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Εισαγωγή

Αυτή η έκθεση παρουσιάζει μια σειρά
από 24 υποδειγματικές περιπτώσεις για
το πώς μπορεί η ενεργειακή φτώχεια να
περιοριστεί σε τοπικό επίπεδο. Η ποικιλία
των δράσεων είναι μεγάλη, καθώς καμία
κοινότητα δεν αντιμετωπίζει την ενεργειακή
φτώχεια ακριβώς με τον ίδιο τρόπο με
κάποια άλλη. Ωστόσο, ελπίζουμε ότι θα σας
δοθεί η δυνατότητα να αντικατοπτρίσετε
ορισμένες από τις προκλήσεις που μπορεί
να αντιμετωπίζετε στην καθημερινή εργασία
σας και να ανακαλύψετε ιδέες για να
ξεκινήσετε ή να προσθέσετε περισσότερες
δράσεις στον αγώνα για τον περιορισμό της
ενεργειακής φτώχειας.
Αυτές οι 24 περιπτώσεις είναι το
αποτέλεσμα εντατικής έρευνας σχετικά με
την ενεργειακή φτώχεια από τον φορέα
Energy Poverty Advisory Hub (EPAH)
(Συμβουλευτικός κόμβος για την ενεργειακή
φτώχεια), ο οποίος είχε την αμέριστη
υποστήριξη των συνεργατών του σε κάθε
χώρα (EPAH Antennas), όπως και πολλών
κορυφαίων ειδικών στο θέμα. Περισσότερες
από 200 υποδειγματικές περιπτώσεις
συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της
έρευνας. Μπορείτε να βρείτε την πλήρη
λίστα με τα παραδείγματα από την έρευνα
στον ιστότοπο του Energy Poverty Advisory
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Hub, στη διαδικτυακή πλατφόρμα Atlas του
EPAH. Η πλατφόρμα Atlas θα αναπτύσσεται
σε καθημερινή βάση και θα συνεχίσει να
σας παρέχει νέα δεδομένα.
Όλα τα παραδείγματα έχουν επιλεχθεί
για να καλύπτουν όσο το δυνατόν
περισσότερες καταστάσεις, τόσο όσον
αφορά το θέμα όσο και τη γεωγραφική
περιοχή, και αποσκοπούν να αποτελέσουν
έμπνευση για τους αναγνώστες ώστε
να ανατρέξουν και σε άλλα από τα
παραδείγματα που περιλαμβάνει η
διαδικτυακή πλατφόρμα Atlas του EPAH.
Ευχαριστούμε όλους όσους συνέβαλλαν
με τα στοιχεία και τις γνώσεις τους
τόσο σε αυτή τη δημοσίευση όσο και
στη διαδικτυακή πλατφόρμα Atlas του
EPAH. Αυτό το έργο καταδεικνύει τη
δύναμη που έχει ένα ήδη υπάρχον δίκτυο
γνώσεων και εμπειριών σχετικά με την
ενεργειακή φτώχεια στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Σε περίπτωση που το δικό σας
έργο δεν αποτελεί ακόμα μέρος της εν
εξελίξει έρευνας, ο ΕΡΑΗ σάς παροτρύνει
να υποβάλετε κι εσείς τις υποδειγματικές
σας δράσεις και να ενταχθείτε στην
πλατφόρμα Atlas.

Εισαγωγή
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Έλεγχοι και παρεμβάσεις
σε σπίτια με πρόβλημα
ενεργειακής φτώχειας
2020

2021

Το Επαρχιακό Συμβούλιο της Βαρκελώνης
οργάνωσε Ελέγχους και παρεμβάσεις
σε σπίτια που βρίσκονται σε ευάλωτη
κατάσταση. Πρόκειται για μια διατμηματική
πρωτοβουλία, την οποία προώθησαν οι
τομείς κοινωνικής πρόνοιας, περιβάλλοντος
και στέγασης του Επαρχιακού Συμβουλίου,
η οποία προτείνει στα δημοτικά συμβούλια
δράσεις για την ενίσχυση της ενεργειακής
απόδοσης των σπιτιών που είναι σε
κατάσταση ενεργειακής φτώχειας,
προκειμένου να μειωθούν οι δαπάνες τους σε
βασικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (ρεύμα,
νερό και αέριο), αλλά και για να βελτιωθεί το
βιοτικό τους επίπεδο.

Βαρκελώνη, Καταλονία,
Ισπανία
Γεωγραφική κλίμακα:
Περιφερειακή

Από την έναρξη της πρωτοβουλίας, έχουν συνταχθεί δύο
εκδόσεις, με την έκδοση του 2021 να φτάνει σχεδόν τους 1.200
ενεργειακούς ελέγχους. Σε εναρμόνιση με τη στρατηγική «Κύμα
Ανακαινίσεων» της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το
πρόγραμμα προσπαθεί:
•

•

•
•

Στάδια ενεργειακής φτώχειας:
•
•
•
•

Διάγνωση
Σχεδιασμός
Υλοποίηση
Αντίκτυπος

Τύπος παρέμβασης: Εκστρατεία επικοινωνίας,
καταναλωτικές συμβουλές, προστασία και
ενδυνάμωση, ανακαίνιση και ενεργειακή
απόδοση των νοικοκυριών, συμμετοχή των
ενδιαφερόμενων μερών, διαφάνεια και
κοινοποίηση πληροφοριών

Εθνικό επίπεδο

Να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση των σπιτιών, την υγεία
και τις συνθήκες άνεσης, πραγματοποιώντας έναν ενεργειακό
έλεγχο στα σπίτια.
Να μειώσει το κόστος των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και
να ενδυναμώσει τους χρήστες, να παρέχει συμβουλές σχετικά
με τις χρεώσεις, ώστε τα συμβόλαια να συμβαδίζουν με τις
πραγματικές ανάγκες.
Να βοηθά στις διαδικασίες με τις εταιρείες παροχής, ώστε να
μειώνονται οι δαπάνες στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.
Να παρέχει εκπαίδευση σχετικά με αποδοτικές καταναλωτικές
συνήθειες και με τα δικαιώματα των καταναλωτών, όπως
και να αναγνωρίζει τις ευρύτερες ανάγκες για παρέμβαση,
προκειμένου να προωθηθεί η βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης.

Συνεπώς, η παρέμβαση πραγματοποιείται από εταιρείες
συμβαλλόμενες με το Επαρχιακό Συμβούλιο της Βαρκελώνης, το
οποίο συντονίζει όλα τα κονδύλια και τις πτυχές του προγράμματος.
Το πρόγραμμα αποτελεί ένα παράδειγμα καλής πρακτικής ενός
μοντέλου διαδιοικητικής διαχείρισης (επαρχιακό συμβούλιο και
πόλεις) και συνεργασίας ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, και φτάνει
σε όλες τις πόλεις που βρίσκονται στην επαρχία της Βαρκελώνης. Η
εξέταση των κοινωνικών, υγειονομικών και ενεργειακών πτυχών
προτείνει συγκεκριμένες λύσεις για εναρμόνιση της παρέμβασης
με τις ανάγκες κάθε οικογένειας και για μείωση των εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα (CO2), με σκοπό να συμβάλλει στην
επίτευξη των στόχων για μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.
Το ενενήντα τοις εκατό (90%) των δικαιούχων θεωρούν ότι η

Εθνικό Επίπεδο

βοήθεια που έλαβαν ήταν εξαιρετικά χρήσιμη για τη βελτίωση του
επιπέδου της άνεσής τους στο σπίτι.
Το πρόγραμμα αναπτύσσει τις ακόλουθες δράσεις:
•
•

Οργανώνονται δράσεις, χρονοδιάγραμμα και συναντήσεις με
διαμεσολαβητές από την τοπική αυτοδιοίκηση.
Πραγματοποιούνται δύο επισκέψεις από ειδικούς της
ενεργειακής απόδοσης και των κοινωνικών παρεμβάσεων
στα σπίτια των δικαιούχων. Οι επισκέψεις περιλαμβάνουν τη
συλλογή δεδομένων σχετικά με το κοινωνικό υπόβαθρο των
δικαιούχων και το σπίτι, μια ενεργειακή αξιολόγηση και την
εγκατάσταση βασικών στοιχείων για ενεργειακή απόδοση.
Οι επισκέψεις παρέχουν εξατομικευμένες συμβουλές για
αποδοτική κατανάλωση, καθώς και καθοδήγηση σχετικά με
την προσαρμογή των συμβολαίων, ώστε να ανταποκρίνονται
στις πραγματικές ανάγκες των δικαιούχων. Επίσης, παρέχουν
βήματα διεργασίας σχετικά με τις χρεώσεις, ώστε να
διασφαλίζεται ότι οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας για τις οποίες
έχουν κάνει συμβόλαιο ανταποκρίνονται στις πραγματικές
τους ανάγκες και ότι μειώνεται το κόστος τους.

Θέματα: Ποιότητα αέρα, υγεία, συμπεριφορά,
συστήματα θέρμανσης και ψύξης, οικιακές
συσκευές, κλιματική αλλαγή, άνεση εσωτερικών
χώρων, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση,
μόνωση, οικονομική κρίση, ποιότητα των
καταλυμάτων, πρόσβαση σε ενέργεια και
ενεργειακή κατανάλωση, ενεργειακοί έλεγχοι,
ασφάλεια, ενεργειακή απόδοση, τιμές ενέργειας,
κοινωνική στήριξη, ευάλωτοι καταναλωτές

•
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Για τη διοίκηση της κάθε πόλης συντάσσεται μια αναφορά
σχετικά με τις δράσεις που γίνονται. Σε κάθε πόλη
συντάσσονται συγκεντρωτικές αναφορές σχετικά με όλες
τις δράσεις. Οργανώνονται συνεδρίες για να παρουσιαστούν
τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων. Οι αναφορές
μεταφορτώνονται σε ένα διαδικτυακό εργαλείο, το οποίο
εξασφαλίζει τη δυνατότητα για ψηφιακή διαχείριση όλων των
δράσεων και των εγγράφων, καθώς και για διασύνδεση των
συμβαλλόμενων εταιρειών, του Επαρχιακού Συμβουλίου της
Βαρκελώνης και των εκάστοτε δημοτικών συμβουλίων.

Με προϋπολογισμό ύψους περίπου 500.000 ευρώ, καταφέρνει
να φτάσει τα 5.000 άτομα μέσα από επισκέψεις και δράσεις, να
φέρει εις πέρας περίπου 2.000 δράσεις για τη βελτιστοποίηση των
συμβολαίων για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, να μειώσει το κόστος
των λογαριασμών από τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας κατά 19%,
εξοικονομώντας 225€ ανά έτος για κάθε σπίτι σε λογαριασμούς
ρεύματος και, τέλος, να εγκαταστήσει δωρεάν περίπου 23.000
στοιχεία ενεργειακής απόδοσης.
Οι πιθανές προκλήσεις που εγείρονται σχετίζονται με τη συμμετοχή
των ενδιαφερόμενων μερών, την επικοινωνία με τους δικαιούχους
(πιθανή καχυποψία αναφορικά με τις επισκέψεις κατ’ οίκον), με τη
ροή των πληροφοριών ανάμεσα στους κοινωνικούς λειτουργούς
και τους δικαιούχους, καθώς και με τις επακόλουθες ενέργειες
μετά τις παρεμβάσεις. Οι κύριες αδυναμίες του προγράμματος
ήταν το περιορισμένο χρονικό πλαίσιο και το γεγονός ότι οι
προτεινόμενες βελτιώσεις δεν υλοποιήθηκαν κατά το 2o στάδιο.

Οι συνεργάτες: Τοπική αυτοδιοίκηση,
Πανεπιστήμια/Ερευνητικά κέντρα, La
Factoria, Gestión y Consultoria (ιδιωτική
εταιρεία ενεργειακών υπηρεσιών), EGM
Estalvi i Eficiència Energètica (ιδιωτική
εταιρεία), SM Sistemas Medioambientales
(ιδιωτική εταιρεία)
Χρηματοδότηση: Τοπικά κονδύλια από το
Επαρχιακό Συμβούλιο της Βαρκελώνης

Οι επαγγελματίες:
Ειδικοί ενεργειακής απόδοσης, ειδικοί
κοινωνικών παρεμβάσεων (π.χ. κοινωνικοί
λειτουργοί, εκπαιδευτικοί, παιδαγωγοί,
ψυχοπαιδαγωγοί, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι,
ειδικοί κοινωνικής ένταξης)

Τύπος ενδιαφερόμενων μερών: Πάροχοι
ενέργειας, γενικός πληθυσμός
Ωφελούμενοι από το έργο: Παιδιά, άτομα
με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένοι, άτομα
χαμηλού εισοδήματος
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Άνετα σπίτια στο Λανκασάιρ
2013

εν εξελίξει

Το πρόγραμμα «Cosy Homes in
Lancashire» (CHiL) αποτελεί μια
πρωτοβουλία για ενεργειακή απόδοση και
οικονομική θέρμανση σε όλη την κομητεία.
Το CHiL αναπτύχθηκε από 15 οργανισμούς
τοπικής αυτοδιοίκησης στο Λανκασάιρ,
ακολουθώντας μια ολοκληρωμένη μελέτη
σχετικά με την ενεργειακή απόδοση,
η οποία πραγματοποιήθηκε κατόπιν
αιτήματος του Τμήματος Δημόσιας Υγείας
του Μπλάκπουλ το 2013. Το πρόγραμμα
υποστηρίχθηκε από όλα τα ανώτερα στελέχη
και τους διευθυντές του τομέα δημόσιας
υγείας και καλύπτει όλες τις πρωτοβουλίες
εξοικονόμησης ενέργειας που υποστηρίζουν
τα συμβούλια σε όλη την κομητεία. Αποτελεί
ένα προσβάσιμο και σαφές μέσο πρόσβασης
σε κεφάλαια από εταιρείες παροχής ενέργειας
και άλλους πόρους για τη χρηματοδότηση
νέων μέτρων θέρμανσης, μόνωσης και
ανανεώσιμων τεχνολογιών σε κατοικίες.

Λανκασάιρ, Ηνωμένο
Βασίλειο
Γεωγραφική κλίμακα:
Περιφερειακή

Το CHiL αποσκοπεί στο να γίνει το «Ενιαίο σύστημα ζεστασιάς»
του Λανκασάιρ, προσφέροντας βοήθεια σε κάθε νοικοκυριό
της κομητείας. Η τοπική αυτοδιοίκηση λειτουργεί ως σημείο
επικοινωνίας και αναφοράς, και βοηθά τα άτομα που αναζητούν
χρηματοδότηση για την υλοποίηση μέτρων με γνώμονα
τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης παρέχοντάς τους
υποστήριξη καθ’ όλη τη διαδικασία.
Τρεις τύποι χρηματοδότησης παρέχονται μέσω του
προγράμματος:
•

•

Στάδια ενεργειακής φτώχειας:
•
•

Υλοποίηση
αξιολόγηση αντίκτυπου

Τύπος παρέμβασης: Πρόσβαση σε
ενέργεια και ενεργειακή κατανάλωση,
ενεργειακοί έλεγχοι, ενεργειακή απόδοση,
εξοπλισμός, προγράμματα χρηματοδότησης,
καταναλωτικές συμβουλές, προστασία και
ενδυνάμωση, χρηματοοικονομικοί μηχανισμοί,
ενεργειακή απόδοση και ανακαίνιση
νοικοκυριού, κοινωνική στήριξη

Το πρόγραμμα «Κεντρική θέρμανση για πρώτη φορά»
(First-Time Central Heating) παρέχει δωρεάν εγκατάσταση
κεντρικής θέρμανσης για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές. Η
χρηματοδότηση καλύπτει τα έξοδα για την εγκατάσταση
ενός καυστήρα ενεργειακής κλάσης Α και θερμαντικών
σωμάτων, όπως και τα έξοδα για σύνδεση στο δίκτυο
φυσικού αερίου. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε
κατοίκους χαμηλού εισοδήματος, κάτω των 30.000 £, με
αποταμιεύσεις κάτω των 16.000 £ και χρόνιο πρόβλημα
υγείας.
Το «Πρόγραμμα χρηματοδότησης πράσινων κατοικιών»
(Green Homes Grant Scheme) παρέχεται δωρεάν για τη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε νοικοκυριά που
πληρούν τα κριτήρια επιλογής. Αποσκοπεί να βοηθήσει τους
κατοίκους να βελτιώσουν τη θέρμανση του σπιτιού τους και,
συνεπώς, τις συνθήκες άνεσης μέσα στο σπίτι, να μειώσουν
τους λογαριασμούς για την κατανάλωση ενέργειας,
τις εκπομπές άνθρακα και τα επίπεδα της ενεργειακής
φτώχειας. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να βελτιώσει την
ενεργειακή απόδοση σε σπίτια που έχουν κακή ενεργειακή
απόδοση, όπως και σε σπίτια που δεν έχουν πρόσβαση στο
δίκτυο φυσικού αερίου, και είναι διαθέσιμο σε νοικοκυριά
χαμηλού εισοδήματος. Στα μέτρα μόνωσης περιλαμβάνεται
μόνωση σε συμπαγή ή κοίλα τοιχώματα, στη σοφίτα,
υποδαπέδια και κάτω από τη στέγη. Στις ανανεώσιμες

Εθνικό Επίπεδο

•

τεχνολογίες περιλαμβάνονται αντλίες θερμότητας αέρος,
φωτοβολταϊκά συστήματα και ηλιοθερμική ενέργεια. Η
χρηματοδότηση δεν καλύπτει θέρμανση με ορυκτά καύσιμα.
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν μόνο σπίτια με
μονά τζάμια στα παράθυρα.
Το πρόγραμμα «Αλλαγή παρόχου και εξοικονόμηση
χρημάτων» (Switch Supplier and Save Money) δίνει τη
δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν μέσω ενός
ιστότοπου τις διάφορες προσφορές για υπηρεσίες παροχής
ενέργειας, ώστε να δουν πώς μπορούν να εξοικονομήσουν
χρήματα. Το CHiL συνεργάζεται με το Energy Angels για να
παρέχει αυτή την υπηρεσία.

Το πρόγραμμα παρέχει επίσης συμβουλές σχετικά με:
•
•

Φωτοβολταϊκά συστήματα
Μόνωση εσωτερικά της στέγης/σοφίτας/κοιλοτήτων/
εξωτερικών τοίχων

•
•
•

•
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Θέρμανση με αέριο
Αντικατάσταση καυστήρων αερίου
Εγγραφή στο μητρώο υπηρεσιών προτεραιότητας για την
ηλεκτροδότηση του βορειοδυτικού τομέα (Electricity North
West’s priority services register (PSR))
Ενεργειακή απόδοση κατοικιών, αλλά και λυόμενων
καταλυμάτων με εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης με αέριο.

Το CHiL αποτελεί ένα εξαίρετο παράδειγμα της εδραίωσης
σχέσεων συνεργασίας ανάμεσα σε 15 τοπικές υπηρεσίες και
το Κομητειακό Συμβούλιο του Λανκασάιρ για την επιδότηση
μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στα πιο ευάλωτα
νοικοκυριά. Πρόκειται για ένα σπάνιο παράδειγμα όπου ένας
οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης συνάπτει απευθείας σύμβαση
με εταιρείες παροχής ενέργειας για την υλοποίηση μέτρων
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.
Ο προϋπολογισμός των 10 εκατομμυρίων στερλινών
έχει βοηθήσει περισσότερους από 10.500 κατοίκους να
εξοικονομήσουν χρήματα μέσα από μέτρα και συμβουλές
εξοικονόμησης ενέργειας. Το 2016-17, το CHiL βοήθησε 570
νοικοκυριά να εγκαταστήσουν για πρώτη φορά συστήματα
κεντρικής θέρμανσης. Το τρέχον χρηματοδοτικό πρόγραμμα δίνει
τη δυνατότητα σε ακόμα 1.200 κατοικίες να αποκτήσουν κεντρική
θέρμανση πριν από το 2022.

Θέματα: Συστήματα θέρμανσης και ψύξης,
μόνωση
Ωφελούμενοι από το έργο: Άτομα χαμηλού
εισοδήματος, που ζουν με επιδόματα, με
χρόνια προβλήματα υγείας ή αναπηρία
Τύπος χρηματοδότησης: Ιδιωτικά και
κρατικά κεφάλαια μέσω των προγραμμάτων
Green Homes Grant, Energy Company
Obligation (ECO)
Τύπος ενδιαφερόμενων μερών: Πάροχοι
ενέργειας, γενικός πληθυσμός, τοπική
αυτοδιοίκηση, εθνικοί/διεθνείς φορείς,
ιδιωτικές εταιρείες

Οι συνεργάτες: Συμβούλια του Γουάιρ,
Δημοτικό διαμέρισμα του Πεντλ, Κομητεία του
Λανκασάιρ, Δημοτικό διαμέρισμα του Δυτικού
Λανκσάιρ, Δημοτικό διαμέρισμα του Ρόσεντιλ,
Δημοτικό διαμέρισμα του Μπλάκμπερν με
Ντάρβεν, Δημοτικό διαμέρισμα του Ριμπλ
Βάλεϊ, Πόλη του Λάνκαστερ, Μπλάκπουλ,
Πόλη του Πρέστον, Φιλντ, Δημοτικό
διαμέρισμα του Ροσεντέιλ, Δημοτικό
διαμέρισμα του Τσόρλεϊ, Μπάρνλεϊ, Χίντμπερν
και Rhea Projects

Αντίστοιχα προγράμματα σε άλλες χώρες είναι:

Οι επαγγελματίες:
Μηχανικοί, μέλη τοπικής αυτοδιοίκησης/
εθνικού φορέα, τεχνικοί

• POWERPOOR
• Δράσεις σε σπίτια οικογενειών με πρόβλημα ενεργειακής
φτώχειας (Ισπανία)
• Υγιή σπίτια, υγιείς άνθρωποι (Ηνωμένο Βασίλειο)
• MCPE - Καλύτερη κατανόηση των καταστάσεων ενεργειακής
φτώχειας για καλύτερη αντιμετώπισή τους (Γαλλία)
•
Απλές συμβουλές ενέργειας (Ηνωμένο
Βασίλειο)
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Αντιμετώπιση της ενεργειακής
φτώχειας σε νοικοκυριά με
άτομα με αναπηρία και στήριξη
της κοινωνικής ένταξης
2021

2026

Το έργο αποσκοπεί στο να παρέχει
οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική
στήριξη σε νοικοκυριά με άτομα με
αναπηρία, καθώς και να συμβάλλει στην
επίτευξη των κλιματικών στόχων σε εθνικό
επίπεδο, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο
NECP. Η ενεργειακή φτώχεια επηρεάζει την
κοινωνική ευημερία αυτών των οικογενειών,
δημιουργώντας ενεργειακή ανισότητα που
έχει αρνητική επίπτωση στις συνθήκες
διαβίωσής τους. Η μετάβαση σε μια κλιματικά
ουδέτερη οικονομία πρέπει να γίνει με δίκαιο
τρόπο, ώστε να εξαλειφθεί ο κοινωνικός
αποκλεισμός. Ένας από τους κύριους στόχους
του έργου είναι να προωθήσει την κοινωνική
ένταξη των ευάλωτων καταναλωτών και να
στηρίξει μια δίκαιη ενεργειακή μετάβαση.

