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       Πρόλογος

Η 
ενεργειακή φτώχεια (ή ενεργειακή ένδεια ή πενία) αναφέρεται, 
στις αναπτυγμένες χώρες, στην προσωρινή ή μόνιμη δυσκολία ή 
αδυναμία ενός νοικοκυριού να εξασφαλίσει επαρκή θέρμανση 
στην κατοικία του και να έχει πρόσβαση σε άλλες βασικές υπη-

ρεσίες και παροχές ενέργειας σε λογική τιμή. Μολονότι δεν υφίσταται, μέ-
χρι σήμερα, ένας ενιαίος ορισμός ή δείκτης καταγραφής του φαινομένου 
στις χώρες της Ε.Ε., υπάρχει μία κοινή και αναμφισβήτητη διαπίστωση: η 
ενεργειακή φτώχεια συνιστά ένα οξύτατο και διογκούμενο κοινωνικό πρό-
βλημα, με επιπτώσεις τόσο στη σωματική και ψυχική υγεία των πληττόμε-
νων συνανθρώπων μας όσο και στο περιβάλλον. 

Εκτιμάται ότι περισσότερο από το 10% των νοικοκυριών της Ε.Ε. βρίσκε-
ται σε καθεστώς ενεργειακής φτώχειας. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη 
πανευρωπαϊκή έκθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Ενεργει-
ακή Φτώχεια, το 2018, περίπου 34 εκατ. πολίτες της Ε.Ε. αδυνατούσαν να 
ανταπεξέλθουν στις πληρωμές των λογαριασμών ενέργειας, περισσότεροι 
από 37 εκατ. πολίτες ζούσαν σε κατοικίες με ανεπαρκή θέρμανση, 82 εκατ. 
δαπανούσαν ένα σημαντικό ποσοστό του εισοδήματός τους στην κάλυψη 
των ενεργειακών δαπανών – περικόπτοντας άλλες βασικές δαπάνες. Στον 
αντίποδα, 74 εκατ. πολίτες εμφάνιζαν πολύ χαμηλές ενεργειακές δαπάνες, 
απόρροια των πολύ χαμηλών εισοδημάτων τους. 

Το πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας είναι ιδιαίτερα έντονο στη χώρα 
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Η ενεργειακή φτώχεια είναι 
διαρθρωτική: Εμπειρίες από 
το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο
Stefan Bouzarovski1, Angeliki Douri
1 Department of Geography, University of Manchester, UK

Περίληψη

Η ενεργειακή φτώχεια αποτελεί μείζονα πρόκληση σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως στα κράτη μέλη της Νότιας και Ανατολικής 
Ευρώπης - συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Τα αίτια της κατά-

στασης είναι γνωστά μπορούν να συνδεθούν με τη χαμηλή ενεργειακή 
απόδοση των σπιτιών, την κακή ποιότητα των κατοικιών, καθώς και τα υψη-
λά ενεργειακά έξοδα και τις χαμηλές υψηλές τιμές ενέργειας. Το πρόβλημα 
είναι πιθανό να επιδεινωθεί περαιτέρω λόγω του COVID-19. Υπάρχουν πολ-
λές συζητήσεις σχετικά με τις αιτίες και τις συνέπειες του προβλήματος σε 
επίπεδο νοικοκυριού, αλλά αυτό το άρθρο υποστηρίζει, βάσει εμπειριών 
από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ενεργειακής Φτώχειας (EPOV), ότι η 
ενεργειακή φτώχεια είναι ένα πιο διαρθρωτικό πρόβλημα υποδομής - και 
επομένως αυτό απαιτεί φιλόδοξο και συστημικές προσπάθειες. Οι πρό-
σφατες πολιτικές που προβλέπονται από το ευρωπαϊκό κύμα ανακαίνισης 
βοηθούν εν μέρει στην αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, αλλά υπάρχει 
ανάγκη για πολύ πιο ολοκληρωμένες μελλοντικές προσπάθειες.

Λέξεις κλειδιά: ενεργειακή φτώχεια, ενεργειακή απόδοση, ενεργειακές πο-
λιτικές, Ευρωπαϊκή Ένωση.

