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Εξέλιξη φαινομένου ενεργειακής φτώχειας
Το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας εντατικοποιείται με ταχείς ρυθμούς τα τελευταία έτη 
λόγω της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος, της χαμηλής ενεργειακής απόδοσης των 
κτιρίων και των υψηλών τιμών ενέργειας. 

Πηγή: Atsalis, Α., Mirasgedis, S., Tourkolias, C., Diakoulaki, D., 2016. Fuel poverty in Greece: Quantitative analysis and implications 
for policy. Energy and Buildings, 131, pp. 87-98.



Εξέλιξη φαινομένου ενεργειακής 
φτώχειας

1080-2962 θάνατοι σε ετήσια βάση σχετίζονται με 
το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας

Πηγή: Atsalis, Α., Mirasgedis, S., Tourkolias, C., Diakoulaki, D., 
2016. Fuel poverty in Greece: Quantitative analysis and 
implications for policy. Energy and Buildings, 131, pp. 87-98.



Υφιστάμενες δράσεις

Παρατηρητήριο Ενεργειακής Φτώχειας

Σχέδιο Δράσης Αντιμετώπισης της Ενεργειακής Πενίας (Άρθρο 25, Ν. 4342/2015)

Πρόβλεψη παρεμβάσεων σε ευάλωτα νοικοκυριά στο πλαίσιο του Καθεστώτος 
Επιβολής Ενεργειακής Απόδοσης (Άρθρο 17, ΥΑ υπ’αριθ. οικ. 174063/2017)



Παρατηρητήριο 
Ενεργειακής Φτώχειας

Στόχοι παρατηρητηρίου

I. Εκτίμηση των πραγματικών επιπέδων 
ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα 
μέσω αντιπροσωπευτικών δεικτών και η 
παρακολούθηση της εξέλιξης τους στην 
πάροδο των ετών

II. Αναγνώριση των συνθηκών στις οποίες 
εντείνεται το φαινόμενο της 
ενεργειακής φτώχειας

III. Άσκηση αποτελεσματικότερης 
ενεργειακής πολιτικής με γνώμονα την 
επίτευξη οικονομικής και κοινωνικής 
συνοχής και ο προσδιορισμός πιθανών 
μέτρων πολιτικής για την εξομάλυνση 
του φαινομένου

http://www.cres.gr/energy-efficiency/poverty.html

http://www.cres.gr/energy-efficiency/poverty.html


Το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας

Πώς κρίνετε τον βαθμό εφαρμοσιμότητας της δράσης.
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Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ενεργειακής Φτώχειας

 Βελτίωση διαφάνειας αναφορικά με τις διαφορετικές πηγές δεδομένων και του υφιστάμενου
επιπέδου γνώσεων που υφίστανται ανάμεσα στα Κράτη-Μέλη σε επίπεδο ΕΕ.

 Εύχρηστο εργαλείο διαμόρφωσης πολιτικών, το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

 Διευκόλυνση της δικτύωσης, της ανταλλαγής και της συμπαραγωγής γνώσεων ανάμεσα στα 
Κράτη-Μέλη και στα διάφορα εμπλεκόμενα ενδιαφερόμενα μέρη.

 Διάδοση πληροφοριών και διοργάνωση δραστηριοτήτων προβολής και ενημέρωσης σχετικά 
με καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ των Κρατών-Μελών. 

 Παροχή τεχνικής υποστήριξης σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό την ανάπτυξη μιας 
ολιστικής προσέγγισης σχετικά με την κατανόηση και την αντιμετώπιση της ενεργειακής πενίας 
στην ΕΕ.

http://www.mui.manchester.ac.uk/cure/research/projects/euro-energy-poverty-observatory/

Συμμετοχή ΚΑΠΕ στην κοινοπραξία – Διάρκεια έργου 2017-2020. 

http://www.mui.manchester.ac.uk/cure/research/projects/euro-energy-poverty-observatory/
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Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!!!