Κύπρος
Γεωγραφική κλίμακα:
Εθνική
Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το έργο θα επιδοτήσει
την υλοποίηση ενεργειακών ανακαινίσεων μικρής κλίμακας
όπως, για παράδειγμα, θερμομόνωση σε 300 νοικοκυριά με
άτομα με αναπηρία που αντιμετωπίζουν πρόβλημα ενεργειακής
φτώχειας. Οι αναβαθμίσεις στην εξοικονόμηση θερμικής
ενέργειας μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη βελτίωση
της κατάστασης, όσον αφορά την ενεργειακή φτώχεια, και,
σε συνδυασμό με την εγκατάσταση μικρών συστημάτων
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μπορούν να μειώσουν δραστικά
την ενεργειακή κατανάλωση των νοικοκυριών σε βάθος χρόνου.
Εκτός από τις ήδη δοκιμασμένες λύσεις, θα τεθούν σε εφαρμογή
και εξατομικευμένες παρεμβάσεις (π.χ. ενεργειακά αποδοτικός
εξοπλισμός και συσκευές, όπως κλιματιστικά, αποδοτικές
τεχνολογίες υποβοήθησης ατόμων με αναπηρία).
Για τον σκοπό αυτό, θα δημιουργηθεί μια ομάδα δράσης, η οποία
θα αποτελείται από τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου
να προσδιοριστούν οι ανάγκες της ομάδας-στόχου και να
μετριαστεί αποτελεσματικά η ενεργειακή φτώχεια. Πέραν από
οικονομική στήριξη, θα παρέχονται εξατομικευμένες υπηρεσίες
συμβουλευτικής για κοινωνική και ενεργειακή καθοδήγηση,
ώστε να ανακουφιστούν πραγματικά τα νοικοκυριά με άτομα με
αναπηρία που βρίσκονται υπό καθεστώς ενεργειακής φτώχειας.

Στάδια ενεργειακής φτώχειας:
Το έργο θα αναπτύξει τις ακόλουθες δράσεις:

•
•

Υλοποίηση
αξιολόγηση αντίκτυπου

Τύπος παρέμβασης: Παρακολούθηση
νοικοκυριών, επιδότηση, τεχνικές συμβουλές
ή/και παρεμβάσεις

•
•
•
•

Εγκατάσταση θερμομόνωσης στη στέγη
Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού
Αντικατάσταση ή αναβάθμιση εξειδικευμένου εξοπλισμού
Αντικατάσταση των συστημάτων κλιματισμού

Εθνικό Επίπεδο

•
•
•

Σκίαστρα
Ενεργειακά αποδοτικές οικιακές συσκευές, όπως πλυντήριο
ρούχων ή/και ψυγείο
Ποσοστό επιδότησης: 80%

Με προϋπολογισμό ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, το
έργο στοχεύει να καταφέρει εξοικονόμηση ενέργειας κατά
τουλάχιστον 35% στην τελική ενεργειακή κατανάλωση (Γραμμή
βάσης: 3.900 MWh, Στόχος: 2.535 MWh, Μείωση και για τα 300
νοικοκυριά: 1.365 MWh ή 1.193 τόννοι CO2).
Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα
δράσης με εξατομικευμένες παρεμβάσεις και μέτρα που
απευθύνονται σε νοικοκυριά με άτομα με αναπηρία και
βρίσκονται, ταυτόχρονα, υπό καθεστώς ενεργειακής
φτώχειας. Τα νοικοκυριά με άτομα με αναπηρία έχουν ειδικές
ενεργειακές ανάγκες, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
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κατά την ανάπτυξη τέτοιων μέτρων. Συνεπώς, η δημιουργία
και υλοποίηση ενός κατάλληλου μηχανισμού οικονομικής
στήριξης είναι ζωτικής σημασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί
η μακροπρόθεσμη, βιώσιμη και δραστική ανακούφιση της
συγκεκριμένης ομάδας από την ενεργειακή φτώχεια.
Οι προκλήσεις που μπορεί να ανακύψουν κατά την
υλοποίηση ενός τέτοιου έργου έχουν να κάνουν, συνήθως, με
καθυστερήσεις στην κατάρτιση/ανακοίνωση του προγράμματος
και με μικρό ενδιαφέρον συμμετοχής στο πρόγραμμα. Στη
συγκεκριμένη πρωτοβουλία, το ποσό που είναι διαθέσιμο για
κάθε νοικοκυριό θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερο, ώστε να
υπάρχει δυνατότητα για υλοποίηση περισσότερων δράσεων.
Ωστόσο, θα ξεκινήσουν παρόμοια προγράμματα, τα οποία
θα συμπράττουν και θα προσφέρουν περισσότερα εργαλεία
επένδυσης σε ευάλωτα νοικοκυριά.

Photo by Nayeli Dalton on Unsplash

Θέματα: Μόνωση κτηρίων, οικιακές
συσκευές, πληροφόρηση και
ευαισθητοποίηση, κοινωνική στήριξη
Ωφελούμενοι από το έργο: Ευάλωτος
πληθυσμός (άτομα με αναπηρία)
Οι συνεργάτες: Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου
(τοπική αυτοδιοίκηση), Ενεργειακό Γραφείο
Κύπρου
Τύπος χρηματοδότησης: Σχέδιο Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και κρατικά κονδύλια

Τύπος ενδιαφερόμενων μερών: Υπεύθυνοι
χάραξης πολιτικής, τοπική αυτοδιοίκηση,
ενώσεις και ΜΚΟ, πανεπιστήμια
Ενδιαφερόμενα μέρη: Υπουργείο Ενέργειας,
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Κοινότητες
και Δήμοι, ενώσεις ατόμων με αναπηρία,
πανεπιστήμια

Οι επαγγελματίες:
•
•
•
•

Ειδικοί ενέργειας
τεχνικοί
ενώσεις ατόμων με αναπηρία
ενώσεις για την ενεργειακή απόδοση και
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Παραδείγματα έργων με το ίδιο θέμα που
υλοποιούνται σε άλλες χώρες:
• Rhodoshop (Βουλγαρία)
• Μαζί για πιο άνετα σπίτια 4 (Κροατία)
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Dampoort renovates!
(Το Ντάμπορτ κάνει ανακαίνιση!)
2014

2016

Το έργο Το Ντάμπορτ κάνει ανακαίνιση!
απευθύνεται σε μια ομάδα ανθρώπων
που αποκαλείται «Noodkopers» («δέσμιοι
ιδιοκτήτες»), οι οποίοι αγόρασαν ακίνητο
επειδή συνέφερε περισσότερο οικονομικά,
σε σχέση με το ενοίκιο. Το ακίνητο που
αγόρασαν είχε συχνά κακή μόνωση και ήταν
σε κακή κατάσταση. Εντοπίστηκαν δέκα σπίτια
και δόθηκε η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες
τους να κάνουν αίτηση για χρηματοδότηση
ύψους 30.000 ευρώ, προκειμένου να κάνουν
το ακίνητο πιο ασφαλές και να βελτιώσουν
την ενεργειακή απόδοσή του. Το ποσό της
χρηματοδότησης θα πρέπει να επιστραφεί, σε
περίπτωση που ο ιδιοκτήτης αποφασίσει να
πουλήσει ή να νοικιάσει το ακίνητο. Η τοπική
αυτοδιοίκηση διευκολύνει την έναρξη, την
ομαλή εξέλιξη και τη διαδικασία διαλογής του
έργου.

Γάνδη, Ντάμπορτ, Βέλγιο
Γεωγραφική κλίμακα:
Τοπική

Το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες πέντε δράσεις:
•

•

•

Στάδια ενεργειακής φτώχειας:
•
•
•

Διάγνωση
σχεδιασμός
αξιολόγηση αντίκτυπου

Τύπος παρέμβασης: Ενεργειακή απόδοση
και ανακαίνιση νοικοκυριών
Θέματα: Συστήματα θέρμανσης και ψύξης,
άνεση μέσα στο σπίτι, μόνωση, πρόσβαση
σε ενέργεια και ενεργειακή κατανάλωση,
ενεργειακή απόδοση, κοινωνική στήριξη,
χρηματοδοτικά προγράμματα

•

Ανάπτυξη του γενικού πλαισίου. Προσδιορίστηκαν
τα κριτήρια για τους υποψήφιους δικαιούχους, και
επιλέξιμες κρίθηκαν οικογένειες με χαμηλό εισόδημα
που διαμένουν σε καταλύματα που δεν πληρούν τα
πρότυπα ποιότητας. Για να προσδιοριστούν οι οικογένειες
που είχαν μεγαλύτερη ανάγκη, αναπτύχθηκε ένα
βαθμολογικό σύστημα, το οποίο περιελάμβανε τον
Φλαμανδικό Στεγαστικό Κώδικα (Flemish Housing Code)
και μια έρευνα. Σχεδιάστηκε ένα πλαίσιο για τις εργασίες
ανακαίνισης, μαζί με κανονισμούς και συμφωνίες.
Εύρεση και επιλογή υποψηφίων. Οι πιθανοί υποψήφιοι
κλήθηκαν να κάνουν αίτηση για συμμετοχή στο
πρόγραμμα και, τελικά, επιλέχθηκαν με βάση τα
κριτήρια επιλογής που είχαν καθοριστεί προηγουμένως.
Καταρτίστηκαν ξεχωριστά σχέδια ανακαίνισης, ενώ οι
κάτοικοι που δεν επιλέχθηκαν απέκτησαν πρόσβαση
σε περισσότερα ενημερωτικά προγράμματα σχετικά με
στεγαστικές επιχορηγήσεις και άλλα μέτρα στήριξης.
Διαγωνισμοί και προετοιμασία για τις εργασίες. Διεξήχθη
ένας δημόσιος διαγωνισμός και συλλέχθηκαν προσφορές
από πιθανούς εργολάβους. Οργανώνονταν συνελεύσεις,
κατά τις οποίες οι υποψήφιοι ενημερώνονταν σχετικά με την
εξέλιξη της κατάστασης και γινόταν ανταλλαγή εμπειριών.
Ως ανεπιθύμητη ενέργεια των ατομικών συνεδριών
συμβουλευτικής και των ατομικών συνεντεύξεων με τους
υποψηφίους, ήταν η ανακάλυψη προβλημάτων πέραν του
πεδίου εφαρμογής του έργου, τα οποία αντιμετωπίστηκαν
μαζί με τους συνεργάτες του έργου.
Υλοποίηση των εργασιών. Οι εργασίες ανακαίνισης
πραγματοποιήθηκαν και ελέγχθηκαν από τον υπεύθυνο
κατασκευών. Σε περίπτωση που γινόντουσαν αιτήσεις για
περαιτέρω χρηματοδότηση ή/και επιχορηγήσεις, αυτές

Εθνικό Επίπεδο

•

τις αναλάμβανε η Woonwinkel. Πραγματοποιούνταν
μηνιαίες συνελεύσεις κατοίκων, κατά τις οποίες δινόταν
η δυνατότητα σε όλους να μοιραστούν τις εμπειρίες τους
και να παρέχουν ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο
που έχουν κάνει. Παρέχονταν συμβουλές σχετικά με
την εξοικονόμηση ενέργειας και την επιλογή παρόχου,
προκειμένου να βοηθηθούν οι κάτοικοι με τους
λογαριασμούς ενέργειας.
Μετέπειτα φροντίδα των εργασιών ανακαίνισης. Ορισμένες
φορές, ο σχεδιασμός των εργασιών ανακαίνισης είναι
δύσκολη υπόθεση και για κάποιες χρειάστηκαν μετέπειτα

Ωφελούμενοι από το έργο: Άτομα υπό
καθεστώς ενεργειακής φτώχειας, άτομα με
χαμηλό εισόδημα

13

περαιτέρω παρεμβάσεις. Θεσπίστηκαν σταθερά σημεία
επικοινωνίας, προκειμένου να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι
να παίρνουν απαντήσεις σχετικά με θέματα στέγασης,
επιχορηγήσεις ή άλλα ζητήματα.
Αυτό αποτελεί μια υποδειγματική περίπτωση έργου, το οποίο απαιτεί
σχετικά μεγάλη αρχική επένδυση, αλλά τα κυλιόμενα κεφάλαια
αυτοτροφοδοτούνται σε βάθος χρόνου, καθώς οι δικαιούχοι που
πουλάνε το σπίτι τους πρέπει να αποπληρώσουν τη χρηματοδότηση,
συν ένα μέρος από την προστιθέμενη αξία του ακινήτου.
Με προϋπολογισμό που κυμαίνεται από 10.000 έως ένα
εκατομμύριο ευρώ, το έργο βελτίωσε τη μέση ενεργειακή
βαθμολογία των καταλυμάτων κατά 275 kWh/m², από 519
kWh/m² σε 244 kWh/m². Ως αποτέλεσμα, το κάθε κατάλυμα
εξοικονόμησε κατά μέσο όρο 6.492 kg CO2/έτος, ενώ
εξαλείφθηκαν κατά 95% οι κίνδυνοι για την υγεία που
οφείλονται σε υγρασία, έκθεση σε διοξείδιο του άνθρακα,
ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά.

Φορείς χρηματοδότησης: Τοπικά κονδύλια
από την υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας της
Γάνδης (OCMW Gent)

Photo by Mattis Ketels on Unsplash

Οι επαγγελματίες:
•
•
•
•
•
•

Αρχιτέκτονες
μηχανικοί
μέλη τοπικής αυτοδιοίκησης/εθνικού
φορέα
ερευνητές
κοινωνικοί λειτουργοί
τεχνικοί

Το έργο ICCARus βασίζεται σε αυτό το
πιλοτικό έργο και αφορά όλη τη Γάνδη.
Το έργο εφαρμόστηκε σε κλίμακα 100
καταλυμάτων.

Οι συνεργάτες: Οργανώσεις της κοινωνίας
των πολιτών, πάροχοι στέγασης, τοπική
αυτοδιοίκηση, ιδιωτικές εταιρείες,
πανεπιστήμια/ερευνητικά κέντρα,
υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας, εμπορικό
επιμελητήριο. Συγκεκριμένα: Πόλη της
Γάνδης, OCMW Gent, CLT Gent, Belfius,
vzw SIVI, Samenlevingsopbouw Gent vzw,
Domus Mundi vzw, REGent vzw, Bouwunie,
Technologiecampus Gent van KULeuven
Τύπος ενδιαφερόμενων μερών: Ιδιωτικές
εταιρείες
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Energia su Misura
(Προσαρμοσμένη Ενέργεια)
2016

2017

Το έργο Energia su Misura αποσκοπεί στο
να στηρίξει ευάλωτες οικογένειες που
διαμένουν σε σπίτια κοινωνικής στέγασης,
τα οποία ανήκουν στην τοπική κυβέρνηση,
να βελτιώσει την ενεργειακή κατανάλωση
και να μειώσει το κόστος της ενέργειας,
μέσα από ανάγνωση των λογαριασμών
ενέργειας και την εγκατάσταση έξυπνων
συσκευών, συνδεδεμένων σε ηλεκτρικές
συσκευές και στον κεντρικό μετρητή
ρεύματος.

Μιλάνο, Ιταλία
Γεωγραφική κλίμακα:
Περιφερειακή και
τοπική

Το έργο βασίζεται στους ακόλουθους πυλώνες:
•
•
•
•

Στάδια ενεργειακής φτώχειας:
•
•
•

Διάγνωση
σχεδιασμός
υλοποίηση

•
•

Οι δράσεις που περιλαμβάνει το έργο είναι οι εξής:
•

Τύπος παρέμβασης: Οικοδόμηση ικανοτήτων
και εκπαίδευση, χαρακτηρισμός, εκστρατεία
επικοινωνίας, καταναλωτικές συμβουλές,
προστασία και ενδυνάμωση, συλλογή
δεδομένων, ανακαίνιση και ενεργειακή
απόδοση των νοικοκυριών, πολιτική στήριξη,
συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών,
διαφάνεια και κοινοποίηση πληροφοριών
Θέματα: Σπίτια δύσκολης αντιμετώπισης,
συμπεριφορές, άνεση μέσα στο σπίτι,
πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση,
χρέη, ποιότητα καταλύματος, πρόσβαση
σε ενέργεια και ενεργειακή κατανάλωση,
ενεργειακοί έλεγχοι, ασφάλεια, ενεργειακή
απόδοση, έξυπνοι μετρητές, τιμές ενέργειας,
εξοπλισμός, ευάλωτοι καταναλωτές s

Ενημέρωση για την κατανάλωση
Αλλαγή συμπεριφοράς
Χαμηλού κόστους μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε
επίπεδο νοικοκυριού
Ανακαινίσεις σε επίπεδο κτηρίων, με γνώμονα την
απόδοση
Διαθέσιμη οικονομική στήριξη
Ενημέρωση των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής

•

•
•

•
•

Εντοπισμός ευάλωτων οικογενειών και υπό καθεστώς
ενεργειακής φτώχειας.
Ένταξη των εν λόγω οικογενειών στην πρωτοβουλία,
προτρέποντάς τους να συμφωνήσουν στην εγκατάσταση
ενός κιτ παρακολούθησης της κατανάλωσης και να
συμμετάσχουν στην ερευνητική διαδικασία.
Εγκατάσταση του κιτ και παροχή του πρώτου γύρου
συμβουλών σχετικά με την ενέργεια.
Παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης και
παροχή εξατομικευμένων συμβουλών, σύμφωνα με τις
καταναλωτικές συνήθειες.
Παροχή λεπτομερούς αναφοράς με εξατομικευμένες
συμβουλές.
Αφού γίνει ανάλυση των μοτίβων κατανάλωσης,
παρέχονται στα νοικοκυριά σχόλια και παρατηρήσεις
σχετικά με το πώς να βελτιστοποιήσουν την ενεργειακή
κατανάλωσή τους μέσα από χαμηλού κόστους μέτρα
ενεργειακής απόδοσης. Στη συνέχεια, ενημερώνονται οι

Εθνικό Επίπεδο

διαχειριστές των κτηρίων σχετικά με το πώς μπορούν
να βελτιώσουν τη συνολική απόδοση των κτηρίων. Το
έργο διοργανώνει δημόσιες εκδηλώσεις με σκοπό να
ενημερώσει σχετικά με την ενεργειακή φτώχεια και
την ευαλωτότητα, καθώς και σχετικά με την ενεργειακή
απόδοση, απευθυνόμενο είτε σε ευάλωτους καταναλωτές,
κατοίκους κοινωνικής στέγασης είτε σε τοπικούς
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.
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Αποτελεί ένα καλό παράδειγμα για το πώς οι κάτοικοι
κοινωνικής στέγασης έρχονται πιο κοντά στην τοπική
αυτοδιοίκηση, και διάφορα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη,
και μπορούν και συνεργάζονται. Η κύρια πρόκληση που
αντιμετώπισε το έργο ήταν να διατηρήσει τη συμμετοχή και
την κινητοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων.

Το έργο πραγματοποιήθηκε με έναν προϋπολογισμό που
κυμαινόταν από 10.000 έως ένα εκατομμύριο ευρώ και
περιελάμβανε περίπου 30 νοικοκυριά, μέσα από συνεντεύξεις
και έρευνες, ενώ είχε εντάξει περίπου 70 ευάλωτα άτομα στις
δράσεις του. Η μέση ενεργειακή κατανάλωση των ευάλωτων
νοικοκυριών μειώθηκε κατά 35%, σε σχέση με τη μέση
ενεργειακή κατανάλωση σε όλη τη χώρα. Τα ευάλωτα
νοικοκυριά κατάφεραν να εξοικονομήσουν περίπου 1%
ενέργεια, χάρη στη συμμετοχή τους στο έργο.
Top: Energy Monitoring System installed at participant’s
home, RSE. Bottom: Logo RSE

Ωφελούμενοι από το έργο: Άτομα υπό
καθεστώς ενεργειακής φτώχειας, άτομα με
χαμηλό εισόδημα

Χρηματοδότηση: Εθνικά κονδύλια από το
Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης

Οι επαγγελματίες:
Μηχανικοί, μέλη τοπικής αυτοδιοίκησης/
εθνικού φορέα, ερευνητές, τεχνικοί και
κοινωνικοί φορείςs

Τύποι συνεργατών: Comune di Milano
(τοπική αυτοδιοίκηση), Metropolitana
Milanese S.p.A. (πάροχος κοινωνικής
στέγασης), Υπουργείο Οικονομικής
Ανάπτυξης (εθνικός φορέας), RSE S.p.A
- Ινστιτούτο Έρευνας για την Ενέργεια,
(Πανεπιστήμιο/Ερευνητικό κέντρο) και
σχετικοί φορείς (π.χ. AISFOR)
Τύπος ενδιαφερόμενων μερών: Γενικός
πληθυσμός, τοπική αυτοδιοίκηση, εθνικοί/
διεθνείς φορείς, υπεύθυνοι χάραξης
πολιτικής
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Κέντρα Ενεργειακών
Συμβουλών (PAE)
2016

εν εξελίξει

Τα Κέντρα Ενεργειακών Συμβουλών
(PAE) της Βαρκελώνης αποσκοπούν στο
να αναγνωρίσουν και να αντιμετωπίσουν
την ενεργειακή φτώχεια, όπως και στο να
βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση της
Βαρκελώνης. Οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί
να έρθει σε επικοινωνία με ένα Κέντρο ώστε
να μάθει σχετικά με τα δικαιώματά του για
την ενέργεια και να λάβει συμβουλές για το
πώς μπορεί να μειώσει τα πρόσθετα έξοδα
για βασικές υπηρεσίες παροχής ενέργειας.
Επιπλέον, αυτή η υπηρεσία αποσκοπεί στο
να αποτρέψει τις διακοπές ενέργειας και
νερού, επειδή οι καταναλωτές αδυνατούν
να πληρώσουν, διασφαλίζοντας το δικαίωμά
τους στην ενέργεια.

