 12 % των
πολιτϊν τθσ ΕΕ δεν ιταν ςε κζςθ να ζχουν επαρκι κζρμανςθ ςτα ςπίτια τουσ το
2014 (60 % ςτα κράτθ μζλθ που πλιττονται περιςςότερο), ενϊ το 16% του
πλθκυςμοφ τθσ ΕΕ κατοικοφςε το 2014, ςφμφωνα με τισ ςτατιςτικζσ SILC, ςε ςπίτια
με ςτζγεσ που ζςταηαν και είχαν υγροφσ τοίχουσ (33% ςτα κράτθ μζλθ που
πλιττονται περιςςότερο).
Σφμφωνα με μελζτθ που εξζδωςε το Ευρωπαϊκό Ινςτιτοφτο Απόδοςθσ Κτιρίων
(Buildings Performance Institute Europe-BPIE) "Μετριάηοντασ τθν ενεργειακι
φτϊχεια ςτθν Ευρϊπθ" οι τρεισ χϊρεσ με τα πιο υψθλά ποςοςτά ςε όλουσ τουσ
δείκτεσ είναι θ Βουλγαρία, θ Κφπροσ και θ Ελλάδα, ενϊ ςτθ Σουθδία, τθν
Ολλανδία, τθ Δανία και το Λουξεμβοφργο θ ενεργειακι φτϊχεια δεν φαίνεται να
αποτελεί μείηον πρόβλθμα, αφοφ τα ποςοςτά των δεικτϊν εμφανίηονται αρκετά
χαμθλά. Ειδικά για Ελλάδα οι παραπάνω δείκτεσ διαμορφϊνονται ςε ποςοςτό 70%
για τθν αδυναμία διατιρθςθσ επαρκοφσ κζρμανςθσ ςτισ κατοικίεσ, ποςοςτό
50.7% για τθν κακυςτζρθςθ αποπλθρωμισ οφειλϊν ςτουσ οργανιςμοφσ κοινισ
ωφελείασ και ποςοςτό 29.5%, για τα άτομα που ηουν ςε κατοικίεσ με
ακατάλλθλεσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ. Τα ποςοςτά αυτά είναι αρκετά υψθλότερα από
τουσ μζςουσ όρουσ τθσ Ευρϊπθσ που αντίςτοιχα είναι 10.8%, 10% και 15.1%.
Πρόςφατθ μελζτθ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου κατζδειξε πωσ κατά το ζτοσ 2013
ποςοςτό τθσ τάξθσ του 36% των ελλθνικϊν νοικοκυριϊν αντιμετϊπιηε
προβλιματα ενεργειακισ φτϊχειασ, το οποίο μεταφράηεται ωσ «δυςκολία ςτθν
διατιρθςθ ςυνκθκϊν άνεςθσ ςτθν κατοικία τουσ» ϊςτε διαςφαλίηονται οι βαςικζσ
ςυνκικεσ διαβίωςθσ και υγείασ.
Η ενεργειακι ζνδεια ςυνδζεται με τθ γενικι ζνδεια και είναι «αποτζλεςμα μιασ
ςειράσ βακφτερων αιτίων ςτα οποία περιλαμβάνονται οι υψθλζσ τιμζσ τθσ
ενζργειασ, οι επικετικζσ τεχνικζσ εμπορίου και εμπορικισ προϊκθςθσ, παράγοντεσ
που αφοροφν τθν υγεία και τθν αναπθρία, θ ζλλειψθ πρόςβαςθσ ςε
εξατομικευμζνεσ προςφορζσ ι ςε διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ, το χαμθλό ειςόδθμα, το
είδοσ του ςυςτιματοσ κζρμανςθσ που χρθςιμοποιείται ςτο νοικοκυριό κακϊσ και θ
ποιότθτα και θ ενεργειακι απόδοςθ των κατοικιϊν». Διαπιςτϊνεται εξάλλου ότι θ

ενεργειακι ζνδεια είναι ςοβαρότερθ ςτισ χϊρεσ με χαμθλότερο επίπεδο κοινωνικϊν
κατοικιϊν, όπωσ π.χ. ςτισ ανατολικζσ και ςτισ μεςογειακζσ χϊρεσ.