μας, όπως δείχνουν συναφείς μελέτες. Έλαβε δε εκρηκτικές διαστάσεις 
την περίοδο της οικονομικής κρίσης, καθώς εκατομμύρια συμπολιτών μας 
αδυνατούσαν να θερμάνουν τα σπίτια τους σε ικανοποιητικό βαθμό και 
με ασφαλή τρόπο. Περίπου 30 συνάνθρωποί μας έχασαν τη ζωή τους την 
περίοδο αυτή από πυρκαγιές ή αναθυμιάσεις ή ακόμη και από το δριμύ 
ψύχος, εν. Επιπλέον, άλλες έρευνες εκτιμούν πως 2,8-6% των θανάτων 
που καταγράφονται σε ετήσια βάση στην Ελλάδα συσχετίζονται με τον 
παράγοντα ενεργειακή φτώχεια. Αν και η κρίση εκείνη πέρασε, το πρό-
βλημα κάθε άλλο παρά εξαλείφθηκε. Μάλιστα, η πανδημία του κορωνοϊού 
Covid-19 αναμένεται να επιφέρει νέα έξαρση του φαινομένου.

Η έκταση του προβλήματος και τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά καθι-
στούν άμεση κι επιτακτική ανάγκη τη λήψη κατάλληλων μέτρων και πολιτι-
κών για την αντιμετώπισή του. Στην ίδια κατεύθυνση είναι επίσης αναγκαία 
η συνεύρεση και συστράτευση όλων των ενδιαφερομένων μερών.

Το 1ο Διαδικτυακό Συνέδριο για την Ενεργειακή Φτώχεια, το οποίο δι-
οργανώνεται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τη Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου STEP – IN (“Using Living 
Labs to Improve Energy Efficiency and Comfort Levels”), φιλοδοξεί να συ-
νεισφέρει στον κοινό αυτό εθνικό στόχο. Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, μέλη 
της πανεπιστημιακής κοινότητας, ερευνητές, εκπρόσωποι οργανώσεων 
προστασίας των καταναλωτών και υπεύθυνοι για τη χάραξη της ενεργεια-
κής πολιτικής παρουσιάζουν και φωτίζουν, από τη δική τους οπτική γωνία, 
πτυχές του προβλήματος αλλά και ενδεδειγμένες πολιτικές και εξειδικευ-
μένες δράσεις για τη μείωση της ενεργειακής φτώχειας.

       Δημήτρης Δαμίγος

        Καθηγητής Ε.Μ.Π.
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Το Παρατηρητήριο λειτουργεί από το 2016. Είναι μια υπηρεσία υπο-
στήριξης αποφάσεων που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Στοχεύει στη βελτίωση μεθόδων έρευνας, στη παρακολούθηση και στην 
ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών για την ενεργειακή φτώχεια. 
Ο κύριος στόχος της πρωτοβουλίας είναι να προωθήσει σημαντικές βελτι-
ώσεις στη γνώση σχετικά με την έκταση και το βάθος της ενεργειακής φτώ-
χειας στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα προβάλλει καινοτόμες πολιτικές και 
πρακτικές για την αντιμετώπιση της πρόκλησης αυτής. Στην πρώτη φάση, 
το EPOV ήταν μια κοινοπραξία 13 οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων πα-
νεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, ομάδων προβληματισμού και εταιριών, 
με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ (Energy Vulnerability and 
Urban Transitions 2017). Το Ελληνικό Παρατηρητήριο Ενεργειακής Φτώ-
χειας ήταν και αυτό ένας από τους εταίρους (Bouzarovski et al. 2019, 2020).

Η διαδικτυακή πύλη energypoverty.eu είναι το κύριο σημείο εστίασης 
για το Παρατηρητήριο και περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα χρήσιμων πόρων. 
Το EPOV διαθέτει μια δημόσια βάση δεδομένων με πάνω από πεντακόσιες 
σχετικές δημοσιεύσεις, τριακόσια μέτρα αντιμετώπισης σχετικά με την 
ενεργειακή φτώχεια και εξήντα περαιτέρω εκπαιδευτικούς πόρους. Υπάρ-
χει ένας ανοιχτός κατάλογος, ο οποίος περιλαμβάνει άνω των εκατό οργα-
νισμών και άνω των οκτακοσίων ειδικών από εξήντα χώρες. Επιπλέον, έχει 
εκδώσει τρεις λεπτομερείς εκθέσεις σχετικά με την ενεργειακή φτώχεια 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει παράσχει τεχνική βοήθεια σε δεκαπέντε 
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Παρατηρητήριο λειτουργεί με μια ευρεία κατανόηση της ενεργεια-
κής φτώχειας, προχωρώντας πέρα από τα χαμηλά εισοδήματα ή την προ-
σιτή τιμή της ενέργειας σε μια ευρύτερη έμφαση στην ενεργειακή από-
δοση, στις ενεργειακές ανάγκες των νοικοκυριών και στις δομικές αιτίες 
του προβλήματος. Ξεκινάει από την παραδοχή ότι η επαρκής θέρμανση, 
η ψύξη, ο φωτισμός και η ενέργεια σε ηλεκτρικές συσκευές είναι βασικές 
υπηρεσίες που απαιτούνται για τη διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς βιοτικού 
επιπέδου, όπως και τη διασφάλιση της υγείας των πολιτών (Braubach and 
Ferrand 2013; Horta et al. 2019; Petrova 2018). Έτσι, η ενεργειακή φτώχεια 
εμφανίζεται όταν ένα νοικοκυριό πάσχει από έλλειψη επαρκών ενεργεια-
κών υπηρεσιών στο σπίτι (Bouzarovski and Thomson 2018).