Στάδια ενεργειακής φτώχειας:
•

Βαρκελώνη, Ισπανία
Γεωγραφική κλίμακα:
Τοπική

Οι στόχοι του έργου:
•
•
•

•

Να εντοπίσει και να διαχειριστεί πιθανές περιπτώσεις
ενεργειακής φτώχειας.
Να προωθήσει κοινοτικές δράσεις για την καταπολέμηση
της ενεργειακής φτώχειας.
Να προωθήσει την απασχόληση και να βελτιώσει την
απασχολησιμότητα ατόμων που δυσκολεύονται να
αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
Να επικυρώσει την έννοια των ομότιμων εργαζομένων,
ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της φροντίδας. Οι ομότιμοι
εργαζόμενοι έχουν βρεθεί κι αυτοί σε ευάλωτη θέση
και παρέχουν ενεργειακές συμβουλές σε άτομα που τις
χρειάζονται.

Τα Κέντρα Ενεργειακών Συμβουλών είναι μια δημοτική
υπηρεσία που έχει τη φιλοσοφία ότι η μετάβαση
στην πράσινη ενέργεια μπορεί να γίνει μόνο εφόσον
διασφαλιστούν η κοινωνική ισότητα και τα κοινωνικά
επιδόματα. Προάγει την κοινωνική ένταξη, όχι μόνο
μετριάζοντας την ενεργειακή φτώχεια, αλλά και
δημιουργώντας ευκαιρίες εργασίας για ευάλωτες ομάδες.

Υλοποίηση

Τύπος παρέμβασης: Οικοδόμηση ικανοτήτων
και εκπαίδευση, καταναλωτικές συμβουλές,
προστασία και ενδυνάμωση, ενεργειακή
απόδοση και ανακαίνιση νοικοκυριών,
εισαγωγή στην αγορά εργασίας
Θέματα: Συμπεριφορές, χρέη, απασχόληση,
πρόσβαση στην ενέργεια και ενεργειακή
κατανάλωση, ευάλωτοι καταναλωτές

Υπάρχουν 12 Κέντρα Ενεργειακών Συμβουλών (ΡΑΕ),
εκ των οποίων τα περισσότερα βρίσκονται σε υπηρεσίες
στέγασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Βαρκελώνης. Κάθε
Κέντρο αποτελείται από δύο συμβούλους, δύο υπεύθυνους
πληροφόρησης, δύο εκπροσώπους ενέργειας και έναν
συντονιστή. Επιπροσθέτως, το πρόγραμμα προσέλαβε 32
μακροχρόνια ανέργους, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν ως σύμβουλοι
ενέργειας σε ένα προηγούμενο πιλοτικό έργο, το «Energia
la Justa». Κάθε χρόνο, η υπηρεσία προσλαμβάνει, επίσης,
20 επαγγελματίες με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά

Εθνικό Επίπεδο

εργασίας, οι οποίοι λαμβάνουν δύο μήνες εκπαίδευση και
απασχολούνται για 10 μήνες. Το ογδόντα τοις εκατό (80%)
των επαγγελματιών κατάφεραν να επιστρέψουν στην αγορά
εργασίας, αφότου συμμετείχαν στο πρόγραμμα.
Τα κέντρα παροχής συμβουλών προσφέρουν τις πληροφορίες,
τη στήριξη και την αρωγή που χρειάζονται οι πολίτες, ώστε
να μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και οι εταιρείες
κοινής ωφέλειας να μην τους αρνούνται την πρόσβαση σε
βασικές υπηρεσίες. Προσφέρουν:
•
•
•

Πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με την ενέργεια σε
επίπεδο νοικοκυριού.
Στήριξη και συμβουλές σε ευάλωτες ομάδες (π.χ.
καταναλωτές που κινδυνεύουν να τους κόψουν το ρεύμα).
Ενεργειακές παρεμβάσεις για νοικοκυριά.

•
•
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Παρεμβάσεις σε επίπεδο κοινότητας (π.χ. σεμινάρια).
Συντονισμός τοπικών ιδιωτικών και δημόσιων δικτύων
για τη διασφάλιση του δικαιώματος στην ενέργεια.

Το έργο αναπτύχθηκε με προϋπολογισμό από 100.000 έως
ένα εκατομμύριο ευρώ και κάθε μήνα καταφέρνει να:
•
•
•
•

Συμβουλεύει 2.500 πολίτες
Ομαλοποιεί 50 παροχές ενέργειας
Προστατεύει 600 πολίτες σύμφωνα με τον νόμο
24/2015
Εξοικονομεί 100 kW ηλεκτρικής ενέργειας

Τα Κέντρα Ενεργειακών Συμβουλών ξεκίνησαν το 2017
ως ένα πιλοτικό έργο, αλλά δεδομένης της επιτυχίας της
πρωτοβουλίας (η αξιολόγηση από τους πολίτες ήταν 9,5 στα
10), ο δήμος της Βαρκελώνης αποφάσισε να το μετατρέψει σε
δημόσια υπηρεσία, την οποία συντονίζουν το Ecoserveis και το
ABD, με την υποστήριξη κοινωνικών οργανισμών.
Λόγω των κοινωνικών συνθηκών που ανέκυψαν ως συνέπεια
της πανδημίας COVID-19, η υπηρεσία αντιμετώπισε έλλειψη
προσωπικού και ο ρυθμός απόκρισης μειώθηκε για λιγότερο
επείγουσες περιπτώσεις.

Ωφελούμενοι από το έργο: Άτομα υπό
καθεστώς ενεργειακής φτώχειας

Χρηματοδότηση: Τοπικά κονδύλια από το
Δημοτικό Συμβούλιο της Βαρκελώνης

Photo by Barcelona City Hall

Οι επαγγελματίες:
•
•
•

Μηχανικοί
κοινωνικοί λειτουργοί
σύμβουλοι ενέργειας

Τα Κέντρα Ενεργειακών Συμβουλών
ή τα γραφεία ενέργειας είναι πολύ
συνηθισμένα και σε άλλες περιοχές της
Ισπανίας, όπως στη Βαλένθια ή την Τζιρόνα.
Ωστόσο, η λειτουργία τους στη Βαρκελώνη
είναι μοναδική.

Συνεργάτες: Δημοτικό Συμβούλιο της
Βαρκελώνης (τοπική αυτοδιοίκηση),
ενεργειακοί συνεταιρισμοί, κοινωνικοί
συνεταιρισμοί, ΜΚΟ
Ενδιαφερόμενα μέρη: Εταιρείες ενέργειας,
δημόσια διοίκηση, οργανωμένη κοινωνία των
πολιτών, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
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Stromspar-Check
(Έλεγχος εξοικονόμησης
ενέργειας)
2008

εν εξελίξει

150 περιοχές, Γερμανία
Γεωγραφική κλίμακα:
Εθνική

Οι σύμβουλοι του έργου Stromspar Check
(SSC) παρέχουν δωρεάν συμβουλές σε
νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος σε όλη
τη Γερμανία σχετικά με το πώς μπορούν να
εξοικονομήσουν ενέργεια και νερό, καθώς
και σχετικά με άλλα ζητήματα, όπως η
θέρμανση και πώς να εντάξουν ενέργειες
για την προστασία του κλίματος στην
καθημερινότητά τους. Τα νοικοκυριά που
συμμετέχουν, όχι μόνο εξοικονομούν χρήματα,
αλλά και συμβάλλουν στην προστασία του
κλίματος και την ενεργειακή μετάβαση.

Στάδια ενεργειακής φτώχειας:
•
•
•
•

Διάγνωση
σχεδιασμός
υλοποίηση
αξιολόγηση αντίκτυπου

Τύπος παρέμβασης: Οικοδόμηση
ικανοτήτων και εκπαίδευση, χαρακτηρισμός,
καταναλωτικές συμβουλές, προστασία και
ενδυνάμωση, ανακαίνιση και ενεργειακή
απόδοση των νοικοκυριών, εισαγωγή
στην αγορά εργασίας, παρακολούθηση και
αξιολόγηση αντίκτυπου, συμμετοχή των
ενδιαφερόμενων μερών, διαφάνεια και
κοινοποίηση πληροφοριών

Οι σύμβουλοι του SSC είναι πρώην μακροχρόνια άνεργοι, οι
οποίοι πέρασαν από εντατική εκπαίδευση. Κατανοούν πλήρως
τη δύσκολη οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην οποία
βρίσκονται τα νοικοκυριά που συμμετέχουν στο έργο, και
μπορούν να τους παρέχουν πειστικές συμβουλές ως ίσος προς
ίσο. Οι σύμβουλοι του SSC επισκέπτονται νοικοκυριά που έχουν
εγγραφεί για έναν έλεγχο και μια βάση δεδομένων υπολογίζει
την πιθανή εξοικονόμηση. Οι σύμβουλοι του SSC δίνουν, στη
συνέχεια, συμβουλές σχετικά με το πώς τα νοικοκυριά μπορούν
να εξοικονομήσουν ενέργεια απλώς αλλάζοντας τη συμπεριφορά
τους και εγκαθιστώντας συσκευές εξοικονόμησης ενέργειας και
νερού («άμεσα βοηθήματα»), όπως λυχνίες LED, χρονοδιακόπτες,
τηλέφωνα μπάνιου εξοικονόμησης νερού κ.τ.λ.
Το SSC περιλαμβάνει 150 τοπικά έργα, τα οποία είναι ισόποσα
κατανεμημένα γεωγραφικά και περιλαμβάνουν τοπικούς
οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας. Το πιλοτικό έργο αναπτύχθηκε
από την πόλη της Φρανκφούρτης το 2005. Τριάντα (30) τοπικά
έργα καθιέρωσαν, επίσης, τη μέθοδο προσέγγισης στη γειτονιά,
σύμφωνα με την οποία διαμορφώνεται ένας χώρος σε μια
οικιστική περιοχή, στον οποίο οι κάτοικοι μπορούν να βρουν
πληροφορίες σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας και το
έργο SCC, πριν από μια επίσκεψη στο σπίτι. Τα τοπικά έργα
προσφέρουν και συντονίζουν εκπαιδευτικά προγράμματα για
τους συμβούλους σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας (ιδέα
της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικό εγχειρίδιο και υλικό, όπως και
μια διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα), καθώς και τακτικά
σεμινάρια για αμοιβαία ανταλλαγή και μάθηση μεταξύ των
συμβούλων (βέλτιστες πρακτικές κ.τ.λ.). Τα κοινωνικοτεχνικά και
ενεργειακά πρότυπα του έργου, όπως και η βάση δεδομένων,
εξελίσσονται συνεχώς λόγω των απαιτήσεων του έργου, όπως
είναι η παρακολούθηση των επιθυμητών αλλαγών, η αλλαγή
ψυγείου ή συμβουλευτική σχετικά με τη γειτονιά.
Όσον αφορά την ίδια τη συμβουλευτική, τα κριτήρια
εγκαταστάσεων και προμηθειών περνάνε από συνεχή
αναθεώρηση και εφαρμόζεται μια νέα συμβουλευτική που
εστιάζει στην προστασία του κλίματος μέσα στην καθημερινότητα.

Εθνικό Επίπεδο

Προκειμένου να προσεγγίζει καλύτερα αγροτικές περιοχές, το SCC
αναπτύσσει και εφαρμόζει νέες προσφορές με βάση την εμπειρία
που έχει αποκομίσει από τη δικτύωση κατά την προσέγγιση σε
επίπεδο γειτονιάς, και επεκτείνει τη χρήση των καναλιών παροχής
συμβουλών, όπως το διαδίκτυο και το τηλέφωνο.
Ο Γερμανικός Έλεγχος Εξοικονόμησης Ενέργειας είναι ένα
πετυχημένο και διατομεακό έργο, το οποίο πραγματοποιείται από
οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας και υπηρεσίες ενέργειας και
προστασίας του κλίματος. Μακροχρόνια άνεργοι ειδικεύονται ως
σύμβουλοι εξοικονόμησης ρεύματος. Στη συνέχεια, παρέχουν
συμβουλές σε νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος σχετικά με
το πώς θα μπορούσαν να εξοικονομούν ενέργεια και νερό.
Περισσότερα από 382.000 νοικοκυριά έχουν λάβει συμβουλές

Ωφελούμενοι από το έργο: Ηλικιωμένοι, άτομα
υπό καθεστώς ενεργειακής φτώχειας, άτομα με
χαμηλό εισόδημα, δημόσιες υπηρεσίες/τοπική
αυτοδιοίκηση
Θέματα: Συστήματα θέρμανσης και ψύξης,
οικιακές συσκευές, κλιματική αλλαγή,
κοινότητες, ανάπτυξη ιδεών/καινοτομία,
στρατηγικές αντιμετώπισης, εισόδημα, άνεση
στο σπίτι (θερμική άνεση, ποιότητα στέγασης),
πληροφορίες και ενημέρωση, χρέη, εκπαίδευση,
απασχόληση, πρόσβαση στην ενέργεια και
ενεργειακή κατανάλωση, ενεργειακή απόδοση,
τιμές ενέργειας, κοινωνική στήριξη, εξοπλισμός,
ευάλωτοι καταναλωτές (άτομα με αναπηρία,
φοιτητές, ενοικιαστές, κάτοικοι κοινωνικής
στέγασης)

Οι επαγγελματίες:
•
•

Μηχανικοί
κοινωνικοί λειτουργοί
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από το 2008. Η εξοικονόμηση κόστους ανά νοικοκυριό
κυμαίνεται από 100 έως 250 ευρώ τον χρόνο.
Με προϋπολογισμό περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ, το έργο
έχει προσεγγίσει και συμβουλέψει περισσότερα από 380.000
άτομα, έχει οδηγήσει στην εξοικονόμηση 300 κιλών διοξειδίου
του άνθρακα ανά νοικοκυριό μέσα από τη συμβουλευτική που
παρέχει, έχει απασχολήσει 7.000 συμβούλους εξοικονόμησης
ρεύματος και έχει διενεργήσει 20.000 συμβουλευτικές συνεδρίες
που εστιάζουν στην προστασία του κλίματος και τη διατήρηση
των πόρων στην καθημερινή ζωή.
YouTube | Facebook

Χρηματοδότηση: Εθνικά κονδύλια για
την Εθνική Πρωτοβουλία για το Κλίμα της
Γερμανίας, κέντρα απασχόλησης, τοπικοί
έρανοι
Τύπος ενδιαφερόμενων μερών: Πάροχοι
ενέργειας, γενικός πληθυσμός, τοπική
αυτοδιοίκηση, πανεπιστήμια
Οι συνεργάτες: Οργανώσεις της κοινωνίας
των πολιτών, οργανισμοί ενέργειας (τοπικό
και περιφερειακό επίπεδο), εταιρείες
ενέργειας (εθνικό επίπεδο), εθνικοί φορείς.
Αναλυτικά: Ομοσπονδιακό Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Διατήρηση της Φύσης
και Πυρηνική Ασφάλεια (BMU), Εθνική
Πρωτοβουλία για το Κλίμα – Γερμανία,
Γερμανικό Φιλανθρωπικό Σωματείο Caritas
(DCV), Ομοσπονδιακή Ένωση Ενέργειας και
Υπηρεσίες Προστασίας του Κλίματος, Berliner
Energieagentur, Energieagentur Regio
Freiburg, EZA (Ευρωπαϊκό Κέντρο Εργατικών
Ερωτήσεων). Energie und Umweltzentrum
Allgäu, prisma consult GmbH, BEKS
EnergieEffizienz GmbH, Klimaschutzagentur
Region Hannover, περισσότερες από 100
τοπικές υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας σε
όλη τη Γερμανία

Σχετικά έργα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες:
Δωρεάν Ενεργειακή Σάρωση (Φλάνδρα,
Βέλγιο), Κέντρα Ενεργειακών Συμβουλών
(Βαρκελώνη, Ισπανία)
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Green Doctors
(Πράσινοι Γιατροί)
2000

εν εξελίξει

Οι Πράσινοι Γιατροί είναι ειδικοί της
ενεργειακής απόδοσης, οι οποίοι
επισκέπτονται κατοίκους στα σπίτια
τους σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο,
βοηθώντας τα ευάλωτα νοικοκυριά
να εξοικονομήσουν χρήματα από τους
λογαριασμούς ενέργειας, να ζεσταίνονται
και να βελτιώσουν τις συνθήκες
διαβίωσής τους. Με 1 στα 10 νοικοκυριά
στο Ηνωμένο Βασίλειο υπό καθεστώς
ενεργειακής φτώχειας, αυτή η υπηρεσία
αποτελεί σανίδα σωτηρίας για πολλούς
κατοίκους. Η υπηρεσία συμβάλλει, επίσης,
στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα.

Τσεσάιρ, Μπάρνσλεϊ, Κιρκλές, Σάντερλαντ, Στόουκ,
Νιουκάσλ άντερ Λάιμ, Στάτφορντσαϊρ Μούρλαντς,
Μπλάκπουλ, Μπέρνλεϊ ή Ροτσντέιλ, Ευρύτερο Μάντσεστερ,
Λονδίνο, Βορειοδυτικό Γιορκσάιρ, Λιντς, Μπράντφορντ,
Ηνωμένο Βασίλειο
Γεωγραφική κλίμακα: Τοπική κλίμακα

Προσφέρει μια σειρά από δωρεάν υπηρεσίες, όταν κάποιος
εγγραφεί για λήψη συμβουλών από έναν Πράσινο Γιατρό, οι
οποίες αποσκοπούν στα εξής:
•
•
•

•
•
•

Στάδια ενεργειακής φτώχειας:
•
•

Σχεδιασμός
υλοποίηση

Τύπος παρέμβασης: Οικοδόμηση ικανοτήτων
και εκπαίδευση, εκστρατεία επικοινωνίας,
καταναλωτικές συμβουλές, προστασία και
ενδυνάμωση, ενεργειακή απόδοση και
ανακαίνιση νοικοκυριών

Εντοπίζουν τις αιτίες απώλειας θερμότητας στα σπίτια.
Βοηθούν να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν
προβλήματα που προκύπτουν από υγρασία και μούχλα.
Προσφέρουν χρήσιμες συμβουλές για την εξοικονόμηση
ενέργειας και μέτρα αποδοτικής χρήσης του νερού,
διασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, ότι τα σπίτια παραμένουν
ασφαλή και άνετα.
Υλοποίηση μικρών μέτρων αποδοτικής κατανάλωσης
νερού και ενέργειας, όπως μονωτικά πόρτας.
Διευκολύνουν την αλλαγή παρόχου ενέργειας για την
εξοικονόμηση χρημάτων.
Διευκολύνουν την πρόσβαση σε τύπους στήριξης, όπως
έκτακτα μέτρα θέρμανσης, κρατικές επιχορηγήσεις ή
χρηματοδοτήσεις, συμβουλές σχετικά με χρέη που έχουν
να κάνουν με την κατανάλωση ενέργειας ή νερού.

Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελούν μέρος
αυτής της σύμπραξης, ενώ η ίδια η πρωτοβουλία αποτελεί
υπόδειγμα μακροπρόθεσμης υπηρεσίας που στηρίζει όσους
έχουν ανάγκη, με άμεσες λύσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες υπό καθεστώς
ενεργειακής φτώχειας.

Εθνικό Επίπεδο

Photos by Groundwork

Θέματα: Υγεία, συμπεριφορά, συστήματα
θέρμανσης και ψύξης, οικιακές συσκευές,
άνεση εσωτερικών χώρων, πληροφόρηση
και ευαισθητοποίηση, πρόσβαση σε ενέργεια
και ενεργειακή κατανάλωση, ενεργειακοί
έλεγχοι, ασφάλεια, ενεργειακή απόδοση,
τιμές ενέργειας, κοινωνική στήριξη
Ωφελούμενοι από το έργο: Άτομα υπό
καθεστώς ενεργειακής φτώχειας, άτομα με
χαμηλό εισόδημα

Χρηματοδότηση: Ιδιωτικά κεφάλαια, εθνικά,
περιφερειακά, τοπικά κονδύλια από το
πρόγραμμα «Cadent Foundation Green
Doctor»
Τύπος ενδιαφερόμενων μερών: Δήμοι,
τοπική αυτοδιοίκηση

Οι συνεργάτες: Groundwork UK
(φιλανθρωπικός οργανισμός), Cadent
Foundation Green Doctor (φιλανθρωπικός
οργανισμός), πάροχοι στέγασης (δημόσιοι,
κοινωνικοί και συνεταιριστικοί), τοπική
αυτοδιοίκηση

Οι επαγγελματίες:
•
•
•

Αρχιτέκτονες
κοινωνικοί λειτουργοί
τεχνικοί
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Just a Change
(JAC)
2020

εν εξελίξει

Η Just a Change είναι ένας μη
κερδοσκοπικός οργανισμός που
ανοικοδομεί σπίτια ατόμων που έχουν
ανάγκη στην Πορτογαλία και κινητοποιεί
εθελοντές για εργασία σε ανακαινίσεις
κακοδιατηρημένων σπιτιών.