Η ενεργειακι διάςταςθ ςτθ φτϊχεια επθρεάηει ςθμαντικά και τθν γενικότερθ
ζνδεια. Συχνά θ ενεργειακι φτϊχεια οδθγεί ςε ςοβαρά προβλιματα υγείασ ι και
αφξθςθ των ποςοςτϊν πρόωρθσ κνθςιμότθτασ όπωσ δείχνουν ζρευνεσ ςτθν Ελλάδα
αλλά και ςε άλλεσ χϊρεσ. Λανκαςμζνεσ πρακτικζσ που ςχετίηονται με τθν
ενεργειακι φτϊχεια μπορεί να ζχουν επιπτϊςεισ ςτθν υγεία του ευρφτερου
πλθκυςμοφ κυρίωσ μζςω τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ που προκαλείται από τθν
καφςθ ακατάλλθλων «καυςίμων» ςε ςυςτιματα κζρμανςθσ (πχ κακισ ποιότθτασ
ξφλων ςε τηάκια).
Ζκκεςθ του Eurofound με κζμα τθ ςτζγαςθ ςτθν Ευρϊπθ διαπιςτϊνει ότι, λόγω των
υφιςτάμενων επιπζδων ακατάλλθλων κατοικιϊν (ςτοιχεία του 2011), το ςυνολικό
κόςτοσ των ιατρικϊν δαπανϊν επιβαρφνει τισ οικονομίεσ τθσ ΕΕ των 28 κατά
περιςςότερο από 170 διςεκατομμφρια ευρϊ ετθςίωσ. Αν πραγματοποιοφνταν όλεσ
οι ςχετικζσ επιςκευζσ, οι ιατρικζσ δαπάνεσ κα περιορίηονταν κατά περίπου 8
διςεκατομμφρια ευρϊ κατά το πρϊτο ζτοσ, ενϊ κα ςυνζχιηαν να προκφπτουν οφζλθ
και ςτο μζλλον·
Παρόλα αυτά, δεν ζχει δοκεί θ πρζπουςα προςοχι ςτο πρόβλθμα και κυρίωσ δεν
ζχει αναπτυχκεί μια κοινι ευρωπαϊκι ςτρατθγικι για τθν αντιμετϊπιςι του.
Ποιοι είναι οι λόγοι των υψθλϊν ποςοςτϊν ενεργειακισ φτϊχειασ
Οι λόγοι για αυτά τα υψθλά επίπεδα ενεργειακισ φτϊχειασ ςτθν Ελλάδα είναι
πολλοί, κατά τθν γνϊμθ μου όμωσ ςυμπυκνϊνονται ςτθν ζλλειψθ κοινωνικισ και
πράςινθσ καινοτομίασ. Μζχρι ςιμερα οι κυβερνιςεισ αντιμετωπίηουν τθν
ενεργειακι φτϊχεια μζςα από μια επιδοματικι προςζγγιςθ, με αποτζλεςμα από
τθν μία να διαιωνίηεται το πρόβλθμα γιατί δεν αντιμετωπίηεται ςτθν ρίηα του και
από τθν άλλθ να ςπαταλιοφνται ςθμαντικοί πόροι (πχ επίδομα κζρμανςθσ για
αγορά πετρελαίου) που ζρχονται μάλιςτα ςε αντίκεςθ με άλλεσ πολιτικζσ, όπωσ
αυτιν για τθν προςταςία του κλίματοσ.
Με δεδομζνο ότι θ ενεργειακι φτϊχεια δεν ςυνδζεται μόνο με τθν απουςία
ειςοδιματοσ ι με πολφ χαμθλό ειςόδθμα, αλλά και με πολλοφσ άλλουσ
παράγοντεσ, όπωσ είναι θ κατάςταςθ του κτθρίου, θ χωροταξία τθσ περιοχισ, θ τιμι
των καυςίμων και του ρεφματοσ, θ ενθμζρωςθ των πολιτϊν ςε κζματα ενζργειασ,
οι υπάρχουςεσ κοινωνικζσ και ενεργειακζσ πολιτικζσ, οι ςυνικειεσ του πλθκυςμοφ,
θ κλιματικι ηϊνθ, είναι φανερό ότι θ αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ δεν μπορεί να
επικεντρϊνει μόνο ςτουσ οικονομικοφσ όρουσ και το ειςόδθμα.
Πϊσ μπορεί να περιοριςτεί θ ενεργειακι φτϊχεια
Όπωσ δείχνουν πολλζσ ζρευνεσ, θ αντιμετϊπιςθ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ δεν
μπορεί να προκφψει από πολιτικζσ που βαςίηονται κυρίωσ ςε επιδόματα και ςε
άμεςθ οικονομικι υποςτιριξθ των νοικοκυριϊν για κζρμανςθ (πχ επίδομα για

αγορά πετρελαίου κζρμανςθσ) μια και δεν εξαςφαλίςουν μια μακροπρόκεςμθ και
βιϊςιμθ λφςθ ςτο πρόβλθμα τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ. Η βοικεια αυτι για να
βοθκάει κάπωσ τα νοικοκυριά πρζπει να επαναλαμβάνεται ςυνεχϊσ και άρα οδθγεί
ςε τεράςτια ςπατάλθ οικονομικϊν πόρων.
