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Σε όλη την Ευρώπη παρατηρείται αυξανόμενη
ευαισθητοποίηση όσον αφορά την ενεργειακή φτώχεια. O
Συμβουλευτικός Κόμβος Ενεργειακής Φτώχειας (Energy
Poverty Advisory Hub), μια κορυφαία πρωτοβουλία της
ΕΕ, που διευθύνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν
αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι ένα δίκτυο
συνεργασίας ενδιαφερομένων με στόχο την εξάλειψη
της ενεργειακής φτώχειας και την επίσπευση της δίκαιης
ενεργειακής μετάβασης των ευρωπαϊκών φορέων τοπικής
αυτοδιοίκησης.
Η αποστολή μας είναι να είμαστε το κέντρο της
εμπειρογνωμοσύνης για την ενεργειακή φτώχεια στην
Ευρώπη για τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και για
όλους όσους ενδιαφέρονται να αναλάβουν δράση για την
καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας στην Ευρώπη

Πάνω από 34 εκατομμύρια άνθρωποι στην
Ευρωπαϊκή Ένωση βιώνουν την ενεργειακή
φτώχεια σε διαφορετικό βαθμό, με τις πιο
ευάλωτες ομάδες να πλήττονται περισσότερο.
Η ενεργειακή φτώχεια μπορεί να λάβει πολλές μορφές: όταν οι
λογαριασμοί ενέργειας απορροφούν μεγάλο μέρος του εισοδήματος
των καταναλωτών, επηρεάζοντας την ικανότητα τους να καλύπτουν
άλλα έξοδα· όταν οι καταναλωτές αναγκάζονται να μειώσουν την
κατανάλωση ενέργειας του νοικοκυριού τους. Τα χαμηλά εισοδήματα,
τα μη αποδοτικά κτίρια και οι μη αποδοτικές συσκευές και οι
συγκεκριμένες ενεργειακές ανάγκες επιδεινώνουν την κατάσταση.
Αυτές οι συνθήκες μπορούν να επηρεάσουν τη σωματική και ψυχική
υγεία και ευημερία των ανθρώπων.

Η επαρκής θέρμανση, ψύξη, φωτισμός και η ενέργεια για τη λειτουργία
συσκευών συνιστούν εξαιρετικά σημαντικές υπηρεσίες για τη
διασφάλιση αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου.
Η εύκολη πρόσβαση σε ενεργειακές υπηρεσίες δίνει τη δυνατότητα
στους πολίτες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες τους και ενισχύει την
κοινωνική ένταξη.
Παρατηρείται αυξανόμενη ευαισθητοποίηση σε όλη την Ευρώπη
όσον αφορά την ενεργειακή φτώχεια. Ο Συμβουλευτικός Κόμβος
Ενεργειακής Φτώχειας (EPAH) είναι ένα συνεργατικό δίκτυο
ενδιαφερομένων με στόχο την εξάλειψη της ενεργειακής φτώχειας
και την επίσπευση της δίκαιης ενεργειακής μετάβασης των
Ευρωπαϊκών φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η αποστολή μας είναι να είμαστε το κέντρο της εμπειρογνωμοσύνης
για την ενεργειακή φτώχεια στην Ευρώπη για τους φορείς τοπικής
αυτοδιοίκησης και για όλους όσους ενδιαφέρονται να αναλάβουν
δράση για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας στην Ευρώπη.

Επισκεφθείτε την
πλατφόρμα μας για να
Ανακαλύψετε τοπικές δράσεις
Διάφορες Ευρωπαϊκές πόλεις, χωριά και κωμοπόλεις έχουν ήδη
αρχίσει να αντιμετωπίζουν την ενεργειακή φτώχεια υιοθετώντας
μια τοπική προσέγγιση που ταιριάζει στις ανάγκες των κοινοτήτων.
Μπορείτε να διαβάσετε το «Αντιμετώπιση της ενεργειακής
φτώχειας μέσω τοπικών δράσεων ‒ Έργα που θα σας εμπνεύσουν
από όλη την Ευρώπη» και να εξερευνήσετε τον διαδικτυακό
ΑΤΛΑΝΤΑ (EPAH ATLAS) για να εμπνευστείτε από τις πολλές
περιπτωσιολογικές μελέτες και τα τοπικά μέτρα.

?

Γνωρίζετε άλλα έργα ή μέτρα για την
ενεργειακή φτώχεια;
Μπορείτε να τα καταθεσετε στον Άτλαντα
(EPAH ATLAS).

Μάθετε για την ενεργειακή φτώχεια και την
απάλυνσή της
Η κατανόηση, η μέτρηση και η παρακολούθηση της ενεργειακής
φτώχειας είναι ένα σημαντικό βήμα για την άμβλυνσή της. Η
δωρεάν πρόσβαση στα εργαλεία μπορεί να σας καθοδηγήσει κατά
τη διαδικασία. Τρία ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα κατάρτισης
θα δώσουν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις
δεξιότητες και τις ικανότητες τους προκειμένου να αναπτύξουν τη δική
τους προσέγγιση για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας.
Θα έχετε πρόσβαση σε ένα σύνολο δεικτών για την αξιολόγηση
της κατάστασης της ενεργειακής φτώχειας σε τοπική κλίμακα
(ανεπτυγμένο από το Σύμφωνο των Δημάρχων, τον EPAH και το Κοινό
Κέντρο Ερευνών).

Ξεκινήσετε τη δική σας τοπική προσέγγιση
Η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας αποτελεί μια
προτεραιότητα, αλλά συχνά αντιμετωπίζει περίπλοκες προκλήσεις.
Θέλει μήπως η πόλη ή ο δήμος σας να ξεκινήσει μια τοπική δράση
για την ενεργειακή φτώχεια και χρειάζεται καθοδήγηση; Το τμήμα
υποστήριξης του EPAH θα σας κατατοπίσει. Επιπλέον, θα έχετε
την ευκαιρία να υποβάλετε αίτηση σε 2 ανοιχτές προσκλήσεις τα
επόμενα χρόνια για την υποστήριξη των τοπικών αρχών και των
δήμων. Οι επιλεγμένες πόλεις θα λάβουν κατευθυντήριες γραμμές
από οργανισμούς εμπειρογνωμόνων και την ομάδα του EPAH για να
εφαρμόσουν το σχέδιό τους.
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