Πορτογαλία
Γεωγραφική κλίμακα:
Εθνική, περιφερειακή και
τοπική

Ο οργανισμός αναπτύσσει δράσεις γύρω από τα ακόλουθα:
•

•

•

Στάδια ενεργειακής φτώχειας:
•
•
•
•

Διάγνωση
σχεδιασμός
υλοποίηση
αξιολόγηση αντίκτυπου

Τύπος παρέμβασης: Οικοδόμηση
ικανοτήτων και εκπαίδευση, χαρακτηρισμός,
εκστρατεία επικοινωνίας, ανακαίνιση και
ενεργειακή απόδοση των νοικοκυριών,
εισαγωγή στην αγορά εργασίας,
παρακολούθηση και αξιολόγηση αντίκτυπου,
διαφάνεια και κοινοποίηση πληροφοριών
Θέματα: Κοινότητες, εκπαίδευση,
ενεργειακοί έλεγχοι, ενεργειακή απόδοση,
εξοπλισμός, ισότητα και δικαιοσύνη, σπίτια
δύσκολης αντιμετώπισης, οικιακές συσκευές,
άνεση μέσα στο σπίτι, μόνωση, ποιότητα
καταλύματος, αγροτικές περιοχές

•

Διάγνωση: Το τοπικό δίκτυο κοινωνικών εταίρων
χαρτογραφεί και εντοπίζει οικογένειες που διαμένουν σε
ακατάλληλα καταλύματα λόγω φτώχειας.
Κινητοποίηση: Ο οργανισμός είναι υπεύθυνος για την
εύρεση των κύριων πόρων που απαιτούνται για την
υλοποίηση του έργου.
Ανακαίνιση: Κατά τη διάρκεια των οικοδομικών
εργασιών, εστιάζει στη δημιουργία σχέσεων με
τους δικαιούχους και διαχειρίζεται τη σχέση με τους
συνεργάτες, προκειμένου να ενισχύσει τον κοινωνικό
αντίκτυπο. Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης, ενθαρρύνει
τους δικαιούχους να συμμετάσχουν στις εργασίες.
Επακόλουθες δράσεις: Μέσα από το τοπικό δίκτυο
συνεργατών, ο οργανισμός εξασφαλίζει ότι οι αλλαγές
και ο αντίκτυπος που επιτεύχθηκαν κατά τις εργασίες
ανοικοδόμησης δεν θα χαθούν, διασφαλίζοντας ότι κάθε
οικογένεια παρακολουθείται και λαμβάνει βοήθεια από
κοινωνικούς λειτουργούς για άλλα κοινωνικά προβλήματα
που μπορεί να αντιμετωπίζει.

Οι δράσεις που αναπτύσσονται περιλαμβάνουν:
•
•
•

•

Επεξεργασία και δημοσίευση πληροφοριών.
Συνεργασία με συνεργάτες για την πραγματοποίηση των
παρεμβάσεων στα νοικοκυριά.
Συμμετοχή σε συνελεύσεις, συνέδρια ή προώθηση
άλλων δράσεων που σχετίζονται με τους στόχους του
οργανισμού.
Έρανοι.

Εθνικό Επίπεδο
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Το έργο JAC αποτελεί ένα καλό παράδειγμα του πώς ένας
οργανισμός δρα σε τοπικό επίπεδο με τη βοήθεια εθελοντών
και συμπράξεων. Η τοπική αυτοδιοίκηση βοηθά τον
οργανισμό να εντοπίσει νοικοκυριά που έχουν ανάγκη, ενώ
οι εθελοντές βοηθούν στην ανακαίνιση των σπιτιών κατά τη
διάρκεια θερινών κατασκηνώσεων, κέντρων εκπαίδευσης και
άλλων δραστηριοτήτων. Το έργο Just Α Change αποτελεί,
επίσης, ένα εθνικό δίκτυο που δίνει τη δυνατότητα σε
πολλούς φορείς και συνεργάτες να συμπράττουν και να
μοιράζονται τις γνώσεις τους.

Μόνο μέσα στο 2020, μέσω συμπράξεων με ιδιωτικές
εταιρείες, το έργο JAC κατάφερε τα εξής:

Μέχρι το 2020, με προϋπολογισμό από 100.000 έως ένα
εκατομμύριο ευρώ, ο οργανισμός ανακαίνισε περίπου 240
σπίτια και 65 κοινωνικά ιδρύματα, μέσω ενός εθελοντικού
προγράμματος σε όλη την Πορτογαλία. Στο σύνολο
καταγράφηκαν περισσότεροι από 5.000 εθελοντές και 4.500
δικαιούχοι.

•

•
•

•

•

Κινητοποίησε 37 τεχνικούς ενέργειας για επιτόπου
εθελοντική εργασία και εθελοντική παροχή δεξιοτήτων.
Εξέδωσε 26 πιστοποιητικά για ανακαινισμένα σπίτια,
προκειμένου να στηρίξει και να καθοδηγήσει την
πραγματοποίηση εργασιών ενεργειακής ανακαίνισης σε
σπίτια.
Εγκατέστησε φωτοβολταϊκά συστήματα για αυτόνομη
κατανάλωση.
Σε 13 περιπτώσεις εγκατέστησε ενεργειακά αποδοτικό
εξοπλισμό.
Βελτίωσε την ενεργειακή βαθμολογία κατά 65% σε σπίτια
που αναλύθηκαν μετά από την κοινή παρέμβαση.

Photo by Just a Change

Ωφελούμενοι από το έργο: Άτομα χαμηλού
εισοδήματος, φοιτητές

Τύπος χρηματοδότησης: Ιδιωτικά κεφάλαια,
κεφάλαια πολιτών

Οι επαγγελματίες:
•
•
•
•
•
•

Αρχιτέκτονες
μηχανικοί
μέλη τοπικής αυτοδιοίκησης/εθνικού
φορέα
φοιτητές
τεχνικοί
εθελοντές

Οι συνεργάτες: Φιλανθρωπικά ιδρύματα,
τοπική αυτοδιοίκηση, ΜΚΟ, ιδιωτικές
εταιρείες: EDP, Fundação Manuel António
da Mota, Portugal Inovação Social, IKEA,
Prio, Leroy Merlin, Voltalia, Amorim, Schuss,
Porto, Cascais, Monchique, Obidos, Sever
do Vouga, Palmela, Torres Vedras, Santa
Comba Dão, Arganil, Capital do Ovo,
Tondela, Estrela, Campolide, κοινωνικοί
επενδυτές και τεχνικοί, πάροχοι διαχείρισης
και πόρων
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LIGAR – Ενέργεια για όλους
2017

2019

Το έργο LIGAR συγκεντρώνει μια
πολυεπίπεδη ομάδα ειδικών για την
ανάπτυξη μιας ανοιχτής σε όλους και
ολοκληρωμένης προσέγγισης για την
αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας,
ξεκινώντας με τον εντοπισμό και τη
χαρτογράφηση περιοχών που είναι πιο
ευάλωτες στην ενεργειακή φτώχεια και
συνεχίζοντας με απευθείας και προσωπική
επαφή με ευάλωτους καταναλωτές σε
επιλεγμένες περιοχές, προκειμένου να
κατανοηθεί η κατάστασή τους και τι
μπορεί να γίνει για να βελτιωθεί. Τέλος,
πραγματοποιούνται δράσεις σε τοπικό
επίπεδο με επίκεντρο τα ευάλωτα νοικοκυριά,
ώστε να αυξηθεί η ενημέρωση και η στήριξη,
μέσω στρατηγικών για τη βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης.

Πορτογαλία
Γεωγραφική κλίμακα:
Εθνική, περιφερειακή,
τοπική

Το έργο ανέπτυξε τις ακόλουθες δράσεις:
•

•

Στάδια ενεργειακής φτώχειας:
•
•
•

Διάγνωση
σχεδιασμός
υλοποίηση

Τύπος παρέμβασης: Οικοδόμηση
ικανοτήτων και εκπαίδευση, καταναλωτικές
συμβουλές, προστασία και ενδυνάμωση,
ανακαίνιση και ενεργειακή απόδοση
των νοικοκυριών, ενδιαφερόμενα μέρη,
διαφάνεια και κοινοποίηση πληροφοριών

•

Ανάπτυξη μιας μεθόδου ποσοτικής ανάλυσης, τον λεγόμενο
Δείκτη ευαλωτότητας απέναντι στην ενεργειακή φτώχεια
(EPVI), προκειμένου να αποτιμηθεί και να χαρτογραφηθεί η
ευαλωτότητα απέναντι στην ενεργειακή φτώχεια (χειμώνα
και καλοκαίρι), η οποία μέθοδος συνδύαζε μοντελοποίηση
των ενεργειακών αναγκών των κτηρίων, στατιστικά στοιχεία
για την ενέργεια και κοινωνικοοικονομικούς δείκτες. Μέσα
από αυτή τη μέθοδο, επιλέχθηκαν 10 από τις πιο ευάλωτες
περιοχές στις οποίες θα γίνονταν παρεμβάσεις, σύμφωνα
με τα υψηλότερα επίπεδα ευαλωτότητας κατά τους
καλοκαιρινούς και τους χειμερινούς μήνες, την τυπολογία
της περιοχής (αστική/αγροτική), το μέγεθος του πληθυσμού
και την ευκολία πρόσβασης και επικοινωνίας με τους
οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα αποτελέσματα
αναλύθηκαν σε συνδυασμό με συμπληρωματικούς
περιφερειακούς δείκτες, όπως το ποσοστό της κοινωνικής
στέγασης, τα ανεπίσημα καταλύματα και τους παραλήπτες
κοινωνικών εκπτώσεων στους λογαριασμούς ενέργειας,
στοιχεία ενδεικτικά της ύπαρξης ενεργειακής φτώχειας.
Διενεργήθηκε ποιοτική ανάλυση με βάση συνεντεύξεις στις
επιλεγμένες περιοχές ώστε να προσεγγιστούν οι ευάλωτοι
καταναλωτές, να χαρακτηριστεί η κατάστασή τους και το
γενικότερο πλαίσιο, και να αναγνωριστούν δυνατότητες
παρέμβασης σχετικά με τη χρήση ενέργειας στα σπίτια τους.
Οι συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν εστίαζαν στα
εξής: χαρακτηρισμό του καταλύματος, εργασίες ανακαίνισης,
διατήρηση, ικανοποίηση από το κατάλυμα, αντίληψη περί
άνεσης, αξιολόγηση της θερμικής άνεσης, πρακτικές
αντιμετώπισης του κρύου και της ζέστης, οικιακός εξοπλισμός,
ενεργειακή κατανάλωση και εξοικονόμηση, οικογενειακός
προϋπολογισμός, αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης,
συμβάσεις παροχής ενέργειας, πρόσβαση σε πληροφόρηση,
καθημερινές συνήθειες και σύνθεση νοικοκυριού.
Υλοποίηση τοπικών δράσεων για την αύξηση της
ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινότητας και την προώθηση
της ενεργειακής απόδοσης στις κατά τόπους περιοχές,

Εθνικό Επίπεδο

προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αναγνωρισμένες
αιτίες της ευαλωτότητας. Οι πρωτοβουλίες περιελάμβαναν:
δημιουργία ενός εγχειριδίου για την ενεργειακή απόδοση
και έναν διαγωνισμό ιδεών με σκοπό την προώθηση
καινοτόμων ιδεών για την αύξηση της ευαισθητοποίησης
και της συμμετοχής των τοπικών παραγόντων στον αγώνα
για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Παρασχέθηκαν
δυνατότητες για την οικοδόμηση ικανοτήτων, όπως
και τεχνική εκπαίδευση στους συμβούλους ενέργειας,
προκειμένου να μπορούν να βοηθήσουν τους ευάλωτους
καταναλωτές να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή φτώχεια,
μέσα από καθημερινές στρατηγικές για την ενεργειακή
απόδοση και προσωπική στήριξη σχετικά με τους
λογαριασμούς και τις συμβάσεις παροχής ενέργειας.
Με προϋπολογισμό ύψους περίπου 150.000 ευρώ, το έργο
παρενέβη σε 10 περιοχές, πήρε συνέντευξη από 100 άτομα
και ολοκλήρωσε 500 τοπικές παρεμβάσεις. Πρόκειται για
μια υποδειγματική πρακτική, καθώς διαφορετικές ομάδες
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ειδικών συνδύασαν με επιτυχία ποσοτική και περιφερειακή
χαρτογράφηση με ποιοτικές μεθόδους βασισμένες σε
συνεντεύξεις, προκειμένου να επιλέξουν επίκεντρα
ευαλωτότητας για τοπικές δράσεις και ευκαιρίες παρέμβασης, οι
οποίες συνοδεύονταν ακολούθως από επιτόπου παρεμβάσεις, κι
έτσι οριζόταν η διαδρομή για το πέρασμα από τη θεωρία στην
πράξη. Οι οργανισμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης συμμετείχαν ως
διαμεσολαβητές, ώστε να γίνει η αναγνώριση του πεδίου και να
συνδεθεί το έργο με τον τοπικό πληθυσμό.
Οι προκλήσεις που ανέκυψαν κατά την υλοποίηση του έργου
είχαν συνήθως να κάνουν με τη συμμετοχή των κατά τόπους
ενδιαφερόμενων μερών στους διαγωνισμούς ιδεών, τη συλλογή
δεδομένων, τη συμμετοχή των ευάλωτων καταναλωτών και
την έλλειψη οικονομικής στήριξης για τα ευάλωτα νοικοκυριά
ώστε να πραγματοποιηθούν οι εργασίες ανακαίνισης στα σπίτια
και η αντικατάσταση του μη αποδοτικού εξοπλισμού. Τέλος, τα
αποτελέσματα και ο πραγματικός αντίκτυπος του έργου ήταν
δύσκολο να υπολογιστούν.

Energy Poverty Vulnerability Index (EPVI) (winter and
summer), photo by Ligar

Θέματα: Στόχοι με βάση την περιοχή,
συμπεριφορές, οικιακές συσκευές,
ανάπτυξη ιδεών/καινοτομιών, στρατηγικές
αντιμετώπισης, πολιτιστικοί παράγοντες,
πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση,
εκπαίδευση, πρόσβαση στην ενέργεια και
ενεργειακή κατανάλωση, αγροτικές περιοχές,
ενεργειακή απόδοση, εξοπλισμός
Ωφελούμενοι από το έργο: Πληθυσμός
υπό καθεστώς ενεργειακής φτώχειας, τοπική
αυτοδιοίκηση, σύμβουλοι ενέργειας

Χρηματοδότηση: Εθνικά κονδύλια από την
Εθνική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ERSE)
μέσω του Σχεδίου για την Προώθηση της
Αποδοτικής Κατανάλωσης Ρεύματος (PPEC)
Οι συνεργάτες: Adene (δημόσιος οργανισμός
ενέργειας), Κέντρο Ψηφιακής Ένταξης – CDI
(ΜΚΟ), Sair Da Casca (εταιρεία κοινωνικής
συμβουλευτικής), FCT-NOVA (πανεπιστήμιο),
Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστημών - ICS
(πανεπιστήμιο)
Τύποι ενδιαφερόμενων μερών: Γενικός
πληθυσμός, εθνικοί φορείς

Οι επαγγελματίες:
•
•
•

Μηχανικοί
κοινωνικοί επιστήμονες
τεχνικοί

Παρόμοια έργα σε άλλες
χώρες: ARCAS (Πορτογαλία, Γαλλία και Ισπανία),
Δείκτες ενεργειακής φτώχειας σε δημοτικό επίπεδο
(Βαρκελώνη, Ισπανία), Habita_RES (Ισπανία), Τεχνική
μελέτη για την ενεργειακή φτώχεια (Μαδρίτη,
Ισπανία).
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Lumină pentru România
(Φως για τη Ρουμανία)
2013

εν εξελίξει

Το έργο Φως για τη Ρουμανία είναι μια
κοινωνική εκστρατεία αφιερωμένη σε
οικογένειες που ζουν χωρίς ηλεκτρικό
ρεύμα και φως. Το έργο ανακάλυψε
τα άτομα που έχουν ανάγκη μέσα από
ανάλυση εγγράφων και εργασία πεδίου.
Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης
βοήθησαν παρέχοντας πληροφορίες για
άτομα και νοικοκυριά που ζουν χωρίς
ρεύμα. Με προϋπολογισμό που κυμαινόταν
από 100.000 έως ένα εκατομμύριο ευρώ,
το έργο εγκατέστησε φωτοβολταϊκά
συστήματα που παρέχουν δωρεάν ηλεκτρικό
ρεύμα σε περίπου 250 οικογένειες, 1.000
άτομα, τέσσερα δημόσια σχολεία και δύο
εκκλησίες. Συνολικά εγκαταστάθηκαν 300
φωτοβολταϊκά συστήματα σε 97 κοινότητες,
σε 29 κομητείες της Ρουμανίας.

Ρουμανία
Γεωγραφική κλίμακα:
Εθνική

Οι δράσεις που περιελάμβανε το έργο ήταν οι εξής:
•

•

•

•

Στάδια ενεργειακής φτώχειας:
•
•
•

Διάγνωση
σχεδιασμός
υλοποίηση

Τύπος παρέμβασης: Οικοδόμηση
ικανοτήτων και εκπαίδευση, ενσωμάτωση
ανανεώσιμης ενέργειας

Έρευνα τόσο στο γραφείο όσο και επιτόπου, επικοινωνία με
την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και την κεντρική κυβέρνηση
για την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με κατοίκους και
νοικοκυριά χωρίς πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα.
Συλλογή προϋπολογισμού για το στάδιο υλοποίησης του
έργου, όπως για την αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση
των φωτοβολταϊκών συστημάτων.
Εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Κατά
τη διάρκεια αυτού του σταδίου, το έργο πραγματοποίησε
επιτόπια έρευνα σχετικά με τυχόν περαιτέρω ανάγκες,
αλλά και για τη δυναμικότητα των κατοίκων και των
νοικοκυριών. Παρασχέθηκε οικονομική βοήθεια και
τεχνική υποστήριξη στους κατοίκους και τα νοικοκυριά
που θέλησαν να συνδεθούν στο δημόσιο δίκτυο διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας.
Στους δικαιούχους παρασχέθηκε τεχνική υποστήριξη όπως
και υπηρεσία παρακολούθησης για τα εγκατεστημένα
φωτοβολταϊκά συστήματα.

Πρόκειται για ένα έργο με υποδειγματική καλή πρακτική,
το οποίο παρέχει χαμηλού κόστους λύσεις ανανεώσιμης
και πράσινης ενέργειας και χρησιμοποιεί ιδιωτικές και
δημόσιες δωρεές για την αντιμετώπιση της ενεργειακής
φτώχειας αλλά και την κάλυψη των αναγκών ευάλωτων
καταναλωτών. Ταυτόχρονα, το έργο προωθεί την ενημέρωση
για ενεργειακές λύσεις σε καταναλωτές που έχουν ανάγκη.
Οι προκλήσεις που ανέκυψαν κατά την υλοποίηση του έργου
σχετίζονταν με τη συλλογή δεδομένων, τη συμμετοχή των
ενδιαφερόμενων μερών και τους εθνικούς κανονισμούς.

Εθνικό Επίπεδο

Photos by Free Mioriţa.

Θέματα: Ηλεκτροδότηση, πρόσβαση σε
ενέργεια και ενεργειακή κατανάλωση,
ανανεώσιμη ενέργεια, αγροτικές περιοχές,
ευάλωτοι καταναλωτές
Ωφελούμενοι από το έργο: Παιδιά, άτομα
με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένοι, άτομα υπό
καθεστώς ενεργειακής φτώχειας

Χρηματοδότηση: Ιδιωτικά κεφάλαια από
Fundatia Fan Courier, Dedeman, Unicredit
Bank, Nn România, Siemens Energy, Ropeco,
Ikea, Cardif-Assurances, Tiab Sa, MercedesBenz Financial Services, άλλα ιδιωτικά
κεφάλαια

Οι συνεργάτες: Φιλανθρωπικά ιδρύματα,
εμπορικές ενώσεις, έρανοι, ΜΜΕ, ΜΚΟ,
ιδιωτικές εταιρείες
Τύπος ενδιαφερόμενων μερών: Γενικός
πληθυσμός, τοπική αυτοδιοίκηση

Οι επαγγελματίες:
•
•

Δημοσιογράφοι
φοιτητές
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Fényhozók Alapítvány
(Ίδρυμα Φωταγώγησης)
2014

εν εξελίξει

Στο χωριό Μπακς, και ειδικά στον
καταυλισμό των Ρομά «Mária telep», τα
πιο φτωχά νοικοκυριά αντιμετωπίζουν
δυσκολίες πρόσβασης στην ενέργεια ή/
και στην πληρωμή των λογαριασμών.
Το Ίδρυμα Φωταγώγησης αποσκοπεί
στο να μεταμορφώσει το Μπακς σε
ένα χωριό πρότυπο, όσον αφορά την
ενέργεια, με τη συμμετοχή νοικοκυριών
χαμηλού εισοδήματος. Το έργο προσπαθεί
να αναπτύξει ένα διανεμόμενο και
προσαρμόσιμο μοντέλο που θα απευθύνεται
σε οικογένειες της κατώτερης μεσαίας τάξης
της περιοχής. Για την επίτευξη αυτού του
στόχου, αλλά και για να αντιμετωπίσει την
ενεργειακή φτώχεια, το έργο παρέχει λύσεις
ανανεώσιμης ενέργειας σε νοικοκυριά που
έχουν ανάγκη στο Μπακς.

Dél-Alföld, Μπακς, Ουγγαρία
Γεωγραφική κλίμακα:
Εθνική και τοπική

Το έργο παρέχει φωτοβολταϊκά συστήματα σε νοικοκυριά
υπό καθεστώς ενεργειακής φτώχειας, τα οποία δεν έχουν
καθόλου πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα. Με προϋπολογισμό
από 5.000 έως 10.000 ευρώ, το έργο δίνει τη δυνατότητα
σε ευάλωτες ομάδες να επωφεληθούν από την ενεργειακή
μετάβαση, ενεργοποιώντας τη συμμετοχή δικαιούχων της
περιοχής μέσα από ένα μοντέλο αλληλεγγύης.
Οι δράσεις αναπτύσσονται γύρω από δύο άξονες: ανάπτυξη
της κοινότητας και τεχνική υποστήριξη. Η οικοδόμηση
της κοινότητας περιλαμβάνει φόρουμ, στρατολόγηση
και εκπαίδευση εθελοντών, επιτόπου παρουσία, έρανο
και μια δομημένη στρατηγική επικοινωνίας. Το τεχνικό
μέρος περιλαμβάνει την ανάπτυξη και εγκατάσταση ενός
φωτοβολταϊκού συστήματος με αντιστροφέα, ώστε το
σύστημα να μπορεί να τροφοδοτεί τουλάχιστον δύο
ηλεκτρονικές οικιακές συσκευές, μαζί με τον φωτισμό. Η
εγκατάσταση γίνεται από επιλεγμένους και εκπαιδευμένους
εθελοντές.

Στάδια ενεργειακής φτώχειας:
•

Υλοποίηση

Τύπος παρέμβασης: Οικοδόμηση ικανοτήτων
και εκπαίδευση, χρηματοοικονομικοί
μηχανισμοί, ενσωμάτωση ανανεώσιμης
ενέργειας

Το έργο αποτελεί μια υποδειγματική περίπτωση υλοποίησης
μιας δράσης σε συνεργασία με τον τοπικό πληθυσμό, η οποία
βελτιώνει το επίπεδο ζωής των ευάλωτων κοινοτήτων. Οι
κύριες δυσκολίες που αντιμετώπισε το έργο σχετίζονταν με
τη μικρή κλίμακα του έργου, την έλλειψη προσωπικού για
ομαλή και έγκαιρη διαχείριση, την ανεπαρκή χρηματοδότηση
και την έλλειψη συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών.