Αντικζτωσ, θ πολιτικι για τθν ενεργειακι φτϊχεια πρζπει να βαςιςτεί κυρίωσ
ςε μζτρα ριηικισ ενεργειακισ ανακαίνιςθσ ςτισ κατοικίεσ των νοικοκυριϊν που
πλιττονται από αυτιν κακϊσ και ςε καινοτόμεσ κοινωνικζσ πολιτικζσ. Παρόμοια
μζτρα μποροφν να ςυνδυαςτοφν με πολιτικζσ ενεργοφσ απαςχόλθςθσ των ατόμων
που πλιττονται από τθν ενεργειακι φτϊχεια (ακόμα και ςε εργαςίεσ που
απαιτοφνται για τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ των κτθρίων) κακϊσ και με πολιτικζσ
παραγωγισ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ μζςω ενεργειακϊν ςυνεταιριςμϊν
ςε επίπεδο ακόμα και γειτονιάσ.
Είναι ανάγκθ, λοιπόν, να διαςφαλιςτεί το δικαίωμα πρόςβαςθσ όλων των πολιτϊν
ςτθν ενζργεια, με βάςθ και το άρκρο 34, παράγραφοσ 3 του Χάρτθ των
Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, το οποίο ορίηει ότι,
«προκειμζνου να καταπολεμθκεί ο κοινωνικόσ αποκλειςμόσ και θ φτϊχεια, θ Ζνωςθ
αναγνωρίηει και ςζβεται το δικαίωμα κοινωνικισ αρωγισ και ςτεγαςτικισ βοικειασ
προσ εξαςφάλιςθ αξιοπρεποφσ διαβίωςθσ ςε όλουσ όςουσ δεν διακζτουν επαρκείσ
πόρουσ». Αυτό το δικαίωμα, όμωσ, πρζπει να διαςφαλιςτεί μζςα από τθν
προϊκθςθ πολιτικϊν που βαςίηονται ςτθν κοινωνικι και πράςινθ καινοτομία και
όχι μζςω προςωρινϊν, αναποτελεςματικϊν και μθ βιϊςιμων μζτρων.
Στόχοσ πρζπει, λοιπόν, να είναι θ αντιμετϊπιςθ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ με τρόπο
που να ςυνάδει με τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ, τθν απαςχόλθςθ -δθμιουργία
βιϊςιμων κζςεων εργαςίασ και άλλεσ πολιτικζσ που ςχετίηονται με το κζμα, όπωσ
αυτζσ για τθν πολιτικι ςτζγαςθσ και κοινωνικισ κατοικίασ, τθν ενεργειακι
αποτελεςματικότθτα των κτθρίων, τθν εξυγίανςθ των δθμοςιονομικϊν, τθν
προςταςία του κλίματοσ και τθν απεξάρτθςθ από τα ορυκτά καφςιμα.
Αναγκαίοσ ο ευρωπαϊκόσ ςυντονιςμόσ ςε κζματα ενεργειακισ φτϊχειασ
Ψιφιςμα του Ευρωκοινοβουλίου που υπερψθφίςτθκε ςτισ 14 Απριλίου 2016 (μθ
δεςμευτικό νομοκετικά) υποςτθρίηει τθν ςυντονιςμζνθ πολιτικι για αντιμετϊπιςθ
τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο (κακϊσ και τθ ςφνδεςθ των
κοινωνικϊν ςτόχων και τθσ ενεργειακισ πολιτικισ), με δεδομζνο ότι θ ευρωπαϊκι
νομοκεςία για τθν ενεργειακι πολιτικι αναγνωρίηει τουσ κοινωνικοφσ ςτόχουσ ςτισ
πολιτικζσ ενεργειακισ απόδοςθσ. Θεωρεί, μάλιςτα, λυπθρό το γεγονόσ ότι οι
ςυναφείσ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2012/27/ΕΕ για τθ ςτόχευςθ των νοικοκυριϊν που
πλιττονται από ενεργειακι ζνδεια και τθσ κοινωνικισ κατοικίασ (άρκρο 7,
παράγραφοσ 7) δεν αξιοποιοφνται πλιρωσ από τα κράτθ μζλθ. Η Οδθγία
2012/27/ΕΕ ηθτάει από τα κράτθ μζλθ να αναπτφξουν προγράμματα
ευαιςκθτοποίθςθσ και να ενθμερϊνουν και να ςυμβουλεφουν τα άτομα και τα
νοικοκυριά ςχετικά με τθν ενεργειακι απόδοςθ.