3. Έκθεση για την ενεργειακή φτώχεια στην ΕΕ

Τα πιο πρόσφατα ευρήματα του Παρατηρητηρίου παρουσιάστηκαν στην 

1. Εισαγωγή

Τα ζητήματα ενεργειακής ανισότητας κερδίζουν συνεχώς την προσοχή του 
κοινού στην Ελλάδα, και πλέον έχει συσταθεί μια ενεργή και αφοσιωμένη 
κοινότητα ερευνητών που ασχολούνται με αυτά τα θέματα (Atsalis et al. 
2016; Boemi and Papadopoulos 2017; Katsoulakos and Kaliampakos 2016; 
Metaxa and Corovessi 2020; Petrova and Prodromidou 2019). Ώς αποτέλε-
σμα της υψηλής επιστημονικής τους κατάρτισης, και της μεγάλης ακαδη-
μαϊκής συνεισφοράς τους, οι έρευνες για την ενεργειακή φτώχεια στην 
Ελλάδα βρίσκονται στο παγκόσμιο προσκήνιο. Έλληνες / Ελληνίδες  συνά-
δελφοι / συναδέλφισσες συμμετέχουν ενεργά σε διεθνείς συζητήσεις για 
τις θεωρίες, τις μεθόδους έρευνας και τα μέτρα πολιτικής σχετικά με την 
ενεργειακή φτώχεια (Kolokotsa and Santamouris 2015; Papada et al. 2019).

Η ενεργειακή φτώχεια είναι μια σημαντική πρόκληση σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά στα κράτη μέλη της Νότιας και Ανατολικής Ευ-
ρώπης – και την Ελλάδα (Castaño-Rosa et al. 2020; Hesselman and Tirado 
Herrero 2020; Thomson et al. 2019). Τα αίτια της κατάστασης είναι γνωστά 
και μπορούν να συνδεθούν με την χαμηλή ενεργειακή απόδοση κατοικι-
ών, την κακή ποιότητα στέγασης, καθώς και τα μεγάλα έξοδα ενέργειας, 
όπως και τις υψηλές τιμές ενέργειας (European Commission 2020a). Το 
πρόβλημα πιθανολογείται να επιδεινωθεί περαιτέρω λόγω του COVID-19 
(Bouzarovski 2020). Συχνά μιλάμε για τις αιτίες και τις συνέπειες του προ-
βλήματος σε επίπεδο νοικοκυριού, αλλά η ενεργειακή φτώχεια είναι ένα 
πιο διαρθρωτικό πρόβλημα υποδομών - και ως εκ τούτου απαιτεί φιλόδο-
ξες και συστημικές προσπάθειες. Οι πρόσφατες πολιτικές οι οποίες προ-
βλέπονται από το ευρωπαϊκό Κύμα Ανακαινίσεων συμβάλλουν εν μέρει 
στην επίλυση αυτής της πρόκλησης (European Commission 2020b). Ώστό-
σο, υπάρχει ανάγκη για αρκετά πιο ολοκληρωμένες μελλοντικές προσπά-
θειες.

2. Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Ενεργειακή 
Φτώχεια (EPOV)
Οι εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο σε χώρες όπως η Ελλάδα είναι το αποτέλε-
σμα μιας μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης για το πρόβλημα της ενεργεια-
κής φτώχειας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι εξε-
λίξεις βάσει του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υποστηρίζονται 
σε μεγάλο βαθμό από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Ενεργειακή 
Φτώχεια (EPOV).
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4. Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)
Η έκθεση παρέχει επίσης μια συστηματική αξιολόγηση των σχετικών δια-
τάξεων για την ενεργειακή φτώχεια στα Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια 
και το Κλίμα (ΕΣΕΚ). Εδώ, αποκαλύπτεται ότι οι περισσότερες χώρες έχουν 
παρουσιάσει μια λεπτομερή επισκόπηση της ενεργειακής φτώχειας και των 
μέτρων που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, ακόμη και εκείνων που δεν 
το θεωρούν ή δεν το αναγνωρίζουν ως ένα ξεχωριστό φαινόμενο. Αυτό 
ισχύει, για παράδειγμα, στη Δανία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, τη Μάλτα 
και τις Κάτω Χώρες. Μόνο η Σουηδία έχει αξιολογήσει ότι το φαινόμενο 
δεν πρέπει να καλύπτεται στο σχέδιο και δεν έχει υποβάλει αξιολόγηση 
της κατάστασης.

Ώστόσο, οι περισσότερες χώρες δεν παρέχουν, ή δεν παρέχουν ακό-
μη, έναν σαφή ορισμό της ενεργειακής φτώχειας. Μεταξύ αυτών που το 
κάνουν, ο ορισμός δεν είναι απαραίτητα επίσημος. Αυτό συμβαίνει στην 
Ιταλία και τη Μάλτα, που ορίζουν την ενεργειακή φτώχεια μόνο για τους 
σκοπούς του ΕΣΕΚ. Από την άλλη, η Αυστρία, η Ισπανία ή η Κύπρος παρου-
σιάζουν επίσημους ορισμούς.

Πολλές χώρες παρουσιάζουν λεπτομερείς δείκτες για την ανάλυση του 
αντίκτυπου της ενεργειακής φτώχειας στην επικράτειά τους. Αρκετές χώ-
ρες χρησιμοποιούν τους κύριους δείκτες που αναπτύχθηκαν από το Πα-
ρατηρητήριο Ενέργειας για την Ενεργειακή Φτώχεια. Σπάνια αναφέρονται 
θέματα που σχετίζονται με την θερινή ενεργειακή φτώχεια ή ανησυχίες 
σχετικά με τις μεταφορές (ωστόσο, το καλύπτει η Γαλλία). Το ζήτημα της 
οικονομικής προσιτότητας τίθεται συχνά, ιδίως στο πλαίσιο της ενεργεια-
κής και κλιματικής μετάβασης. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, στην Αυστρία, 
το Βέλγιο, τη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες ή τη Δανία και λοιπές χώρες, συμπερι-
λαμβανομένων του Βελγίου, της Κροατίας, της Τσεχίας, της Ελλάδας, της 
Ουγγαρίας, της Ιταλίας, της Λετονίας, της Πορτογαλίας και της Σλοβενίας.

Τα σχέδια της Φινλανδίας, της Λιθουανίας και της Λετονίας τονίζουν τη 
σημασία των χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργων που 
έχουν αντίκτυπο στην ενεργειακή φτώχεια, είτε πρόκειται για τη μορφή 
μελετών είτε για συστάσεις πολιτικής.

Η σημασία των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της περιφερειακής συ-
νεργασίας και των πολιτικών συνοχής υπογραμμίζεται επίσης στο Βέλγιο (από 
την Περιφέρεια των Βρυξελλών), στη Βουλγαρία, την Κροατία, την Ελλάδα, 
την Ιταλία και την Πολωνία. Οι πολιτικές ενεργειακής απόδοσης και ανακαί-
νισης κατοικιών, είτε στοχεύουν ρητά σε καταναλωτές με φτωχή ενέργεια 
είτε στοχεύουν σε ευρύτερα μέτρα, τα οποία αναφέρονται σε όλα τα ΕΣΕΚ.