Εθνικό Επίπεδο

Photos by fenyhozok.

Θέματα: Κλιματική αλλαγή, ανθρώπινα
δικαιώματα, κοινότητες, ανανεώσιμη
ενέργεια, αγροτικές περιοχές,
υποκατανάλωση, ευάλωτοι καταναλωτές,
εθνικότητα
Ωφελούμενοι από το έργο: Παιδιά,
ηλικιωμένοι, άτομα υπό καθεστώς
ενεργειακής φτώχειας, περιθωριοποιημένες
κοινότητες Ρομά

Χρηματοδότηση: Ιδιωτικά κεφάλαια και
κεφάλαια πολιτών

Οι συνεργάτες: Roma Versitas (οργάνωση
της κοινωνίας των πολιτών), τοπική
αυτοδιοίκηση, ΜΚΟ, πανεπιστήμια/ερευνητικά
κέντρα

Οι επαγγελματίες:
•
•

Κοινωνικοί λειτουργοί
εθελοντές
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Namų ūkiai energetikos
transformacijos kotekste
(Νοικοκυριά στο πλαίσιο
ενεργειακής μεταμόρφωσης)
2020

2021

Ο κύριος στόχος του έργου «Νοικοκυριά
στο πλαίσιο ενεργειακής μεταμόρφωσης»
είναι να δημιουργήσει ένα σύστημα για την
αποτίμηση της ενεργειακής φτώχειας στη
Λιθουανία και να αξιολογήσει τις κρατικές
παρεμβάσεις στο θέμα της ενεργειακής
κατανάλωσης των νοικοκυριών, κάτι που
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη
χάραξη της πολιτικής της χώρας και για την
παρακολούθηση της ενεργειακής φτώχειας,
προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο
για τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με
την ενέργεια, με βάση τα στοιχεία και με
γνώμονα τα νοικοκυριά. Η ανάλυση και τα
στοχευμένα πολιτικά μέτρα αποσκοπούν στο
να μειώσουν την ενεργειακή φτώχεια και να
πετύχουν τους ενεργειακούς στόχους που
έχει θέσει η Εθνική Στρατηγική Ενεργειακής
Ανεξαρτησίας, μέσα από τη λελογισμένη
χρήση περιορισμένων πόρων.

Στάδια ενεργειακής φτώχειας:
•

Διάγνωση

Λιθουανία
Γεωγραφική κλίμακα:
Εθνική κλίμακα

Αυτό το σύστημα είναι κατάλληλο για να εφαρμοστεί
στις διαδικασίες χάραξης εθνικών πολιτικών και για την
παρακολούθηση της κατάστασης της ενεργειακής φτώχειας
στη Λιθουανία. Το σύστημα βασίζεται σε λεπτομερείς και
τακτικά ενημερωμένα στατιστικές έρευνες, και δίνει τη
δυνατότητα για προσομοίωση του αντίκτυπου που θα έχει
η εφαρμογή των πολιτικών σε κάθε νοικοκυριό ξεχωριστά.
Τα εργαλεία για την παρακολούθηση της ενεργειακής
φτώχειας και την ανάλυση των πολιτικών (εργαλεία ENSPA)
που έχουν αναπτυχθεί στο παρόν έργο διασφαλίζουν την
πρακτική εφαρμοσιμότητα των αποτελεσμάτων. Τα εργαλεία
ENSPA δίνουν τη δυνατότητα για μια εις βάθος ανάλυση της
κατάστασης, αναφορικά με την ενεργειακή φτώχεια, καθώς
και για προσομοίωση της εφαρμογής πολιτικών μέτρων, ώστε
να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος που θα έχουν αυτά τα μέτρα σε
διάφορα νοικοκυριά, στην κατανομή του εισοδήματος και στο
επίπεδο της ενεργειακής φτώχειας.
Τα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν μια ανάλυση των
δεικτών ενεργειακής φτώχειας και των πολιτικών μέτρων
για την ενέργεια, τα οποία απευθύνονται στα νοικοκυριά,
πρακτικές συστάσεις για να βελτιωθεί η παρακολούθηση της
ενεργειακής φτώχειας και η χάραξη πολιτικών. Τα προβλήματα
που εντοπίζονται μέσω των δεικτών που συνιστά το

Εθνικό Επίπεδο
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Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ενεργειακής Φτώχειας αφορούν,
όχι μόνο τη Λιθουανία, αλλά και άλλες χώρες.

που επιθυμούν να βελτιώσουν την παρακολούθηση της
ενεργειακής φτώχειας και την ανάλυση των πολιτικών τους.

Τα εργαλεία ENSPA και η ανάλυση που πραγματοποιείται
στα πλαίσια του έργου θα συμβάλλουν στη λήψη
εμπεριστατωμένων αποφάσεων για τη χάραξη πολιτικών
σχετικά με τα νοικοκυριά.

Με προϋπολογισμό από 10.000 έως 100.000 ευρώ, το
έργο προσδιορίζει δύο δείκτες για την ενεργειακή φτώχεια
στη Λιθουανία. Οι πιθανές προκλήσεις που μπορεί να
αντιμετωπίσει το έργο έχουν να κάνουν με την ανεύρεση και
συλλογή δεδομένων και πληροφοριών. Η παρακολούθηση
της ενεργειακής φτώχειας αποτελεί μια συνεχή διαδικασία,
η οποία απαιτεί τη συλλογή λεπτομερών δεδομένων σχετικά
με τα νοικοκυριά και τα χαρακτηριστικά της ενεργειακής
κατανάλωσής τους. Δεν είναι ακόμα σαφές αν θα επιτευχθεί η
υλοποίηση των εναλλακτικών τρόπων συλλογής δεδομένων
που προτείνει το έργο.

Το έργο πραγματοποιείται σε εθνικό επίπεδο και η υλοποίησή
του περιλαμβάνει συζητήσεις με τους τοπικούς αρμόδιους
φορείς. Αποτελεί ένα καλό παράδειγμα δράσης που υλοποιείται
σε επίπεδο «διάγνωσης», η οποία αποσκοπεί στην αξιολόγηση
της παρούσας κατάστασης σχετικά με την ενεργειακή
φτώχεια στη Λιθουανία. Συνιστά ένα χρήσιμο βήμα για χώρες

Photo by Lietuvos Energetikos Institutas.

Τύπος παρέμβασης: Χαρακτηρισμός,
πολιτική υποστήριξη, κανονισμός, συμμετοχή
ενδιαφερόμενων μερών
Θέματα: Συστήματα θέρμανσης και ψύξης,
εισόδημα, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση,
νόμοι και νομοθεσία, κανονισμοί, ενεργειακή
απόδοση, τιμές ενέργειας, κοινωνική στήριξη,
φόροι και απαλλαγές, χρηματοδοτικά
προγράμματα
Ωφελούμενοι από το έργο: Εθνικοί φορείς/
τοπική αυτοδιοίκηση, υπεύθυνοι χάραξης
πολιτικής

Οι επαγγελματίες:
•
•

Μέλη τοπικής αυτοδιοίκησης/εθνικού
φορέα
ερευνητές

Χρηματοδότηση: Εθνικά κονδύλια από το
Συμβούλιο Έρευνας της Λιθουανίας

Οι συνεργάτες: Συνασπισμός Καταναλωτικών
Οργανισμός Λιθουανίας (καταναλωτική
ένωση) Υπουργείο Ενέργειας (εθνικός
φορέας), Λιθουανικό Ινστιτούτο Ενέργειας
(πανεπιστήμιο/ερευνητικό κέντρο)
Τύπος ενδιαφερόμενων μερών: Εθνικοί/
διεθνείς φορείς
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REELIH – Οικιστική Ενεργειακή
Απόδοση για Νοικοκυριά Χαμηλού
Εισοδήματος
2012

2022

Το έργο REELIH έχει δημιουργηθεί με
σκοπό την αντιμετώπιση των συνεπειών
της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής
φτώχειας, καθώς και για τη βελτίωση του
βιοτικού επιπέδου ιδιοκτητών ακινήτων
με χαμηλό εισόδημα που ζουν σε
πολυκατοικίες στην Κεντρική και Ανατολική
Ευρώπη. Το έργο βοηθά στην καθιέρωση
και την ανάπτυξη μιας επενδυτικής αγοράς
ανακαινίσεων, ώστε να εξασφαλιστεί
η οικονομική και πολιτική στήριξη από
τις κυβερνήσεις και να δοθεί αυξημένη
προσοχή στη βελτίωση των υφιστάμενων
κτηρίων, μέσα από τη συνεργασία με τις
τοπικές κοινότητες.

Στάδια ενεργειακής φτώχειας:
•
•
•
•

Διάγνωση
σχεδιασμός
υλοποίηση
αξιολόγηση αντίκτυπουt

Τύπος παρέμβασης: Οικοδόμηση ικανοτήτων
και εκπαίδευση, καταναλωτικές συμβουλές,
προστασία και ενδυνάμωση, συλλογή
δεδομένων, χρηματοοικονομικοί μηχανισμοί,
ανακαίνιση και ενεργειακή απόδοση των
νοικοκυριών, πολιτική στήριξη, κανονισμοί,
συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών,
διαφάνεια και κοινοποίηση πληροφοριών

Γιερεβάν, Βαναντζόρ,
Αρμενία, Μπανοβίτσι,
Ζιβινίτσε, Τούζλα, Σαράγεβο,
Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Σκόπια,
Βέλες, Βόρεια Μακεδονία
Γεωγραφική κλίμακα:
Εθνική

Η οικοδόμηση ικανοτήτων, η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση
βοηθούν τους κατοίκους να μάθουν για την ενεργειακή απόδοση
και για το δικαίωμά τους σε κατάλληλες συνθήκες στέγασης. Το
έργο υποστηρίζει ενώσεις ιδιοκτητών ακινήτων για τον σχεδιασμό
και προγραμματισμό των εργασιών βελτίωσης των σπιτιών
που πρέπει να γίνουν, και τους βοηθά να βρουν χρηματοδοτικές
λύσεις για τις ανακαινίσεις.
Το έργο συνεργάζεται με τράπεζες και οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης. Η μεγάλη επιτυχία του έργου είναι η ανάπτυξη μια
αγοράς για οικιστικές ανακαινίσεις με γνώμονα την ενεργειακή
απόδοση. Δίνει την ευκαιρία σε νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος
να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση και έχει βοηθήσει
να δοθούν επιχορηγήσεις από τις τοπικές κυβερνήσεις. Μέσα από
το έργο REELIH, οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν κατορθώσει να
αποπληρώσουν τα δάνειά τους, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να
βελτιώσουν πραγματικά τη ζωή τους.
Οι δήμοι και οι κυβερνητικοί φορείς συμμετέχουν στο έργο με
σκοπό να προσδιορίσουν βέλτιστες πρακτικές και προτάσεις για
χάραξη πολιτικών, και να δημιουργήσουν συστήματα επιδότησης με
πιθανές επιλογές χρηματοδότησης για την αποπληρωμή δανείων.
Το REELIH ενσωματώνει μια συνεργατική προσέγγιση,
εστιάζοντας, ταυτόχρονα, στον μετριασμό της ενεργειακής
φτώχειας, η οποία πλήττει οικογένειες χαμηλού εισοδήματος,
ώστε να επιτευχθούν ολιστικές βελτιώσεις στις συνθήκες
στέγασης που θα έχουν έναν πραγματικό αντίκτυπο στην
ποιότητα ζωής των κατοίκων και στο περιβάλλον. Το έργο, με
προϋπολογισμό που φτάνει πάνω από το ένα εκατομμύριο ευρώ,
έχει προχωρήσει στη μερική ή πλήρη ανακαίνιση περισσότερων
από 100 κτηρίων και 3.500 διαμερισμάτων, βελτιώνοντας την
ποιότητα ζωής περισσότερων από 12.000 κατοίκων.

Εθνικό Επίπεδο

Η μεγαλύτερη πρόκληση για τη δημιουργία ενός λειτουργικού
«οικοσυστήματος» ανάμεσα στα διάφορα ενδιαφερόμενα
μέρη –δήμοι, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες κοινής
ωφέλειας και ιδιοκτήτες ακινήτων– παραμένει η απεμπλοκή
και η μεταμόρφωση της αγοράς για ανακαινίσεις ενεργειακής
απόδοσης των πολυκατοικιών. Στην περιοχή της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης, οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν χαμηλή
αντιπροσώπευση και αξιοπιστία απέναντι στους δήμους και τις
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τράπεζες, οπότε είναι απαραίτητη η ύπαρξη διαμεσολαβητών
που θα μπορέσουν να γεφυρώσουν το χάσμα, θα οικοδομήσουν
σχέσεις εμπιστοσύνης και θα διευκολύνουν την ανάπτυξη
πολύπλοκών χρηματοοικονομικών μοντέλων ανάμεσα στα
διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη. Τα πιο σημαντικά σημεία για
τη βιωσιμότητα του έργου είναι η αντιμετώπιση αυτών των
προκλήσεων και η εξασφάλιση οικονομικής βοήθειας.

BiH renovation of rooftop

Χρηματοδότηση: Διεθνή κεφάλαια από τον
Οργανισμό Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ
(USAID)
Θέματα: Συμπεριφορά, κλιματική αλλαγή,
κοινότητες, πρόσβαση σε ενέργεια και
ενεργειακή κατανάλωση, ενεργειακοί έλεγχοι,
ενεργειακή απόδοση, ισότητα και δικαιοσύνη,
χρηματοδοτικά προγράμματα, συστήματα
θέρμανσης και ψύξης, οικιακές συσκευές,
άνεση εσωτερικών χώρων, πληροφόρηση και
ευαισθητοποίηση, μόνωση, νόμοι και νομοθεσία,
ποιότητα των καταλυμάτων, κανονισμοί n
Ωφελούμενοι από το έργο: Άτομα υπό
καθεστώς ενεργειακής φτώχειας, άτομα με
χαμηλό εισόδημα, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής

Οι επαγγελματίες:
•
•
•
•
•
•
•
•

Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
τράπεζες
δήμοι
υπουργεία
εταιρείες κοινής ωφέλειας
εταιρείες συντήρησης
κατασκευαστικές εταιρείες
ελεγκτές ενέργειας

Οι συνεργάτες: Habitat for Humanity
Βόρειας Μακεδονίας και Habitat for
Humanity Αρμενίας (ΜΚΟ), ENOVA (ιδιωτική
εταιρεία), USAID (οργανισμός)
Ενδιαφερόμενα μέρη: Ιδιοκτήτες
ακινήτων, ενώσεις ιδιοκτητών ακινήτων,
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τράπεζες,
δήμοι, υπουργεία, εταιρείες κοινής ωφέλειας,
εταιρείες συντήρησης, κατασκευαστικές
εταιρείες, ελεγκτές ενέργειας

Το έργο REELIH έχει κινητοποιήσει τις κυβερνήσεις, προκειμένου
να παρέχουν επιδοτήσεις για παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης.
Ο Δήμος του Γιερεβάν έχει παράσχει 40% επιδότηση για όλες τις
παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης. Η Habitat for Humanity Αρμενίας
λειτουργεί συνεργατικά για τη μεταρρύθμιση του στεγαστικού νόμου στην
Αρμενία, ώστε να δημιουργηθεί ένα καλύτερο επενδυτικό περιβάλλον για
τις ενώσεις ιδιοκτητών ακινήτων. Η τοπική κυβέρνηση του Καντονιού
της Τούζλα έχει καταρτίσει ένα πενταετές σχέδιο, το οποίο εστιάζει
στη χρήση της ενέργειας σε πολυκατοικίες.
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Barrio Solar – Ανανεώσιμη
ενέργεια για όλους και κοινοτική
αλληλεγγύη
2020

2020

Το έργο Barrio Solar είναι μια
πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην
προώθηση κοινής κατανάλωσης
ηλιακής ενέργειας στις γειτονιές, μέσα
από την εγκατάσταση κοινόχρηστων
φωτοβολταϊκών συστημάτων. Το πρώτο
εγχείρημα του έργου Barrio Solar θα
λάβει χώρα στην Ακτούρ, μια γειτονιά της
Σαραγόσα. Το έργο Barrio Solar αποσκοπεί
στο να παρέχει καθαρή, οικονομική
ενέργεια σε τοπικό επίπεδο, με βάση την
αλληλεγγύη.

Στάδια ενεργειακής φτώχειας:
•
•

Σχεδιασμός
υλοποίηση

Τύπος παρέμβασης: Οικοδόμηση ικανοτήτων
και εκπαίδευση, χαρακτηρισμός, εκστρατεία
επικοινωνίας, καταναλωτικές συμβουλές,
προστασία και ενδυνάμωση, ενσωμάτωση
ανανεώσιμης ενέργειας, συλλογή δεδομένων,
συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών
Θέματα: Συμπεριφορά, κλιματική αλλαγή,
άνεση εσωτερικών χώρων, πληροφόρηση
και ευαισθητοποίηση, ανανεώσιμη ενέργεια,
πρόσβαση σε ενέργεια και ενεργειακή
κατανάλωση, ενεργειακοί έλεγχοι, ενεργειακή
απόδοση, ευάλωτοι καταναλωτές

Ακτούρ, Σαραγόσα, Ισπανία
Γεωγραφική κλίμακα:
Εθνική

Το έργο Barrio Solar συνιστά την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος 100 kWp στην
οροφή δημόσιου κτηρίου για τις ενεργειακές ανάγκες της
γειτονιάς. Μπορούν να συμμετάσχουν τόσο κάτοικοι όσο
και επιχειρήσεις σε απόσταση εντός 500 μέτρων από την
εγκατάσταση, χωρίς να χρειαστεί να κάνουν την παραμικρή
επένδυση, παρά μόνο να πληρώνουν έναν μικρό μηνιαίο
λογαριασμό. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα θα μπορέσουν
να εξοικονομήσουν περίπου 30% από τα έξοδά τους για
ενέργεια.
Το έργο Barrio Solar είναι μια πρωτοβουλία βασισμένη
στην αλληλεγγύη, η οποία επιθυμεί να φτάσει σε όλους
τους κατοίκους των γειτονιών όπου θα εγκατασταθεί, χωρίς
να αφήνει κανέναν να μένει πίσω, παρέχοντας δωρεάν
ενέργεια στους ευάλωτους καταναλωτές. Το δέκα τοις εκατό
(10%) της ενέργειας που παράγει το φωτοβολταϊκό σύστημα
κατανέμεται σε οικογένειες υπό καθεστώς ενεργειακής
φτώχειας και καλύπτεται οικονομικά από τη μηνιαία χρέωση
που πληρώνουν οι υπόλοιποι κάτοικοι της γειτονιάς. Οι
ευάλωτες οικογένειες θα χρησιμοποιούν την ηλιακή ενέργεια
χωρίς να χρειάζεται να πληρώνουν τη μηνιαία χρέωση, και
θα επωφελούνται από την εξοικονόμηση στον λογαριασμό
του ρεύματος που προσφέρει αυτή η ηλιακή εγκατάσταση
αυτόνομης κατανάλωσης.
Το έργο Barrio Solar είναι μια πρωτοβουλία που θέλει να
εμπνεύσει μια ενεργειακή κουλτούρα και να ενδυναμώσει
τις γειτονιές. Για τον λόγο αυτό, και αναφορικά με τη
φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, έχει στηθεί το «Γραφείο Barrio

Εθνικό Επίπεδο

Solar» για να παρέχει σεμινάρια, συμμετοχικές διεργασίες
ή κέντρα συμβουλευτικής σχετικά με την ενέργεια και
τη βιωσιμότητα, ώστε να βοηθήσει τους κατοίκους της
γειτονιάς να βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση και να
λειτουργούν με κριτήρια βιωσιμότητας.
Οι δράσεις που περιλαμβάνει το έργο είναι οι εξής:
•
•
•
•
•
•
•

35

Το έργο Barrio Solar, με προϋπολογισμό από 100.000 έως
ένα εκατομμύριο ευρώ, αποσκοπεί στο να συμπεριλάβει
200 πολίτες (20 εκ των οποίων αντιμετωπίζουν συνθήκες
ενεργειακής φτώχειας) σε κοινόχρηστες εγκαταστάσεις
φωτοβολταϊκών συστημάτων, να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά
ισχύος 100 kWp και να μειώσει τους λογαριασμούς του
ρεύματος κατά 30% ανά άτομο.

Μοντέλο συμμετοχής γειτονιών και επιχειρήσεων.
Επιλογή οροφής.
Διάδοση του έργου και δραστηριοποίηση των
συμμετεχόντων.
Αξιολόγηση και δραστηριοποίηση των ευάλωτων ατόμων.
Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.
Γραφείο Barrio Solar: συμβουλές ενέργειας, σεμινάρια,
τεχνική υποστήριξη.
Παρακολούθηση αποτελεσμάτων και δεικτών
κατανάλωσης.

Photos by ECOCES and EDP.

Ωφελούμενοι από το έργο: Άτομα υπό
καθεστώς ενεργειακής φτώχειας, άτομα με
χαμηλό εισόδημα, γενικός πληθυσμός

Χρηματοδότηση: Ιδιωτικά κεφάλαια
από Fundación EDP, Schneider Electric
Foundation

Οι συνεργάτες: ECODES (ΜΚΟ) EDP
(πάροχος ενέργειας), Δημοτικό Συμβούλιο
της Σαραγόσα (οργανισμός τοπικής
αυτοδιοίκησης), πάροχοι στέγασης
Οι επαγγελματίες:
•
•
•

Μηχανικοί
κοινωνικοί λειτουργοί
τεχνικοί
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ASSIST – Δίκτυο Στήριξης για
Εξοικονόμηση Ενέργειας στα
Νοικοκυριά
2017

2020

Το έργο ASSIST προσφέρει μια αμφίδρομη
προσέγγιση στο πρόβλημα της ενεργειακής
ευαλωτότητας. Περιλαμβάνει την ενεργή
συμμετοχή των κοινωνικών και ενεργειακών
παραγόντων, ώστε να προωθήσει την
αποτελεσματική ένταξη των καταναλωτών
στην ενεργειακή αγορά και στον σχεδιασμό
πολιτικών, σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να
αντιμετωπιστούν τα προβλήματα ενεργειακής
φτώχειας από όλες τις πλευρές.

