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Η ενεργειακή φτώχεια είναι πιεστικό πρόβλημα
το οποίο επηρεάζεται από την πολύπλοκη αλληλεπίδραση 
της αύξησης των τιμών της ενέργειας, την αδυναμία των πολιτών
να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς τους, τη στασιμότητα 
ή τη μείωση των εισοδημάτων, τα υψηλά επίπεδα της ανεργίας 
και τον χαμηλό ρυθμό αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης 
στα κτίρια κατοικιών με τεκμηριωμένες αρνητικές κοινωνικές, 
περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις.



Στις αναπτυσσόμενες χώρες, η ενεργειακή φτώχεια σημαίνει 
συνήθως περιορισμένη πρόσβαση ή έλλειψη βασικών υπηρεσιών 
ενέργειας.

International Energy Agency: 
1,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι (20% του παγκόσμιου 

πληθυσμού) εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρική 
ενέργεια, επομένως δεν έχουν πρόσβαση σε οφέλη που έχει ο 
υπόλοιπος κόσμος!

United Nations: 
1 δισεκατομμύριο άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες 

ενέργειας, αλλά η πρόσβαση και οι προσφερόμενες υπηρεσίες 
είναι αναξιόπιστες.



Στην περίπτωση των ανεπτυγμένων χωρών,
συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ο όρος Ενεργειακή Φτώχεια είναι διαφορετικός,
καθώς - κυρίως - σημαίνει μόνιμη ή προσωρινή αδυναμία
πρόσβασης σε υπηρεσίες και παροχές ενέργειας.

50 – 125 εκατομμύρια πολίτες στην ΕΕ, έρχονται
αντιμέτωποι με το φαινόμενο και τις επιπτώσεις της ενεργειακής 
φτώχειας. 

Το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας δεν είναι όμοιο με την 
εισοδηματική φτώχεια, υπάρχει όμως σχέση μεταξύ αυτών των 
δύο προβλημάτων.



10,8% δεν έχουν επαρκή θέρμανση στα σπίτια τους.

10% καθυστερεί την πληρωμή λογαριασμών κοινής 
ωφέλειας.

15,1% ζουν σε κατοικίες με κακές συνθήκες διαβίωσης.
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• Ανάπτυξη πιλοτικών προγραμμάτων για την υποστήριξη των ενεργειακά φτωχών νοικοκυριών
σε 8 Ευρωπαϊκές χώρες (Βουλγαρία, Ελλάδα, Εσθονία, Ισπανία, Κροατία, Λετονία, Ουγγαρία και
Πορτογαλία), καθώς και προώθηση εναλλακτικών σχημάτων χρηματοδότησης (π.χ. ενεργειακές
κοινότητες, συμμετοχική χρηματοδότηση).

• Υποστήριξη από «Energy Supporters / Energy Communities Mentors».

• Ημερίδες Ενέργειας, Τοπικά Γραφεία Υποστήριξης Ενεργειακής Φτώχειας, Εφαρμογές (POWER-
TARGET, POWER-ACT και POWER-FUND).

• Κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας στο πλαίσιο των
Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ).

• Προτάσεις πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικοί Οδικοί Χάρτες.

Το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης με αριθμό 890437 (POWERPOOR)



8 Χώρες - πιλότοι

14 εταίροι

Συντονιστής:

Έναρξη: 1/9/2020

Διάρκεια: 3 έτη

Το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει 
της συμφωνίας επιχορήγησης με αριθμό 890437 (POWERPOOR)

Empowering Energy Poor Citizens through Energy 
Cooperative Initiatives (POWERPOOR)



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Μια καινοτόμος κοινωνική πολιτική πρέπει να συνδυάζει 
ενεργειακές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές, 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ολιστικά,
αλλά πρέπει επίσης να προσαρμόζεται στις ανάγκες των 
διαφόρων κοινωνικών ομάδων και στα άτομα που βιώνουν 
την ενεργειακή φτώχεια.



Alice Corovessi – INZEB
ac@inzeb.org

www.inzeb.org

Connecting the dots
We link energy

with public, 
private and

finance sectors! 
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