τελευταία έκθεση σε επίπεδο ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία 
δημοσιεύθηκε το καλοκαίρι του 2020 (Bouzarovski et al. 2020). Η έκθεση 
αποτελείται από δύο τμήματα. Το πρώτο  εξετάζει πολιτικές και μέτρα για 
την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας σε ολόκληρη την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση, ενώ το δεύτερο παρουσιάζει τις τελευταίες στατιστικές για 
την ενεργειακή φτώχεια. Και τα δύο κεφάλαια προσφέρουν σύγχρονες 
γνώσεις και αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις συνεχείς προσπάθειες 
αντιμετώπισης του προβλήματος, καθώς και τη κατανομή και το ύφος του 
προβλήματος αυτού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην ενότητα «Πολιτικές και μέτρα», η έκθεση εξετάζει τις διάφορες 
πολιτικές και μέτρα μείωσης της ενεργειακής φτώχειας που εγκρίθηκαν σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρατών μελών, περιφερειακής και τοπικής 
διοίκησης. Στην ίδια ενότητα, οι συγγραφείς ερευνούν τις διαφορετικές 
προσεγγίσεις που υιοθέτησαν διάφοροι διεθνείς φορείς ως απάντηση 
στην πρόκληση της ενεργειακής φτώχειας.

Η έκθεση τονίζει τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία 
είναι πολύ δραστήρια σε αυτό το θέμα. Πιο πρόσφατα, μέσω της σύστασης 
της επιτροπής για την ενεργειακή φτώχεια και την ανακοίνωση για το κύμα 
ανακαινίσεων, η ίδια η Επιτροπή αναγνώρισε περαιτέρω την έκταση του 
φαινομένου και την πολυπλοκότητα της μέτρησής του. Μια βασική ώθηση 
για αυτές τις δράσεις δόθηκε από το Πακέτο Ενέργειας για Όλους, που 
εγκρίθηκε το 2019. Αποτελείται από οκτώ νομοθετικές πράξεις, που εστι-
άζουν ιδιαίτερα στην ενεργειακή αποδοτικότητα  και την ενεργειακή από-
δοση των κτιρίων, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στο σχεδιασμό της 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στους κανόνες διακυβέρνησης για Ενερ-
γειακή ένωση, στην ενεργειακή ασφάλεια και στον οικολογικό σχεδιασμό. 
Οι καταναλωτές τοποθετούνται «στο επίκεντρο της αγοράς ενέργειας». Οι 
στόχοι μετριασμού της ενεργειακής φτώχειας σχετίζονται με όλες αυτές 
τις συσχετιζόμενες πτυχές.

Άλλοι σχετικοί οργανισμοί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή των Περιφερειών, η Ευρωπαϊ-
κή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Berrod, Navé, and Verschraegen 
2019; Bouzarovski, Petrova, and Sarlamanov 2012; Csiba 2016; European 
Committee of the Regions 2016; European Economic and Social Committee 
2016; Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the 
European Parliament 2016). Όλοι έχουν δραστηριοποιηθεί με διάφορους 
τρόπους, σε συνεργασία με μη κυβερνητικούς φορείς.
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6. Συμπεράσματα και προτάσεις

Σε συνδυασμό με τις πολιτικές που αναλύθηκαν παραπάνω, πού κατατάσ-
σουν όλα αυτά την Ελλάδα; Συνολικά, η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι μια 
από τις πιο ευάλωτες χώρες στην ενεργειακή φτώχεια στην Ευρώπη, ακό-
μη και αν οι πολιτικές της χώρας είναι σχετικά πιο εκτεταμένες και περιε-
κτικές σε σύγκριση με άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως 
γνωρίζουμε, αυτές οι δυσκολίες είναι περίπλοκες, προερχόμενες από έναν 
συνδυασμό ιστορικών κληρονομιών, και πρόσφατων εξελίξεων στον το-
μέα των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών υποδομών (Kerr, Gillard, 
and Middlemiss 2019; Meyer et al. 2018). Ώς εκ τούτου, υπάρχουν τουλάχι-
στον τρεις βασικές προκλήσεις για την Ελλάδα:

Πρώτον, η υποστήριξη πολιτικών για την καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής. Καθώς προχωρούμε προς ένα βιώσιμο μέλλον, πρέπει να δια-
σφαλίσουμε ότι το κλείσιμο των βιομηχανιών ορυκτών καυσίμων ειδικότε-
ρα δεν θα επηρεάσει τους ευάλωτους πληθυσμούς. Εδώ, οι πολιτικές κατά 
της ενεργειακής φτώχειας συνδέονται με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, 
την επιμόρφωση τη χονδρική μετατροπή του αποθέματος κατοικιών και 
την ανάπτυξη μιας νέας οικονομικής βάσης.