Στάδια ενεργειακής φτώχειας:
•

Διάγνωση

Τύπος παρέμβασης: Εκστρατεία επικοινωνίας,
καταναλωτικές συμβουλές, προστασία
και ενδυνάμωση, συλλογή δεδομένων,
χρηματοοικονομικοί μηχανισμοί, πολιτική
στήριξη, συμμετοχή των ενδιαφερόμενων
μερών
Θέματα: Υγεία, οικιακές συσκευές,
εκπαίδευση, πρόσβαση σε ενέργεια και
ενεργειακή κατανάλωση, ενεργειακοί
έλεγχοι, ενεργειακή απόδοση, κοινωνική
στήριξη, υποκατανάλωση, χρηματοδοτικά
προγράμματα, ευάλωτοι καταναλωτές
Ωφελούμενοι από το έργο: Σύμβουλοι
ενέργειας, άτομα υπό καθεστώς ενεργειακής
φτώχειας, εργαζόμενοι της πρώτης γραμμής,
άτομα με χαμηλό εισόδημα, επαγγελματίες

Ευρωπαϊκό επίπεδο

Ιταλία

Ισπανία

Βέλγιο

Φινλανδία

Ηνωμένο
Βασίλειο

Πολωνία

Γεωγραφική κλίμακα: Τοπική, περιφερειακή
Το έργο αναπτύσσει τις ακόλουθες δράσεις:
Το σημείο έναρξης είναι η απόκτηση εις βάθος γνώση σχετικά με
την ευαλωτότητα των καταναλωτών και την ενεργειακή φτώχεια. Η
κατανόηση της κατάστασης δίνει τη δυνατότητα στους συνεργάτες
να προσαρμόσουν με ακρίβεια τις δραστηριότητές τους και τα
ενδιαφερόμενα μέρη, τόσο από την ίδια τη χώρα όσο και από την
Ευρώπη, να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους και να ενεργοποιήσουν
κι άλλες πρωτοβουλίες στο μέλλον.
Η εκπαίδευση συμβούλων για την κατανάλωση ενέργειας στο σπίτι
(ΗΕΑ) αποσκοπεί στο να παρέχει πληροφορίες σχετικά με κοινωνικές,
επικοινωνιακές και τεχνικές πτυχές. Οι σύμβουλοι, στη συνέχεια,
παρέχουν συμβουλές ενέργειας σε ευάλωτους καταναλωτές σχετικά
με το πώς να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοσή τους ή/και να
ικανοποιούν καλύτερα τις ενεργειακές ανάγκες τους.
Η δημιουργία και προώθηση ενός δικτύου εκπαιδευμένων
συμβούλων για την κατανάλωση ενέργειας στο σπίτι διευκολύνει
την πρόσβαση για τους ευάλωτους καταναλωτές σε στοχευμένα
και αποτελεσματικά μέτρα στήριξης, και ευνοεί την ενίσχυση
των ικανοτήτων αυτών των συμβούλων να στηρίζουν τους
ευάλωτους καταναλωτές. Οι ευάλωτοι καταναλωτές, στη συνέχεια,
καθοδηγούνται μέσα από μια στενή συνεργασία σε ένα πιλοτικό
πρόγραμμα για την ενεργειακή απόδοση, ώστε να καταδειχθεί
ότι μια καλή, οικιακή διαδικασία με γνώμονα την ενεργειακή
απόδοση είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτή. Τα συνδυασμένα
αποτελέσματα των δραστηριοτήτων και οι συγκεκριμένες
εργασίες προσανατολισμού των πολιτικών δίνουν τη δυνατότητα
σε ενδιαφερόμενα μέρη, τόσο από την ίδια τη χώρα όσο και την
Ευρώπη, να μετρήσουν τις ενεργειακές ανάγκες του νοικοκυριού
τους και να προσαρμόσουν μέτρα ενεργειακής απόδοσης για

Ευρωπαϊκό Επίπεδο

νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος που διαμένουν σε σπίτια χωρίς
ενεργειακή απόδοση.
Το έργο αποτελεί ένα καλό παράδειγμα δημιουργίας μιας
αποτελεσματικής υπηρεσίας συμβουλευτικής και πληροφόρησης
για τους ευάλωτους καταναλωτές και τους βοηθά να βελτιώσουν
τα επίπεδα της άνεσής τους και να μειώσουν το κόστος των
λογαριασμών ενέργειας. Το δίκτυο συμβούλων για την κατανάλωση
ενέργειας στο σπίτι μπορεί να αναπαραχθεί. Οι οργανισμοί τοπικής
αυτοδιοίκησης συμμετέχουν επίσης και λειτουργούν ως κέντρα
εξυπηρέτησης που παρέχουν συμβουλές στους πολίτες.
Με προϋπολογισμό άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, ο
αντίκτυπος από τις υποστηρικτικές δράσεις των συμβούλων για
την κατανάλωση ενέργειας στο σπίτι ελεγχόταν κατά τη διάρκεια
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του έργου μέσα από τους ακόλουθους δείκτες: (1) Ο Δείκτης
εξοικονόμησης ενέργειας (ESI) που υπολογίζει την εξοικονόμηση
σε ενέργεια και χρήματα, όπως και την αύξηση της άνεσης, και
(2) ο Συντελεστής Ενδυνάμωσης κατά της Ευαλωτότητας (VEF)
που αξιολογεί την εμπιστοσύνη των καταναλωτών κατά την
αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την ενέργεια
μέσα στο κατάλυμά τους. Μέσα από το έργο, οι εμπλεκόμενοι
καταναλωτές πέτυχαν δείκτη ESI μεταξύ 2% και 7%, ενώ
συντελεστή VEF ύψους 0,5.
Οι πιθανοί περιορισμοί συνδέονται κυρίως με τη διαδικασία
ελέγχου. Μπορεί να είναι περίπλοκο να διενεργηθούν έλεγχοι
σε χώρες όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμοι ψηφιακοί μετρητές και
αν η περίοδος ελέγχου είναι μικρότερη από ένα έτος, οπότε και
δεν καλύπτει τις εποχικές αλλαγές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι
δείκτες δεν αντιπροσωπεύουν την πλήρη εικόνα, ειδικά αν ισχύουν
κοινωνικές εκπτώσεις στους λογαριασμούς. Το έργο ASSIST έχει
αντιμετωπίσει ορισμένες προκλήσεις που σχετίζονται με τη συλλογή
δεδομένων, τον έλεγχο της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων
μερών, όπως την ομάδα-στόχο των όσων βρίσκονται υπό
καθεστώς ενεργειακής φτώχειας.

ASSIST logo.

Το έργο βασίστηκε στα αποτελέσματα
από: SMART-UP (χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα
«Ορίζοντας 2020»), ACHIEVE, ENFORCE, ENERGY AMBASSADORS,
Sharing Expertise in Energy Advice across Europe (SeRENADE)
(χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Έξυπνη Ενέργεια για την Ευρώπη) και
INSIGTH_E (χρηματοδοτήθηκε από FP7 2007–2013).
Το ιταλικό έργο «Consumare Meno Per Vivere Meglio» βασίζεται στο έργο
ASSIST και προβλέπει τη δημιουργία μιας ενιαίας υπηρεσίας, την οποία
θα διαχειρίζονται σύμβουλοι για την κατανάλωση ενέργειας στο σπίτι,
με σκοπό τη στήριξη του ντόπιου πληθυσμού στην καταπολέμηση
της ενεργειακής φτώχειας. Θα λάβει χρηματοδότηση από τα
ιδρύματα Compagnia San Paolo και Fondazione
SNAM.

Οι επαγγελματίες:
•
•
•
•
•

Ερευνητές
κοινωνικοί λειτουργοί
τεχνικοί
εθελοντές
μαθητευόμενοι (π.χ. σύμβουλοι δημόσιοι
υπάλληλοι, υπάλληλοι οργανισμού
ενέργειας, φοιτητές πανεπιστημίου)

Οι συνεργάτες: AISFOR (ιδιωτική εταιρεία),
RSE (ερευνητικό κέντρο), Acquirente Unico
(οργανισμός ενέργειας (εθνικό επίπεδο)),
Ecoserveis (ΜΚΟ), Alginet Distribución
Energía Eléctrica (πάροχος ενέργειας), Severn
Wye Energy Agency Limited (ΜΚΟ), Energy
Ville/VITO (ερευνητικό κέντρο), Fluvius
(πάροχος ενέργειας), EAPNH (ΜΚΟ), Vaasaett
(ερευνητικό κέντρο), Federacja Konsumentów
(ΜΚΟ), Πολωνική Εθνική Υπηρεσία
Διατήρησης της Ενέργειας (KAPE)
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκά κονδύλια από
το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»
Τύπος ενδιαφερόμενων μερών: Υπηρεσίες
ανάπτυξης, πάροχοι ενέργειας, γενικός
πληθυσμός, ινστιτούτα, τοπική αυτοδιοίκηση,
εθνικοί/διεθνείς φορείς, δίκτυα, υπεύθυνοι
χάραξης πολιτικής, ιδιωτικές εταιρείες,
εταιρείες του δημοσίου, πανεπιστήμια,
γραφεία συμβουλευτικής
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EmpowerMed – Ενδυνάμωση
των γυναικών για ανάληψη δράσης
κατά της ενεργειακής φτώχειας
2019

2023

Υπάρχουν ολοένα περισσότερα στοιχεία
που καταδεικνύουν ότι οι γυναίκες και τα
νοικοκυριά που στηρίζονται σε γυναίκες
πλήττονται δυσανάλογα από την ενεργειακή
φτώχεια. Ο κύριος στόχος του έργου
EmpowerMed είναι να συμβάλλει στον
περιορισμό της ενεργειακής φτώχειας και
τη βελτίωση της υγείας των ατόμων που
πλήττονται από την ενεργειακή φτώχεια
σε χώρες που βρίσκονται στις ακτές
της Μεσογείου, και εστιάζει ειδικότερα
στις γυναίκες. Το έργο θέτει σε εφαρμογή
πρακτικές λύσεις, προσαρμοσμένες για
την ενδυνάμωση περισσότερων από
4.200 νοικοκυριών που αποτελούνται από
γυναίκες καθώς και άλλων ευάλωτων
ομάδων, προκειμένου να διαχειριστούν την
κατανάλωση ενέργειας και να βελτιώσουν
την πρόσβαση σε κατάλληλους ενεργειακούς
πόρους.

Βαρκελώνη,
Ισπανία

Ζαντάρ,
Κροατία

Αυλώνας,
Αλβανία

Γερμανία

Το έργο EmpowerMed αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και τις
επιπτώσεις από την υλοποίηση των πρακτικών μέτρων για τον
περιορισμό της ενεργειακής φτώχειας, προκειμένου να σχηματιστούν
προτάσεις για τη χάραξη πολιτικών και να προωθηθούν λύσεις σε
τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ανάμεσα σε 220 υπεύθυνους
χάραξης πολιτικής, 560 κοινωνικούς παράγοντες, 100 εταιρείες
κοινής ωφέλειας, 180 ειδικούς σε θέματα υγείας και 100 ειδικούς σε
θέματα ενεργειακής φτώχειας. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης
σε πιλοτικές περιοχές συμμετέχουν στο στάδιο της υλοποίησης,
συνδέοντας τις δράσεις του έργου με τους τοπικούς παράγοντες.
Το έργο EmpowerMed αναπτύσσει τις ακόλουθες δράσεις:
•

Στάδια ενεργειακής φτώχειας:
Διάγνωση,
σχεδιασμός
υλοποίηση
αξιολόγηση αντίκτυπου

Κόπερ,
Σλοβενία

Πάντοβα,
Ιταλία

Γεωγραφική κλίμακα: Εθνική, περιφερειακή, τοπική

•

•
•
•
•

Μασσαλία,
Γαλλία

•

Συνελεύσεις συλλογικής συμβουλευτικής που συγκεντρώνουν
περίπου 20 με 30 άτομα υπό καθεστώς ενεργειακής φτώχειας,
ώστε να μεταλαμπαδευτούν και να ανταλλαχθούν γνώσεις και
δεξιότητες σχετικά με τη χρήση της ενέργειας, την ανάγνωση των
λογαριασμών ενέργειας, την υλοποίηση απλών μέτρων για την
εξοικονόμηση ενέργειας και την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Αυτή
η κοινοτική προσέγγιση χρησιμοποιεί τη συλλογική νοημοσύνη
του δικτύου.
Επισκέψεις σε νοικοκυριά με ενεργειακούς ελέγχους, πακέτα
συσκευών και εξατομικευμένες συμβουλές. Οι σύμβουλοι
ελέγχου τους λογαριασμούς νερού και ενέργειας και συζητούν
τις συνήθειες των νοικοκυριών όσον αφορά τη χρήση ενέργειας
και νερού. Προσδιορίζουν τις δυνατότητες για εξοικονόμηση
ενέργειας και νερού και υλοποιούν χαμηλού κόστους μέτρα μέσω
της δωρεάν εγκατάστασης συσκευών.
Μια πλειάδα λύσεων «καν’ το μόνος σου», όπως σεμινάρια
για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, ανάγνωση
έξυπνων μετρητών και εφαρμογή χαμηλού κόστους μέτρων DIY.

Ευρωπαϊκό Επίπεδο

•

•

Αξιολόγηση της εφαρμοσιμότητας και παροχή στήριξης
για πρόσβαση σε χρηματοδοτικά προγράμματα για την
αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας για ανακαινίσεις,
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή ενεργειακή απόδοση.
Εργαστήρια υγείας που βοηθούν τους ειδικούς σε θέματα υγείας
και τους επαγγελματίες να αναγνωρίζουν τον αντίκτυπο που έχει
στην υγεία η ενεργειακή φτώχεια και τους παρέχουν απλά μέτρα για
τον περιορισμό του αρνητικού αντικτύπου ή για να κατευθύνουν τα
άτομα σε περαιτέρω προγράμματα βοήθειας.

Το έργο EmpowerMed αποτελεί ένα καλό παράδειγμα ενδυνάμωσης
των ευάλωτων ομάδων. Με προϋπολογισμό άνω του ενός
εκατομμυρίου ευρώ, το έργο αποσκοπεί στα εξής:

•
•
•
•
•
•
•
•
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Να ενδυναμώσει 10.200 άτομα ώστε να αντιμετωπίσουν την
ενεργειακή φτώχεια.
Να πετύχει εξοικονόμηση 6,5 GWh ετησίως.
Να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 1.600
τόνους ετησίως.
Να εκπαιδεύσει 420 σημαντικούς παράγοντες.
Να επενδύσει 135.000 ευρώ σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
που ενεργοποιούνται από το έργο.
Να πετύχει εξοικονόμηση συνολική εξοικονόμηση 780.000 ευρώ
για τα νοικοκυριά.
Να εξαλείψει το χρέος και τις διακοπές ενέργειας για 50 άτομα.
Να συνεισφέρει σε οκτώ πολιτικές και μέτρα.

Ορισμένοι περιορισμοί κατά τη διάρκεια του έργου σχετίζονται με την
πρόσβαση των νοικοκυριών λόγω της πανδημίας COVID-19 και την
οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης με τις ευάλωτες ομάδες, λόγω της
προηγούμενης εμπειρίας τους με τη γραφειοκρατία.

χάσμα), υποκατανάλωση, χρηματοδοτικά
προγράμματα, ευάλωτοι καταναλωτές, φύλα
Τύπος παρέμβασης: Οικοδόμηση ικανοτήτων
και εκπαίδευση, εκστρατεία επικοινωνίας,
καταναλωτικές συμβουλές, προστασία
και ενδυνάμωση, συλλογή δεδομένων,
παρακολούθηση και αποτίμηση του
αντικτύπου, πολιτική στήριξη, συμμετοχή των
ενδιαφερόμενων μερών
Θέματα: Σπίτια δύσκολης αντιμετώπισης,
υγεία, συμπεριφορές, ανθρώπινα δικαιώματα,
κοινότητες, στρατηγικές αντιμετώπισης,
άνεση μέσα στο σπίτι (θερμική άνεση,
ποιότητα στέγασης), χρέη, πρόσβαση σε
ενέργεια και ενεργειακή κατανάλωση,
ενεργειακοί έλεγχοι, ενεργειακή απόδοση,
έξυπνοι μετρητές, τιμές ενέργειας,
κοινωνική στήριξη, ισότητα και δικαιοσύνη
(ισότητα των φύλων, κοινωνικοοικονομικό

Οι επαγγελματίες:
•
•
•
•
•
•
•

Μηχανικοί
δημοσιογράφοι
ερευνητές
κοινωνικοί λειτουργοί
εθελοντές
ειδικοί αστικού σχεδιασμού
ειδικοί ενέργειας

Ωφελούμενοι από το έργο: Παιδιά, άτομα με
αναπηρία, ηλικιωμένοι, άτομα υπό καθεστώς
ενεργειακής φτώχειας, άτομα με ζητήματα
ταυτότητας φύλου, υπεύθυνοι χάραξης
πολιτικής, επαγγελματίες

Τύπος χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκά
κονδύλια από το πρόγραμμα «Ορίζοντας
2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οι συνεργάτες: Οργανώσεις της κοινωνίας
των πολιτών, γιατροί, τοπική αυτοδιοίκηση
και δημόσιες υπηρεσίες, ΜΜΕ, δημόσιες
υπηρεσίες, δίκτυα, ΜΚΟ: ESF, UAB, IREC,
Sogesca, Focus, Geres, DOOR, Milieukontakt
Albania, WECF
Τύπος ενδιαφερόμενων μερών: Πάροχοι
ενέργειας, τοπική αυτοδιοίκηση, εθνικοί/
διεθνείς φορείς, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής
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ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉΣ ΦΤΏΧΕΙΑΣ ΜΈΣΩ ΤΟΠΙΚΏΝ ΔΡΆΣΕΩΝ –
ΕΜΠΝΕΥΣΜΈΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΙΣ ΑΠΌ ΌΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ

ENPOR – Δράσεις για τον περιορισμό
της ενεργειακής φτώχειας στον τομέα
της ιδιωτικής ενοικίασης καταλυμάτων
2020

εν εξελίξει

Το έργο ENPOR αποσκοπεί στο να
φέρει στην επιφάνεια το θέμα της
ενεργειακής ευαλωτότητας στον τομέα
της ιδιωτικής ενοικίασης καταλυμάτων
(PRS), διενεργώντας αναλύσεις και
παρακολουθώντας τις διαστάσεις της
ενεργειακής φτώχειας στον εν λόγω τομέα.
Το έργο ENPOR αποσκοπεί, επίσης, στο να
ενισχύσει την ικανότητα των υπεύθυνων
χάραξης πολιτικής να κατανοούν και να
ενεργούν για τον περιορισμό της ενεργειακής
φτώχειας στον τομέα της ιδιωτικής
ενοικίασης καταλυμάτων προσαρμόζοντας και
δοκιμάζοντας προγράμματα στήριξης για την
αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας στον
εν λόγω τομέα.

Αυστρία

Ιταλία

Τύπος παρέμβασης: Οικοδόμηση
ικανοτήτων και εκπαίδευση, χαρακτηρισμός,
ανακαίνιση και ενεργειακή απόδοση των
νοικοκυριών, εισαγωγή στην αγορά εργασίας,
παρακολούθηση και αξιολόγηση αντίκτυπου,
πολιτική στήριξη, κανονισμοί και συμμετοχή
των ενδιαφερόμενων μερών

Κάτω Χώρες

Γερμανία

Βέλγιο

Ελλάδα

Ηνωμένο Βασίλειο

Το έργο υποστηρίζει την προσαρμογή και την υλοποίηση δέκα
πολιτικών σε επτά κράτη μέλη, οι οποίες έχουν καταρτιστεί
με γνώμονα τις συγκεκριμένες ανάγκες των ενοικιαστών και
ενσωματώνονται σε ευρύτερους στόχους της πολιτικής. Το έργο
επιλέγει υφιστάμενες πολιτικές με βάση το πόσο σημαντική
είναι η συμβολή τους στον περιορισμό της ενεργειακής
φτώχειας μέχρι το 2030 και την ενσωμάτωσή τους σε εθνικά
προγράμματα για την ενέργεια και το κλίμα. Τα κριτήρια επιλογής
είναι: αστική τοποθεσία, κυβερνητικές διευθετήσεις, κύριος
τρόπος χρηματοδότησης, κύριος τρόπος παροχής ενέργειας,
ενεργειακή απόδοση του στεγαστικού τομέα και επίπεδο της
πολιτικής συμμετοχής.
Πιο λεπτομερώς, το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

Στάδια ενεργειακής φτώχειας:
Χάραξη πολιτικών
υλοποίηση

Εσθονία

Γεωγραφική κλίμακα: Εθνική, περιφερειακή, τοπική

•

•
•

Κροατία

•

•

Εξετάζει σε βάθος τις πολιτικές αντιμετώπισης της ενεργειακής
φτώχειας στον τομέα της ιδιωτικής ενοικίασης καταλυμάτων
σε όλη την ΕΕ. Δημιουργεί πληροφοριακά δελτία και
ενδελεχείς προτάσεις για τη χάραξη πολιτικών με πολιτικούς
από τις αποκαλούμενες ομάδες REACT, περιλαμβάνοντας όλα
τα ενδιαφερόμενα μέρη σε τοπικό και εθνικό επίπεδο που
σχετίζονται με τις εν λόγω πολιτικές.
Παρακολουθεί τις διαστάσεις της ενεργειακής φτώχειας
στον τομέα της ιδιωτικής ενοικίασης καταλυμάτων μέσα
από τον Πίνακα Ενεργειακής Φτώχειας (Energy Poverty
Dashboard), ένα διαδικτυακό εργαλείο που αναπτύχθηκε για
τη χαρτογράφηση και την παρακολούθηση της ενεργειακής
φτώχειας στην Ευρώπη.
Υποστηρίζει προσαρμοσμένες πολιτικές και παρέχει
κατευθυντήριες γραμμές για άλλες χώρες οργανώνοντας
εκδηλώσεις για τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές

Ευρωπαϊκό Επίπεδο

υπηρεσίες, τους οργανισμούς ενέργειας και ενοικιαστές υπό
καθεστώς ενεργειακής φτώχειας και τους σπιτονοικοκύρηδές
τους.
Το έργο είναι εν εξελίξει και αποτελεί ένα καλό παράδειγμα
συνεργασίας εντός της ΕΕ στο θέμα της ενεργειακής φτώχειας
ανάμεσα στους σπιτονοικοκύρηδες και τους ενοικιαστές. Ο
πρωταρχικός στόχος του έργου είναι να φέρει στην επιφάνεια
το θέμα της ενεργειακής φτώχειας στον τομέα της ιδιωτικής
ενοικίασης καταλυμάτων και να την ποσοτικοποιήσει σε ένα πιο
ολοκληρωμένο πλαίσιο, όπως και να στηρίξει τον σχεδιασμό και
την υλοποίηση προσαρμοσμένων πολιτικών για την αντιμετώπισή
της. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης συμβάλλουν
παρέχοντας πληροφόρηση σχετικά με τις κατά τόπους κοινότητες
και τις προκλήσεις που αυτές αντιμετωπίζουν.
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Η πανδημία COVID-19 έχει επηρεάσει τον προγραμματισμό
εκδηλώσεων και την προσέγγιση των ενδιαφερόμενων μερών.
Οι τοπικές εκλογές στην Κροατία, το 2020/2021, είχαν ως
αποτέλεσμα την έλλειψη ενδιαφέροντος εκ μέρους της τοπικής
αυτοδιοίκησης για συμμετοχή σε νέα έργα.
Με προϋπολογισμό από 100.000 έως ένα εκατομμύριο ευρώ,
το έργο αποσκοπεί στα εξής:
•
•

•
•

Να συμπεριλάβει τουλάχιστον 5.000 καταναλωτές και
320.000 νοικοκυριά.
Να καθιερώσει/προσαρμόσει 10 πολιτικές για την ενεργειακή
απόδοση ή/και μικρής κλίμακας επενδύσεις σε ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας, οι οποίες θα διατηρηθούν και μετά το πέρας
της περιόδου στήριξης από την ΕΕ.
Να πετύχει εξοικονόμηση ενέργειας 135,24 GWh ανά έτος.
Να ενεργοποιήσει επενδύσεις ύψους 58,8 εκατομμυρίων
ευρώ σε ενεργειακές ανακαινίσεις.