Το ψιφιςμα του Ευρωκοινοβουλίου καλεί τθν Επιτροπι και τα κράτθ μζλθ να
προωκιςουν ιςχυρά μζτρα για τθν κοινωνικι ςτζγαςθ και να ενιςχφςουν τισ
επενδφςεισ ςτθν ενεργειακι απόδοςθ ςτισ κοινωνικζσ ενοικιαηόμενεσ κατοικίεσ
μζςω των Ευρωπαϊκϊν Ταμείων.
Υπενκυμίηει, επίςθσ, ότι οι τοπικζσ αρχζσ μποροφν να διαδραματίςουν ςθμαντικό
ρόλο προωκϊντασ εναλλακτικά μζςα χρθματοδότθςθσ, όπωσ μεταξφ άλλων
ςυνεργατικά μοντζλα, κακϊσ και ςυμφωνίεσ ςυλλογικισ αγοράσ, ϊςτε να δϊςουν
τθ δυνατότθτα ςτουσ καταναλωτζσ να ςυνδυάηουν τισ ενεργειακζσ απαιτιςεισ τουσ,
ςυμβάλλοντασ με τον τρόπο αυτόν ςτθ μείωςθ των τιμϊν ενζργειασ.
Συνεργαςία για προτάςεισ πολιτικισ με ςτόχο τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ενεργειακισ
φτϊχειασ
Το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδασ, θ ΚοινΣΕπ «Άνεμοσ Ανανζωςθσ» και το
Ινςτιτοφτο
Κτιρίων
Μθδενικισ
Ενεργειακισ
Κατανάλωςθσ,
που
δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ τθσ οικολογίασ, τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ
αλλά και τθσ βιωςιμότθτασ, επεξεργάηονται ζνα ςχζδιο προτάςεων και πολιτικισ με
ςτόχο τθν δθμοςίευςθ ενόσ policy paper με κζμα «Η ενεργειακι φτϊχεια ςτθν
Ελλάδα και θ ςυμβολι τθσ πράςινθσ κοινωνικισ καινοτομίασ ςτθν αντιμετϊπιςθ
τθσ».
Στο πλαίςιο τθσ πρωτοβουλίασ αυτισ, το Κδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδασ, θ ΚοινΣΕπ
«Άνεμοσ Ανανζωςθσ» και το Ινςτιτοφτο Κτιρίων Μθδενικισ Ενεργειακισ
Κατανάλωςθσ, ςε ςυνεργαςία με το Γραφείο Αςτικισ Ανκεκτικότθτασ και
Βιωςιμότθτασ του Διμου Ακθναίων, ςυνδιοργάνωςαν τθν Τετάρτθ 20 Απριλίου
2016, ςτθν Ακινα, το 1ο Εργαςτιριο διαλόγου με κζμα «H ενεργειακι φτϊχεια
ςτθν Ελλάδα και θ ςυμβολι τθσ πράςινθσ κοινωνικισ οικονομίασ».
Το εργαςτιριο αποτελεί το πρϊτο από μια ςειρά προπαραςκευαςτικζσ δράςεισ με
ςτόχο να ςυγκεντρωκοφν όςο το δυνατό περιςςότερα ςτοιχεία και προτάςεισ τα
οποία κα ενςωματωκοφν ςτο policy paper που ζχει προγραμματιςτεί να
παρουςιαςτεί τον Σεπτζμβριο 2016.
Η διαδικαςία που ακολουκικθκε ιταν ςυμμετοχικι και δόκθκε θ δυνατότθτα ςε
πολλοφσ εκπροςϊπουσ κεςμικϊν, ακαδθμαϊκϊν φορζων και οργανϊςεων τθσ
κοινωνίασ των πολιτϊν να τοποκετθκοφν και να ςυηθτιςουν το κζμα δομθμζνα και
ουςιαςτικά.
Για να είναι αποδοτικι θ διαδικαςία, ο διάλογοσ δομικθκε γφρω από 7 ερωτιματα
που αφοροφςαν ςτα αίτια και ςτα χαρακτθριςτικά του φαινομζνου τθσ ενεργειακισ
φτϊχειασ κακϊσ και γφρω από άλλα 8 που αφοροφςαν ςε προτάςεισ για τθν αλλαγι
πολιτικισ και τθν ενεργό ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτθν αντιμετϊπιςθ αυτοφ του
προβλιματοσ. Το 2ο εργαςτιριο κα πραγματοποιθκεί ςτα τζλθ Ιουνίου.
Περιςςότερα: http://anemosananeosis.gr/el/archives/1887
http://inzeb.org/1st-workshop-fuel-poverty-greece/