Δεύτερον, η κατανόηση σύνθετων κοινωνικών ευπαθειών. Στην Ελλά-
δα, υπάρχουν προκλήσεις που σχετίζονται με την ενέργεια το καλοκαίρι 
και το χειμώνα και επηρεάζουν τις ίδιες ομάδες νοικοκυριών (Thomson et 
al. 2019). Η οικοδόμηση μιας ισχυρής βάσης στοιχείων για το ποιοι πολίτες 
είναι ευάλωτοι στην ενεργειακή φτώχεια, για ποιους λόγους και πού ζουν, 
είναι απολύτως απαραίτητη εάν πρόκειται να αναπτύξουμε στοχευμένες 
και επίκαιρες πολιτικές.

Τρίτον, οι αστικές πολιτικές που υπερβαίνουν την ενεργειακή φτώ-
χεια καλύπτοντας έτσι ολόκληρο τον τομέα στέγασης (Bouzarovski and 
Thomson 2018; März 2017; Teschner et al. 2020). Θεωρούμε ότι η ενεργει-
ακή πρόκληση στην Ελλάδα δεν μπορεί να διαχωριστεί από τον τρόπο με 
τον οποίο ρυθμίζεται το απόθεμα κατοικιών, και έχει αναπτυχθεί με την 
πάροδο του χρόνου (Grossmann 2019). Εδώ, αναφέρομαι συγκεκριμένα 
στα οφέλη των ανακαινίσεων μεγάλης κλίμακας και της αναδιάρθρωσης 
του υφιστάμενου αποθέματος στεγάσεων, τόσο όσον αφορά τον κατα-
σκευαστικό ιστό, όσο και τις ενεργειακές υποδομές.

Ορισμένες χώρες μιλούν για στόχους και προγράμματα ανακαίνισης 
κατοικιών. Ώστόσο, δεν αναλύονται όλες οι λεπτομέρειες. Οι περισσότε-
ρες χώρες δεν προσφέρουν λεπτομερή επεξήγηση αυτών των πολιτικών. 
Επιπλέον, σε πολλές χώρες ισχύουν μέτρα ενεργειακής φτώχειας που πε-
ριλαμβάνουν άμεση τιμολόγηση ή υποστήριξη λογαριασμών. Η σημασία 
της επένδυσης σε υποδομές στις συγκρατημένες τιμές ενέργειας τονίζε-
ται ιδιαίτερα στη Μάλτα. Η Πολωνία αναφέρει επίσης την ανάπτυξη τηλε-
θέρμανσης ως σχετική επένδυση σε υποδομές.

Η συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και η συνοχή της 
πολιτικής τονίζονται ιδιαίτερα στη Σλοβακία, τη Γαλλία, την Ισπανία και τη 
Λιθουανία. Εν τω μεταξύ, η Ρουμανία επικεντρώνεται στη δίκαιη μετάβαση 
και την προσαρμογή των θέσεων εργασίας σε περιοχές που εξαρτώνται 
από βιομηχανίες υψηλής έντασης άνθρακα.

5. Βασικές στατιστικές για την ενεργειακή φτώχεια

Η ενότητα στατιστικών της ίδιας έκθεσης παρέχει μια ενημερωμένη επι-
σκόπηση των δεικτών και των τάσεων της ενεργειακής φτώχειας. Προσφέ-
ρουμε επιπλέον μια  επισκόπηση των βασικών στατιστικών, και των τάσεών 
τους με την πάροδο του χρόνου. Επειδή η ενεργειακή φτώχεια είναι ένα 
πολυδιάστατο πρόβλημα, παρουσιάζεται μια σταδιακή εξέταση της κατά-
στασης ανάλογα με το εισόδημα, τον βαθμό αστικοποίησης, τη θητεία και 
τον τύπο κατοικίας.

Τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία των κύριων δεικτών ενεργειακής 
φτώχειας που χρησιμοποιεί το Παρατηρητήριο δίνουν μια σύντομη εικόνα 
των επίκαιρων στατιστικών ενεργειακής φτώχειας σε ολόκληρη την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. Συνολικά, 6.6% των νοικοκυριών σε ολόκληρη την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση (σχεδόν 34 εκατομμύρια άτομα, αν εκτιμήσουμε ότι ο 
πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης την πρώτη Ιανουαρίου 2018 ήταν 513 
εκατομμύρια άτομα) δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στη πληρωμή λογα-
ριασμών κοινής ωφελείας το 2018, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών 
λογαριασμού ενέργειας, και έτσι κινδύνευαν να διακοπούν οι παροχές. 
Εν τω μεταξύ, 7.3% των νοικοκυριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν κρύες 
κατοικίες.