ENPOR logo.

Θέματα: Συμπεριφορές, συστήματα
θέρμανσης και ψύξης, οικιακές συσκευές,
στρατηγικές αντιμετώπισης, άνεση
εσωτερικών χώρων, πληροφόρηση και
ευαισθητοποίηση, μόνωση, εκπαίδευση,
ποιότητα των καταλυμάτων, πρόσβαση
σε ενέργεια και ενεργειακή κατανάλωση,
ενεργειακοί έλεγχοι, ασφάλεια, ενεργειακή
απόδοση, κοινωνική στήριξη, ευάλωτοι
καταναλωτές
Ωφελούμενοι από το έργο: Εθνικοί φορείς/
τοπική αυτοδιοίκηση, υπεύθυνοι χάραξης
πολιτικής, επαγγελματίες, ΜΚΟ, πολίτες
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκά κονδύλια από
το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»

Οι επαγγελματίες:
•
•

Δημόσιοι λειτουργοί
ερευνητές

Οι συνεργάτες: Ινστιτούτο για την
Ευρωπαϊκή Ενέργεια και Ίδρυμα Κλιματικών
Πολιτικών, Συμμαχία για το Κλίμα,
Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, Ερευνητικό
Κέντρο Πανεπιστήμιου Πειραιά, Drustvo
Za Oblikovanje Odrzivog Razvoja, Κέντρο
για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και
Ίδρυμα Εξοικονόμησης Ενέργειας, Agenzia
Nazionale per le Nuove Tecnologie, L’Energia
e lo Sviluppo Economico Sostenibile,
Τοπικός Οργανισμός Ενέργειας του Τάρτου,
Αυστριακός Οργανισμός Ενέργειας, Stichting
Hogeschool Utrecht, Wuppertal Institut
für Klima, Umwelt, Energie gGmbH, Union
Internationale de la Propriete Immobiliere
Τύπος ενδιαφερόμενων μερών: Ινστιτούτα,
τοπική αυτοδιοίκηση, δίκτυα, πανεπιστήμια,
υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής
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ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉΣ ΦΤΏΧΕΙΑΣ ΜΈΣΩ ΤΟΠΙΚΏΝ ΔΡΆΣΕΩΝ –
ΕΜΠΝΕΥΣΜΈΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΙΣ ΑΠΌ ΌΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ

Hauts-de-France Pass
Renovation
2014

εν εξελίξει

Το έργο Hauts-de-France Pass Renovation
είναι ένα τεχνικό και χρηματοοικονομικό
εργαλείο το οποίο εφαρμόζεται σε
12 περιοχές της περιφέρειας και έχει
σχεδιαστεί από την περιφερειακή δημόσια
υπηρεσία για την ενεργειακή απόδοση
(PSEE). Η PSEE έχει ιδρυθεί βάσει ενός
καινοτόμου οικονομικού μοντέλου και δίνει
προκαταβολή από τα ποσά που δίδονται
για εργασίες ανακαίνισης. Οι δικαιούχοι
επιστρέφουν αυτή την προκαταβολή
είτε πλήρως είτε εν μέρει, μέσα από την
εξοικονόμηση χρημάτων που προκύπτει στους
λογαριασμούς ενέργειας. Η PSEE εστιάζει
σε ένα ηθικό, αυτορυθμιζόμενο οικονομικό
μοντέλο για να συμβάλλει σε μια σημαντική
μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης σε
οικιστικά κτήρια και να ευνοήσει μια τοπική
οικονομική επέκταση. Παρέχεται ποικίλη
στήριξη σε ιδιοκτήτες, τεχνίτες, οργανισμούς
τοπικής αυτοδιοίκησης και φορείς καινοτομίας.

Στάδια ενεργειακής φτώχειας:
•
•
•

Σχεδιασμός
υλοποίηση
αξιολόγηση αντίκτυπου

Ω-ντε-Φρανς, Γαλλία
Γεωγραφική κλίμακα:
Περιφερειακή

Το έργο στηρίζει ιδιοκτήτες, σπιτονοικοκύρηδες, ατομικά ή
συλλογικά καθεστώτα στέγασης, παρέχοντας ολοκληρωμένη
τεχνική υποστήριξη, σε συνδυασμό με μια ολοκληρωμένη
οικονομική λύση. Ο μηχανισμός περιλαμβάνει όλα τα στάδια
των εργασιών ανακαίνισης, από την πληροφόρηση και τη
συμβουλευτική μέχρι τη συντήρηση, όπως και την ανεύρεση
οικονομικών λύσεων. Το έργο Hauts-de-France Pass
Rénovation χρηματοδοτεί τις εργασίες δίνοντας στους ιδιοκτήτες
μια προκαταβολή ύψους 43.000 ευρώ, κατά μέσο όρο. Αφότου
ολοκληρωθεί η ανακαίνιση, οι ιδιοκτήτες αποπληρώνουν το
υπολειπόμενο ποσό μέσω μια μηνιαίας πληρωμής, η οποία είναι
μικρότερη ή ίση με τα χρήματα που εξοικονομούνται από τη
χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας μετά την ανακαίνιση.
Η πρωτοβουλία αυτή ενεργοποιείται κατόπιν αιτήματος και
εξασφαλίζει την πληρωμή των εργασιών, συμβάλλοντας,
έτσι, στην εμφάνιση μιας βιώσιμης τοπικής αγοράς για την
ενεργειακή ανακαίνιση των καταλυμάτων και τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας. Επιπλέον, οι οργανισμοί τοπικής
αυτοδιοίκησης αποκτούν πρόσβαση σε πρόσθετα εργαλεία που
εξυπηρετούν την επιτυχία των πρωτοβουλιών και πολιτικών,
όσον αφορά την ενεργειακή μετάβαση και τη βελτίωση των
σπιτιών. Οι διάφοροι συνεργάτες και τα τρίτα μέρη έχουν τη
δυνατότητα να βρουν και να ειδοποιήσουν τους πιθανούς
δικαιούχους, να χρησιμοποιήσουν την παρεχόμενη στήριξη και
να κινητοποιήσουν τις τοπικές επιχειρήσεις.
Για τους παράγοντες στον τομέα των ανακαινίσεων, η
PSEE παρέχει τη δυνατότητα για πειραματισμό και νέες
ευκαιρίες, χάρη στο σύστημα ανάλυσης δεδομένων, το
οποίο συμπεριλαμβάνεται και προσφέρει δυνατότητα για
παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας που κάνουν τα
καταλύματα και οι ιδιοκτήτες τους.

Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί εξαίρετο παράδειγμα ενός
καινοτόμου χρηματοδοτικού προγράμματος που καλύπτει
μια ολόκληρη περιοχή, συμμετοχής των ενδιαφερόμενων
μερών, ενεργοποίησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και
εξατομικευμένων λύσεων. Ένα από τα δυνατά σημεία της
πρωτοβουλίας είναι ο διαμεσολαβητικός ρόλος που παίζουν
οι οργανισμοί περιφερειακής αυτοδιοίκησης ανάμεσα στους
ιδιοκτήτες ακινήτων και τις κατασκευαστικές εταιρείες με
μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις, ενώ η επιλογή για εκ
βάθρων ανακαίνιση και η ενσωματωμένη φύση της υπηρεσίας
συμβάλλει στην επιτυχία της.
Από το 2014, το έργο έχει επενδύσει περίπου 67 εκατομμύρια
ευρώ, έχει πραγματοποιήσει εργασίες επισκευών σε
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περισσότερες από 800 μονοκατοικίες και 2.200 διαμερίσματα
σε πολυκατοικίες, και έχει ανακαινίσει περίπου 600 νοικοκυριά.
Οι συνθήκες διαβίωσης των δικαιούχων έχουν βελτιωθεί κατά
26%, έχει επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας κατά 50%,
και το 63% των κατοικιών έχουν βελτιώσει την ενεργειακή
απόδοσή τους κατά τουλάχιστον δύο ενεργειακές κλάσεις.
Μία από τις προκλήσεις ήταν ότι το 50% των εξόδων
της υπηρεσίας έπρεπε να καλυφθούν από προγράμματα
πιστοποίησης ενεργειακής εξοικονόμησης, αλλά σε ορισμένες
περιπτώσεις οι υπεύθυνοι του έργου αντιμετώπισαν δυσκολίες
κατά τη συλλογή των πιστοποιήσεων για όλους τους
εμπλεκόμενους ιδιοκτήτες. Τέλος, το πρόγραμμα απαιτεί μεγάλο
προϋπολογισμό, προκειμένου να είναι διαθέσιμες οι υπηρεσίες
που προσφέρει.

Photo by Charles Deluvio on Unsplash

Τύπος παρέμβασης: Μηχανισμοί
χρηματοοδότησης, ενεργειακή απόδοση και
ανακαίνιση νοικοκυριών, παρακολούθηση και
αξιολόγηση του αντικτύπου
Θέματα: Συστήματα θέρμανσης και ψύξης,
άνεση εσωτερικών χώρων, πληροφόρηση
και ευαισθητοποίηση, μόνωση, ποιότητα
των καταλυμάτων, ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, αγροτικές περιοχές, ενεργειακή
απόδοση, κοινωνική στήριξη, χρηματοδοτικά
προγράμματα
Ωφελούμενοι από το έργο: Άτομα
χαμηλού εισοδήματος, όλοι οι ιδιοκτήτες και
συνιδιοκτήτες, ένοικοι ή μισθωτές ιδιωτικών
και δημόσιων οικιστικών κτηρίων

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκά κονδύλια
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κεφάλαια από την
Ευρωπαϊκή Υποστήριξη Τοπικής Ενέργειας
(ELENA), περιφερειακά κονδύλια από το
Περιφερειακό Συμβούλιο του Πικαρντί.
Οι συνεργάτες: Conseil regional Hauts-deFrance (οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης)
Τύπος ενδιαφερόμενων μερών: Γενικός
πληθυσμός, τοπική αυτοδιοίκηση, ιδιωτικές
εταιρείες

Οι επαγγελματίες:
•
•
•

Μέλη τοπικής αυτοδιοίκησης/εθνικού
φορέα
τεχνικοί
τεχνίτες

Λόγω της μεγάλης επιτυχίας της πρωτοβουλίας, το έργο
Picardie Pass Rénovation είναι η συνέχεια του έργου
Hauts-de-France Pass Renovation.
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EnergyMeasures – Προσαρμοσμένα
μέτρα για τη στήριξη των ενεργειακά
ευάλωτων νοικοκυριών
2020

2024

Το έργο EnergyMeasures αποσκοπεί στην
αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας
σε επτά ευρωπαϊκές χώρες, μέσα από την
απευθείας συμμετοχή των νοικοκυριών, τα
οποία λαμβάνουν στήριξη και ενημέρωση
από πολιτικές αιχμής και καινοτόμες
πρακτικές Το έργο θα συνεργάζεται με
νοικοκυριά υπό καθεστώς ενεργειακής
φτώχειας, ώστε να βελτιωθεί η ενεργειακή
απόδοσή τους, μέσα από έναν συνδυασμό
μέτρων χαμηλού κόστους και αλλαγών
στις συμπεριφορές και τις πρακτικές
σχετικά με την ενεργειακή κατανάλωση. Τα
νοικοκυριά που συμμετέχουν θα αποκτήσουν
πρόσβαση σε χαμηλού κόστους ενεργειακά
μέτρα και ενδυνάμωση για να αλλάξουν
τις συμπεριφορές και τις πρακτικές τους
σχετικά με την ενεργειακή κατανάλωση,
μέσω μιας προσέγγισης που λαμβάνει υπόψη
τις υφιστάμενες συνθήκες στέγασης και
αντανακλά τις εμπειρίες των νοικοκυριών.

Τερνχάουτ,
Φλάνδρα,
Βέλγιο

Μπουργκάς
και Γκάμπροβο,
Βουλγαρία

Σκόπια, Βόρεια
Μακεδονία

Μπιάλα,
Μπιέλσκο,
Πολωνία

Κορκ και
Δουβλίνο,
Ιρλανδία

Αϊντχόβεν,
Κάτω Χώρες

Δυτικά Νησιά, Σκωτία,
Ηνωμένο Βασίλειο

Γεωγραφική κλίμακα: Εθνική
Το έργο, επίσης, συνεργάζεται με δήμους, υπηρεσίες
ενέργειας, στεγαστικές ενώσεις και άλλους σχετικούς φορείς,
με σκοπό να αξιολογήσει με ποιον τρόπο τα σημερινά,
πολυεπίπεδα θεσμικά πλαίσια επηρεάζουν τις προσπάθειες
για περιορισμό της ενεργειακής ευαλωτότητας στις χώρες
που συμμετέχουν. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα
χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη πολιτικών και μέτρων και
τη στήριξη της υλοποίηση τους, ώστε να αντιμετωπιστούν
τα δομικά προβλήματα που λειτουργούν σωρευτικά και
παγιδεύουν τα νοικοκυριά σε καθεστώς ενεργειακής
φτώχειας.
Μέσα από αυτές τις δράσεις, το έργο συμβάλλει στο να
μειωθεί το πόσο ευάλωτοι είναι οι συμμετέχοντες απέναντι
στην ενεργειακή φτώχεια, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει την
ενεργειακή κατανάλωση των νοικοκυριών και τις σχετικές
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.
Το έργο EnergyMeasures, με προϋπολογισμό περίπου δύο
εκατομμυρίων ευρώ, αποσκοπεί στα εξής:
•

Στάδια ενεργειακής φτώχειας:
•

•
•

Σχεδιασμός
υλοποίηση

Να ενεργοποιήσει την εξοικονόμηση ενέργειας
(υπολογίζεται σε KWh).
Να προωθήσει την αλλαγή συμπεριφοράς των
καταναλωτών.

Ευρωπαϊκό Επίπεδο

•
•

Να οικοδομήσει ικανότητες μέσα από εκπαιδευτικές
ευκαιρίες.
Να οδηγήσει στη δημιουργία νέων πολιτικών και
στρατηγικών.
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Το έργο είναι σε εξέλιξη τη στιγμή που συντάσσεται η
παρούσα αναφορά και έχει επιλεχθεί ως μια ευκαιρία
να παρακολουθηθεί βήμα προς βήμα η ανάπτυξη και
η υλοποίηση μιας δράσης. Η πανδημία COVID-19 έχει
επηρεάσει τον προγραμματισμό των εργασιών, με
αποτέλεσμα να πρέπει να προγραμματιστούν ξανά οι δράσεις,
ειδικά η πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία με τα νοικοκυριά.

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκά κονδύλια από
το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»

Τύπος παρέμβασης: Καταναλωτικές
συμβουλές, προστασία και ενδυνάμωση,
συλλογή δεδομένων, ενεργειακή απόδοση
και ανακαίνιση νοικοκυριών, πολιτική στήριξη
Θέματα: Συμπεριφορές και πρακτικές,
οικιακές συσκευές, πολιτιστικοί παράγοντες,
πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση, νόμοι
και νομοθεσία, πρόσβαση σε ενέργεια
και ενεργειακή κατανάλωση, ενεργειακή
απόδοση, υποκατανάλωση
Ωφελούμενοι από το έργο: Άτομα υπό
καθεστώς ενεργειακής φτώχειας, υπεύθυνοι
χάραξης πολιτικής, επαγγελματίες

Οι συνεργάτες: Πανεπιστήμιο του Κορκ,
Energy Action CLG (φιλανθρωπικός
οργανισμός), DuneWorks BV (ιδιωτική
εταιρεία), het Pon & Telos (πανεπιστήμιο/
ερευνητικό κέντρο), Gemeente Eindhoven
(οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης), APB
Kamp C (πανεπιστήμιο/ερευνητικό κέντρο),
Samlevingsopbouw Antwerpen (ΜΚΟ),
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć “Energie
Cités” (ΜΚΟ), Habidom Dooel Skopje
(πάροχος στέγασης), EcoEnergy (ΜΚΟ),
Tighten Innse Gall Ltd (ΜΚΟ), Oikoplus KG
(ιδιωτική εταιρεία)
Τύπος ενδιαφερόμενων μερών: Πάροχοι
ενέργειας, γενικός πληθυσμός, τοπική
αυτοδιοίκηση, περιφερειακή αυτοδιοίκηση,
υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, ομάδες πίεσης,
ΜΚΟ, στεγαστικές ενώσεις, φιλανθρωπικές
οργανώσεις

Οι επαγγελματίες:
•
•
•
•
•
•
•

Κοινωνικοί επιστήμονες
μηχανικοί
σύμβουλοι ενέργειας
τεχνικοί
δημοσιογράφοι
κοινωνικοί λειτουργοί
φοιτητές
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Εκ βάθρων ανακαίνιση
και μεταμόρφωση των
προστατευόμενων
κατοικιών
του Γουέξφορντ
2017

Κομητεία του
Γουέξφορντ, Ιρλανδία
Γεωγραφική κλίμακα:
Τοπική

2018

Το έργο Εκ βάθρων ανακαίνιση και
μεταμόρφωση των προστατευόμενων
κατοικιών του Γουέξφορντ ανακαίνισε
12 μπανγκαλόου με ένα υπνοδωμάτιο,
συμπεριλαμβάνοντας ενοίκους κοινωνικής
στέγασης στο College View του
Γουέξφορντ. Αυτά τα 12 ακίνητα ήταν
τα πρώτα που επωφελήθηκαν από τη
χρηματοδότηση σε ποσοστό 50% που
παρείχε το πιλοτικό πρόγραμμα για εκ
βάθρων ανακαίνιση του SEAI.

Όλα τα σπίτια είχαν κατασκευαστεί στις αρχές της δεκαετίας
του ‘70 και είχαν ενεργειακή βαθμολόγηση F ή G, σύμφωνα
με την κλίμακα BER (ενεργειακή αξιολόγηση κτηρίων).
Όλα τα σπίτια αντιμετώπιζαν, επίσης, προβλήματα με
ανεπαρκή αερισμό και θερμικές απώλειες, με αποτέλεσμα
να δημιουργείται μούχλα στα ταβάνια και στις εσωτερικές
επιφάνειες των τοίχων.
Μετά τις εργασίες ανακαίνισης, όλα τα σπίτια ανέβασαν την
ενεργειακή βαθμολόγησή τους σε A1, A2 και A3, σύμφωνα
με την κλίμακα BER. Εκτός από την εξοικονόμηση ενέργειας,
το έργο αναμένεται να αποφέρει σημαντικά οφέλη για την
υγεία των ιδιοκτητών ακινήτων, καθώς θα μπορούν να
απολαμβάνουν θερμική άνεση, πιο καθαρό αέρα με καλύτερη
κυκλοφορία και βελτιωμένες συνθήκες διαβίωσης.
Οι δράσεις του έργου που αναπτύσσονται από το Κομητειακό
Συμβούλιο του Γουέξφορντ, και η βοήθεια του 3CEA στη
διαχείριση του έργου περιλαμβάνουν:
•

Στάδια ενεργειακής φτώχειας:
•
•

Υλοποίηση
αξιολόγηση αντίκτυπου
•

Τύπος παρέμβασης: Τεχνικές συμβουλές ή/
και παρεμβάσεις
Θέματα: Ποιότητα του αέρα, μόνωση κτηρίου,
ενεργειακή απόδοση, συστήματα θέρμανσης
και ψύξης, οικιακές συσκευές, άνεση στο σπίτι
(θερμική άνεση, ποιότητα στέγασης), ποιότητα
καταλυμάτων

Μέτρα

•

Εγκατάσταση συστήματος μόνωσης στη στέγη/σοφίτα
και στους εξωτερικούς τοίχους και αναβάθμιση του
εξαερισμού εντός του υφιστάμενου χώρου της στέγης,
ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχουν προβλήματα
μετά το πέρας των εργασιών. Το αποτέλεσμα ήταν η
μείωση των θερμικών απωλειών σε σημαντικά σημεία
ενώσεων.
Βελτίωση της μόνωσης στους τοίχους (αναβάθμιση της
μόνωσης στους εξωτερικούς τοίχους) για μείωση των
θερμικών απαιτήσεων του κτηρίου και των σχετιζόμενων
εκπομπών.
Εγκατάσταση αεροστεγών λύσεων – χρησιμοποιήθηκαν
παντού ειδικές μεμβράνες και μονωτική ταινία, ιδιαιτέρως
σε σημαντικά σημεία ενώσεων, όπως σε κορνίζες
παραθύρων και πόρτες.