Όσον αφορά την κατανομή ανά χώρα, αυτοί οι δύο δείκτες (καθυστε-
ρήσεις και αδυναμία διατήρησης της θερμότητας) είναι ιδιαίτερα υψηλοί 
στην Ανατολική, Κεντρική και Νότια Ευρώπη, με τη Βουλγαρία και την Ελ-
λάδα να παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά ενεργειακής φτώχειας 
(33.7%, και 22.7% αντίστοιχα).
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ζεται με την έντονα «διαβρωτική» επίδραση του προβλήματος, η οποία 
αποσυνθέτει τον κοινωνικό ιστό και υπονομεύει θεμελιώδη δικαιώματα. Σε 
κάθε περίπτωση, με όποιον τρόπο κι αν εκφράζεται η ενεργειακή φτώχεια, 
χρειάζεται να γίνει αντιληπτό πως πρόκειται για ένα φαινόμενο με δριμύ-
τατες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές επιπτώσεις, οι οποίες δεν 
έχουν τύχει της απαιτούμενης προσοχής από τους αρμόδιους κυβερνητι-
κούς φορείς μέχρι σήμερα.

Λέξεις-κλειδιά: ενεργειακή φτώχεια, ενεργειακές ανισότητες, μορφές 
ενεργειακής φτώχειας, πτυχές, συμπίεση αναγκών

1. Εισαγωγή

Η παγκόσμια ενεργειακή κατανάλωση έχει σημειώσει τεράστια αύξηση 
τα τελευταία περίπου 200 χρόνια, γεγονός που οφείλεται, πέρα από την 
αύξηση του πληθυσμού, στην εκτεταμένη χρήση των ορυκτών καυσίμων. 
Αναλύοντας την ενεργειακή κατανάλωση στη διάρκεια της ανθρώπινης 
ιστορίας, αναφέρεται ότι κατά την προϊστορική εποχή, η καθημερινή ενερ-
γειακή κατανάλωση κατ’ άτομο κινούνταν μόλις στις 3 KWh και περιελάμ-
βανε κυρίως την τροφή (Energy Fundamentals, 2020). Για αρκετές χιλιά-
δες χρόνια, οι ενεργειακές απαιτήσεις του ανθρώπου καλύπτονταν από 
τον ήλιο, τη βιομάζα, την ενέργεια του νερού και την αιολική ενέργεια. 
Κατά το Μεσαίωνα, οι ενεργειακές ανάγκες, που περιελάμβαναν πλέον 
του φαγητού, κυρίως τη στέγαση, τη γεωργία και το εμπόριο, αύξησαν 
την ημερήσια κατανάλωση ενέργειας περίπου στις 24 KWh. Ο σύγχρονος 
άνθρωπος, που έχει επιπρόσθετες ενεργειακές απαιτήσεις λόγω βιομηχα-
νίας και μεταφορών, υπολογίζεται ότι έχει μία μέση -σε παγκόσμιο επίπε-
δο- ημερήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 58 KWh, σύμφωνα με 
στοιχεία του 2019 (Energy Fundamentals, 2020). Παρ’ όλα αυτά, οι μέσοι 
όροι κρύβουν σημαντικές χωρικές ανισότητες. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι 
το 2019, η μέση ημερήσια ενεργειακή κατανάλωση κατ’ άτομο στις Η.Π.Α. 
ήταν 219 KWh, στη Γερμανία 120 KWh, στην Κίνα 75 KWh και στην Ινδία 
- τη δεύτερη πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου- 19 KWh, μικρότερη δη-
λαδή και από αυτή της μεσαιωνικής εποχής (Energy Fundamentals, 2020). 