Μέτρα

•
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Η μείωση του δείκτη απώλειας θερμότητας (HLI), μέσα από
τα μέτρα τοποθέτησης μεμβρανών, έδωσε τη δυνατότητα
για την εγκατάσταση μιας αντλίας θερμότητας με έλεγχο
του χρόνου λειτουργίας, της θερμοκρασίας και της ζώνης.

•

Το έργο αποτελεί ένα καλό παράδειγμα καινοτόμων τεχνολογιών
και δραστηριοποίησης της κοινότητας. Για τη συμμετοχή στο
πρόγραμμα, όλα τα σπίτια έπρεπε να περάσουν από έναν
προκαταρκτικό έλεγχο αεροστεγανότητας και ενεργειακής
αξιολόγησης (BER), προκειμένου να προσδιοριστεί η υφιστάμενη
ενεργειακή απόδοση των καταλυμάτων. Με χρήση του
λογισμικού DEAP καθορίστηκαν μέτρα ενεργειακής απόδοσης,
ώστε να επιτευχθεί η ελάχιστη απαιτούμενη κλάση ενεργειακής
απόδοσης A3 μετά τις εργασίες.

•

•

•

Έξοδα 25,50 ευρώ τον μήνα ανά κατάλυμα για θέρμανση
και ζεστό νερό.
Τα 10 από τα 12 καταλύματα έγιναν κτήρια με σχεδόν
μηδενική κατανάλωση ενέργειας (NZEB) όσον αφορά την
ενέργεια και το αποτύπωμα άνθρακα.
Υψηλά επίπεδα ικανοποίησης όσον αφορά την κοινότητα, τη
συνολική λειτουργική απόδοση και την εμφάνιση των σπιτιών.
Βαθμολογία BER σε 8 από τα 12 καταλύματα: Α σε τρεις
περιπτώσεις, Β1 σε τέσσερις περιπτώσεις, C1 σε μία
περίπτωση.

Ορισμένες από τις δυσκολίες που προέκυψαν είχαν να
κάνουν με τη διστακτικότητα των ενοίκων να εγκαταλείψουν
τα συστήματα θέρμανσης στα οποία είχαν συνηθίσει και να
πετύχουν συνθήκες αεροστεγανότητας.

Με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 368.000 ευρώ και
25.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, το έργο πέτυχε τα εξής:

Electric generation from solar panel, 3CEA

Ωφελούμενοι από το έργο:
Ιδιοκτήτες, ευάλωτος πληθυσμός

Τύπος χρηματοδότησης:
Εθνικά κονδύλια από τον SEAI

Οι επαγγελματίες:
•
•
•
•

Αρχιτέκτονες
μηχανικοί
ερευνητές
μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης

Οι συνεργάτες: Τοπική αυτοδιοίκηση,
ερευνητικά κέντρα, υπηρεσίες ενέργειας,
ιδιωτικές εταιρείες μέσω του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δουβλίνου, Πανεπιστημιακό
Κολλέγιο του Δουβλίνου, Three Counties
Energy Agency (3CEA), DCI Energy Efficient
Solutions, Jeff O’Toole, Pw Thermal Building
Solutions Ltd, Isover, Weatherglaze, LCC
Group, Daikin, Aldes, ACTIV8 Solar Energies

Ορισμένα παραδείγματα
έργων με το ίδιο θέμα που υλοποιούνται σε
άλλες χώρες: Πράσινη Γειτονιά στην Αγία Βαρβάρα
(Ελλάδα), Επιχορηγήσεις για κοινωνικά έργα μόνωσης σε
ενοικιαζόμενα σπίτια (Βέλγιο), δίκτυο Energiesprong
(Κάτω Χώρες), Winterization (Ρουμανία).
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Πράσινη Πιλοτική Αστική
Γειτονιά στην Αγία Βαρβάρα
2012

2015

Το έργο προβλέπει τη δημιουργία μιας
βιώσιμης, οικιστικής αστικής μονάδας με
«σχεδόν μηδενικό ενεργειακό ισοζύγιο»
σε ένα οικοδομικό τετράγωνο στον δήμο
της Αγίας Βαρβάρας, όπου παραδοσιακά
κατοικούν πολίτες χαμηλού εισοδήματος. Ο
στόχος είναι να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες
εξοικονόμησης ενέργειας και οι προοπτικές
για σημαντική βελτίωση του τοπικού
μικροκλίματος και περιβάλλοντος.

Στάδια ενεργειακής φτώχειας:
•

Σχεδιασμός και υλοποίηση

Τύπος παρέμβασης: Επιδοτήσεις, εκστρατεία
επικοινωνίας, ενεργειακή απόδοση και
ανακαίνιση νοικοκυριών, συλλογή δεδομένων
Θέματα: κοινότητες, πρόσβαση σε ενέργεια
και ενεργειακή κατανάλωση, ενεργειακή
απόδοση, ισότητα και δικαιοσύνη, σπίτια
δύσκολης αντιμετώπισης

Αγία Βαρβάρα, Αθήνα,
Ελλάδα
Γεωγραφική κλίμακα:
Τοπική κλίμακα

Στα κτήρια που επιλέγονται γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση
χρησιμοποιώντας τεχνικές και συστήματα για την επίτευξη
εξοικονόμησης ενέργειας και τη χρήση ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας (π.χ. ψύξη και θέρμανση με γεωθερμική
ενέργεια), ώστε να μειωθεί και να εξορθολογιστεί η
ενεργειακή κατανάλωση, σε συνδυασμό με μείωση των
εκπομπών αερίων. Χρησιμοποιούνται υλικά, συστήματα
και μεθοδολογίες που επιφέρουν τον μικρότερο
δυνατό αντίκτυπο στο περιβάλλον. Ταυτοχρόνως, το
αστικό περιβάλλον της περιοχής αναπροσδιορίζεται και
αναβαθμίζεται με στόχο τη βελτίωση του μικροκλίματος, την
αποτροπή επιβάρυνσης του κλίματος από τα κτήρια και τη
βελτίωση της θερμικής και οπτικής άνεσης των κατοίκων.
Αφού πρώτα ελεγχθεί η στατική επάρκεια των κτηρίων,
γίνεται εγκατάσταση θερμομόνωσης εξωτερικά και
αντικαθίστανται τα παλιά παράθυρα και οι παλιές πόρτες
με καινούργιες υψηλής ποιότητας και με ενεργειακά τζάμια.
Επιπλέον, οι κάτοικοι κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε ένα
εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αξιοποιούσε το εργατικό
δυναμικό μιας κοινότητας χαμηλών εισοδημάτων και
δημιουργούσε προοπτικές ανάπτυξης.
Ο δήμος βοήθησε να προσδιοριστούν τα δημόσια κτήρια
που έχρηζαν ανακαίνισης. Η επιτυχία του έργου Πράσινη
Γειτονιά βασίζεται στην ενεργή συμμετοχή των κατοίκων,
οι οποίοι, στο τέλος του έργου, δεν θα χρειαστεί να
πληρώσουν σχεδόν τίποτα για το κόστος που σχετίζεται
με την ενέργεια. Επιπροσθέτως, το έργο θα αποφέρει ένα

Μέτρα

σύνολο από οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά
οφέλη, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
Παράλληλα, δημιουργεί θέσεις εργασίας και προσφέρει
πρακτική εκπαίδευση.
Ένα κτήριο έχει ανακαινιστεί με επιτυχία ως πιλοτικό έργο.
Από τις προσομοιώσεις που διενεργήθηκαν προέκυψε ότι
με τη χρήση μόνωσης και διπλών τζαμιών στα παράθυρα
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μπορεί να επιτευχθεί μείωση 75% στην ενέργεια για
θέρμανση και 35% στην ενέργεια για ψύξη (σύμφωνα με
το λογισμικό TRNSYS, αλλά μικρότερα ποσοστά ή ακόμα
και αρνητικά αποτελέσματα αναφέρθηκαν με τη χρήση δύο
πιο απλών μεθόδων σύμφωνα με το πρότυπο 13790), αν
χρησιμοποιούνται σκίαστρα όταν έχει ήλιο και περιστασιακά
νυκτερινή ψύξη.

Photos by the Centre for Renewable Resources and Energy Saving.

Ωφελούμενοι από το έργο: Γενικός
πληθυσμός, πάροχοι στέγασης

Χρηματοδότηση: Κρατικά κονδύλια από
το ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά κονδύλια από το
λειτουργικό πρόγραμμα «Περιβάλλον και
Βιώσιμη Ανάπτυξη» (EPPERAA)

Οι συνεργάτες: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (δημόσιος φορέας), Δήμος Αγίας
Βαρβάρας
Οι επαγγελματίες:
•
•
•

Μηχανικοί
αρχιτέκτονες
ειδικοί αστικού σχεδιασμούs

Τύπος ενδιαφερόμενων μερών: Πολίτες
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Reddito Energetico
2017

2017

Το 2019, ο δήμος του Δήμος του Πόρτο
Τόρρες ξεκίνησε ένα κεφάλαιο κίνησης που
εκχωρούσε πόρους σε ευάλωτους πολίτες
μέσω ενός διαγωνισμού. Χάρη σε αυτό το
κεφάλαιο (€ 8.000), οι οικογένειες που
επιλέχθηκαν αγόρασαν μικρά φωτοβολταϊκά
συστήματα (εγκατεστημένης ισχύος <20 kW)
και πειραματίζονται με τα πλεονεκτήματα
της αυτόνομης κατανάλωσης, ενώ ο δήμος
αποκαθιστά το κεφάλαιο πουλώντας
στο δημόσιο δίκτυο ηλεκτροδότησης το
ηλεκτρικό ρεύμα που πλεονάζει.

Στάδια ενεργειακής φτώχειας:
•

Υλοποίηση

Τύπος παρέμβασης: Στήριξη για τους
λογαριασμούς ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, κοινωνική στήριξη

Περιοχή της Σαρδηνίας,
Πόρτο Τόρρες, Ιταλία
Γεωγραφική κλίμακα:
Τοπική, περιφερειακή

Πρώτη δράση είναι η εκχώρηση μη επιστρεπτέας δημόσιας
χρηματοδότησης για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών
συστημάτων στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Οι οικογένειες
μπορούν, έτσι, να αρχίσουν να κάνουν αυτόνομη
κατανάλωση, ενώ η ενέργεια που δεν καταναλώνεται
πωλείται απευθείας στο δημόσιο δίκτυο ηλεκτροδότησης
και τα έσοδα πηγαίνουν στο κεφάλαιο κίνησης, το οποίο
θα χρησιμοποιηθεί για να χρηματοδοτηθεί η εγκατάσταση
νέων φωτοβολταϊκών συστημάτων. Οι οικογένειες που
επιλέχθηκαν συμμετέχουν, επίσης, σε δράσεις οικοδόμησης
ικανοτήτων σχετικά με την υπεύθυνη ενεργειακή
κατανάλωση.
Το έργο αποτελεί ένα καλό μέτρο για την καταπολέμηση της
ενεργειακής φτώχειας, καθώς βοηθά τα ευάλωτα νοικοκυριά
να μειώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας καταναλώνοντας
ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται επιτόπου από τα
φωτοβολταϊκά συστήματα, τα οποία αγοράστηκαν χάρη στο
κεφάλαιο κίνησης που δημιούργησε ο δήμος. Το κεφάλαιο
ανατροφοδοτείται από τα έσοδα που προκύπτουν μέσα
από την πώληση του πλεονάζοντος ηλεκτρικού ρεύματος,
το οποίο περνάει στο δημόσιο δίκτυο ηλεκτροδότησης.
Ταυτόχρονα, το μέτρο προωθεί την ανάπτυξη συστημάτων
καθαρής ενέργειας. Τα καλά αποτελέσματα από την
υλοποίηση αυτού του μέτρου ώθησαν την ιταλική κυβέρνηση
να το αναπαραγάγει σε εθνικό επίπεδο.
Με προϋπολογισμό ύψους 500.000 ευρώ, το έργο είχε
αξιοσημείωτη επιτυχία μέσα σε δύο χρόνια, κάνοντας την

Μέτρα

ιταλική κυβέρνηση να εφαρμόσει το ίδιο μοντέλο και σε
άλλες περιοχές (ξεκινώντας από την Πούλια) και, τελικά, να το
εφαρμόσει σε εθνικό επίπεδο. Το 2019, είχαν εγκατασταθεί
50 φωτοβολταϊκά συστήματα στο Πόρτο Τόρρες, με τα
οποία επιτεύχθηκε εξοικονόμηση 9.000 ευρώ για τους
ευάλωτους καταναλωτές, όσον αφορά τους λογαριασμούς
ενέργειας, και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
κατά 65 τόνους. Τον πρώτο χρόνο της δράσης, το κεφάλαιο
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κίνησης απέφερε κέρδη ύψους 6.000 ευρώ από την πώληση
του ενεργειακού πλεονάσματος που δημιουργήθηκε.
Η κύρια πρόκληση που αντιμετώπισε το έργο είχε να κάνει
με τον υπολογισμό της ενέργειας που θα παραγόταν και θα
καταναλωνόταν από τα νοικοκυριά, ο οποίος αποδείχθηκε
ανακριβής (το συνολικό ισοζύγιο ήταν μικρότερο από το
αναμενόμενο).

Photo by Bill Mead on Unsplash

Θέματα: Στήριξη για τους λογαριασμούς
ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
κοινωνική στήριξη

Ωφελούμενοι από το έργο: Γενικός
πληθυσμός με ειδικά προνόμια για
ευάλωτους καταναλωτές

Τύπος χρηματοδότησης: Τοπικά κονδύλια
από τον δήμο του Πόρτο Τόρρες
Τύποι συνεργατών: Εταιρείες ενέργειας

Οι επαγγελματίες:
•
•

Μηχανικοί
κοινωνικοί λειτουργοί

Οι συνεργάτες: Δήμος του Πόρτο Τόρρες,
Gestore Servizi Energetici GSE S.p.a (εταιρεία
ενέργειας)
Τύπος ενδιαφερόμενων μερών: Πολίτες
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Slime – Τοπική Υπηρεσία
Παρέμβασης
Ενεργειακού Ελέγχου
2013

εν εξελίξει

Το Slime είναι μια υπηρεσία μίας στάσης για
τον εντοπισμό της ενεργειακής φτώχειας, τη
διενέργεια ενεργειακών ελέγχων, αλλά και
κοινωνικών διαγνωστικών ελέγχων για τον
εντοπισμό των νοικοκυριών και παροχή βοήθειας
στα μέλη των νοικοκυριών, ώστε να βρουν ήδη
υπάρχουσες βιώσιμες και προσαρμοσμένες
λύσεις, προκειμένου να ξεφύγουν από το
καθεστώς ενεργειακής φτώχειας. Τα νοικοκυριά
που επιλέχθηκαν δέχθηκαν μια επίσκεψη
από τους συμβούλους του Slime, οι οποίοι
διενήργησαν έναν κοινωνικοτεχνικό έλεγχο.
Αξιολόγησαν τις ανάγκες του νοικοκυριού
σύμφωνα με το εισόδημα, το θερμικό κέλυφος
του κτηρίου, τις οικιακές συσκευές κ.τ.λ. Πρότειναν
ανακαινίσεις για το κτήριο, αλλαγή στις συμβάσεις
παροχής ενέργειας και συνέδεσαν τα νοικοκυριά
με φορείς που μπορούν να τα βοηθήσουν να
περιορίσουν το καθεστώς ενεργειακής φτώχειας.

Γαλλία
Γεωγραφική κλίμακα:
Εθνική

Η μεθοδολογία των παρεμβάσεων και η κατανομή του
προϋπολογισμού του προγράμματος Slime σχεδιάστηκαν σε
εθνικό επίπεδο από τον οργανισμό CLER (μη κερδοσκοπικός
οργανισμός) και εφαρμόστηκαν σε τοπικό επίπεδο από υπηρεσίες
που εντάσσονται στα προγράμματα Slime (50 μέχρι σήμερα).
Η υλοποίηση της μεθοδολογίας του Slime από έναν οργανισμό
τοπικής αυτοδιοίκησης συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
πιστοποίησης ενεργειακής εξοικονόμησης.
Οι δράσεις που αναπτύσσονται περιλαμβάνουν:
•
•
•
•
•

•

•

Στάδια ενεργειακής φτώχειας:
•
•
•
•

Διάγνωση
σχεδιασμός
υλοποίηση
αξιολόγηση αντίκτυπου

Σχεδιασμό του προγράμματος από την τοπική αυτοδιοίκηση.
Ανταπόκριση της τοπικής αυτοδιοίκησης στο κάλεσμα του
CLER για υποβολή αιτήσεων.
Επικύρωση του προγράμματος από το CLER, αν η
προτεινόμενη μεθοδολογία ανταποκρίνεται σε αυτή του Slime.
Έναρξη του προγράμματος και δράσεις.
Ετήσια επικύρωση από το CLER των δαπανών της τοπικής
αυτοδιοίκησης, του αριθμού των επισκέψεων που έγιναν και
της συμμόρφωσης των δράσεων.
Καταβολή στο CLER των αντίστοιχων ποσών από του
χρηματοδοτικούς εταίρους σε εθνικό επίπεδο («οι υπόχρεοι»
στο πρόγραμμα πιστοποίησης ενεργειακής εξοικονόμησης).
Αναδιανομή των καταβληθέντων ποσών από το CLER στην
τοπική αυτοδιοίκηση.

Το Slime αποτελεί ένα καλό παράδειγμα δράσεων σε τοπικό
επίπεδο για τον εντοπισμό ευάλωτων νοικοκυριών και την
οργάνωση ενός οικοσυστήματος για όλους τους τοπικούς
παράγοντες. Εξασφαλίζει προσωπική παρακολούθηση και
προσαρμοσμένη βοήθεια σε περισσότερα από ένα άτομα, ώστε να
τα βοηθήσει να βγουν από το καθεστώς ενεργειακής φτώχειας. Οι
σύμβουλοι κοιτάζουν τις ανάγκες των νοικοκυριών και παρέχουν
μια εκτεταμένη γκάμα λύσεων, από την εγκατάσταση μικρών

Μέτρα

συσκευών εξοικονόμησης ενέργειας, όπως λαμπτήρες χαμηλής
κατανάλωσης, έως βοήθεια για τη διαδικασία ανακαίνισης μη
αποδοτικών κτηρίων. Πέραν από την εφαρμογή του σε τοπικό
επίπεδο, το Slime αποτελεί κομμάτι ενός μεγάλου, εθνικού
δικτύου που δίνει τη δυνατότητα για συνεργασία και κοινοποίηση
γνώσεων ανάμεσα στους διάφορους φορείς. Η ύπαρξη του
προγράμματος χρηματοδότησης των ενεργειακών πιστοποιήσεων
αποτελεί άλλο ένα θετικό μέτρο για τη μείωση του απαιτούμενου
προϋπολογισμού της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ συμβάλλει
απευθείας στην εφαρμογή του προγράμματος σε τοπικό επίπεδο.
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Με ετήσιο προϋπολογισμό ύψους περίπου 110.000 ευρώ ανά
κοινότητα Slime, το έργο:
•
•
•
•

Έχει ωφελήσει 52.000 νοικοκυριά που δεν έχουν να
πληρώσουν για καύσιμα.
Εξοικονόμησε κατά μέσο όρο 170 ευρώ από τα ετήσια
έξοδα για νερό και ενέργεια των νοικοκυριών.
Έφερε εις πέρας την πρώτη δράση για το 84% των
δικαιούχων νοικοκυριών.
Έφερε εις πέρας εργασίες ανακαίνισης για το 46% των
νοικοκυριών.

Η εφαρμογή του Slime εξαρτάται εν μέρει από τη διαθεσιμότητα
των σχετικών τοπικά πιστοποιημένων παραγόντων. Όταν ένα
συνεταιρισμός θέλει να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα Slime,
πρέπει να διασφαλίσει ότι μπορεί να βασίζεται σε εξειδικευμένα
ενδιαφερόμενα μέρη της περιοχής, διαφορετικά θα πρέπει να
εκπαιδεύσει άτομα για να γίνουν σύμβουλοι.

Τύπος παρέμβασης: Παρακολούθηση
νοικοκυριών, τεχνικές συμβουλές ή/και
παρεμβάσεις

Οι υπηρεσίες στη Γαλλία
μπορούν να συμμετάσχουν στην πρόσκληση για συμμετοχή
σε διαγωνισμούς που διοργανώνει το CLER, ώστε να δημιουργήσουν το
δικό τους Slime. Έργα με το ίδιο θέμα: Κέντρα Ενεργειακών Συμβουλών
(Ισπανία), Γραφείο Ενεργειακών Συμβουλών (Ισπανία), Κέντρα Ενεργειακών
Συμβουλών της Santa Coloma de Gramenet (Ισπανία), Πράσινοι
Γιατροί (Ηνωμένο Βασίλειο).

Θέματα: Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση,
κοινωνική στήριξη, τεχνική υποστήριξη
Ωφελούμενοι από το έργο: Νοικοκυριά
χαμηλού εισοδήματος, τοπική και
περιφερειακή αυτοδιοίκηση

Τύπος χρηματοδότησης: Ιδιωτικά κεφάλαια
από παρόχους ενέργειας («οι υπόχρεοι»
εντός του πλαισίου που θέτει το πρόγραμμα
πιστοποιήσεων εξοικονόμησης ενέργειας
(ESC) και ελέγχεται από το Υπουργείο
Οικολογικής Μετάβασης)

Οι επαγγελματίες:
•
•
•

Μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης
κοινωνικοί λειτουργοί
τεχνικοί

Τύπος ενδιαφερόμενων μερών: Τοπική
αυτοδιοίκηση, ενώσεις, σπιτονοικοκύρηδες
κοινωνικής στέγασης, πάροχοι ενέργειας
Οι συνεργάτες: Οργανώσεις της κοινωνίας
των πολιτών, τοπική αυτοδιοίκηση,
δίκτυα ενεργειακής μετάβασης, πάροχοι
ενέργειας, σπιτονοικοκύρηδες κοινωνικής
στέγασης: Γαλλική Υπηρεσία Οικολογικής
Μετάβασης (ADEME), Εθνικό παρατηρητήριο
ενεργειακής φτώχειας (ONPE), AG2R La
Mondiale, Abbé Pierre Foundation, Εθνική
Στεγαστική Υπηρεσία (ANAH), δύο ενεργειακοί
κοινωνιολόγοι: Christophe Beslay και
Marie-Christine Zélem, Macif Foundation,
Schneider Electric Foundation, Solinergy
Endowment Fund, Υπουργείο Οικολογικής
Μετάβασης