Στο Σχήμα 1 απεικονίζεται η διαβάθμιση της παγκόσμιας κατά κεφαλήν 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας στον κόσμο. Όπως φαίνεται, η συ-
νολική κατά κεφαλήν ενεργειακή κατανάλωση είναι πολύ μεγαλύτερη στη 
Βόρεια Αμερική, την Αυστραλία, τη Ρωσία, τις Σκανδιναβικές χώρες και τη 
Σαουδική Αραβία, σε σχέση με χώρες της Λατινικής Αμερικής, της Αφρι-
κής και της αναπτυσσόμενης Ασίας. Υπάρχουν δε μεγάλες περιοχές του 

Ενεργειακή φτώχεια στην 
Ελλάδα: Μια άδηλη και 
διαβρωτική μορφή φτώχειας
Δημήτρης Καλιαμπάκος1 και Λευκοθέα Παπαδά2

1 Καθηγητής Ε.Μ.Π., Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών, Ε.Μ.Π., Ελλάδα
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Περίληψη

Η ενεργειακή φτώχεια αποτελεί ένα από τα πιο σκοτεινά σημεία του 
σύγχρονου πολιτισμού, καθώς στερεί από τους ανθρώπους ένα 
στοιχειώδες βιοτικό επίπεδο, που θα έπρεπε να είναι διαθέσιμο σε 

όλους, ανεξαιρέτως γεωγραφικής περιοχής και οικονομικής ανάπτυξης. Κι 
όμως, στον 21ο αιώνα, μεγάλα τμήματα του παγκόσμιου πληθυσμού εξακο-
λουθούν να ζουν σε συνθήκες Μεσαίωνα ή αδυνατούν να αγγίξουν το αξι-
οβίωτο επίπεδο ανάπτυξης που η σύγχρονη εποχή υπόσχεται. Με αφορμή 
τη διαπίστωση αυτή, στην παρούσα εργασία αναδεικνύονται δύο βασικές 
πλευρές της ενεργειακής φτώχειας, εκείνες που τη χαρακτηρίζουν ως 
«άδηλη» και «διαβρωτική» μορφή φτώχειας. Η πρώτη έχει να κάνει με τις 
κρυμμένες ή έμμεσες πτυχές του προβλήματος, οι οποίες δεν είναι άμεσα 
ορατές ή αντιληπτές, κι όμως η εμφάνισή τους έχει πάρει μεγάλες δια-
στάσεις στην Ελλάδα, όπως η έντονη συμπίεση των ενεργειακών αναγκών 
λόγω οικονομικής αδυναμίας. Βάσει του νέου δείκτη «Βαθμός Κάλυψης 
των Ενεργειακών Αναγκών (DCEN), αποδείχθηκε ότι τα μισά νοικοκυριά 
στην Ελλάδα συμπιέζουν τις ενεργειακές τους ανάγκες, ικανοποιώντας 
λιγότερο από το 80% των πραγματικών τους αναγκών. Η δεύτερη σχετί-
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ενέργειας και τη χαμηλή ενεργειακή απόδοση του κτιρίου (BPIE, 2014).

Οι πολιτικές λιτότητας που έχουν επιβληθεί στην Ευρώπη -και ειδικότε-
ρα στην Ελλάδα- τα τελευταία χρόνια, ως συνέπεια της ευρύτερης οικονο-
μικής κρίσης, έχουν αναδείξει την ενεργειακή φτώχεια ως ένα από τα πλέ-
ον κρίσιμα κοινωνικά-οικονομικά-περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής, 
με σημαντικές προεκτάσεις σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Η απώ-
λεια στο μέσο εθνικό εισόδημα, επώδυνα φανερή την τελευταία δεκαετία 
στην Ελλάδα, είχε την πιο άμεση επίδραση στο πρόβλημα. Αυτό όμως το 
οποίο έχει συντελέσει στην οξεία αύξηση της ενεργειακής φτώχειας τα 
τελευταία χρόνια είναι η ταυτόχρονη αύξηση του κόστους ενέργειας την 
ίδια περίοδο. Παρά το γεγονός ότι απελευθερώθηκε η αγορά της ενέργει-
ας και, παρά τη μετάβαση της χώρας σε ένα διαφορετικό ενεργειακό μίγ-
μα, ο μέσος καταναλωτής πληρώνει τελικά περισσότερο για την ενέργεια. 
Συνολικά, ο συνδυασμός των χαμηλών εισοδημάτων, των υψηλών τιμών 
ενέργειας και των ενεργειακά ανεπαρκών κατοικιών έχει οδηγήσει μεγάλα 
τμήματα του πληθυσμού της χώρας σε κατάσταση αδυναμίας επαρκούς 
κάλυψης των ενεργειακών τους αναγκών.

2. Ο βασικός ορισμός της ενεργειακής φτώχειας
Το 1996, η Έκθεση της Αγγλικής Έρευνας εισήγαγε την έννοια της «απαι-
τούμενης ικανοποιητικής θέρμανσης» (DETR, 2000). Οι εκτιμήσεις της 
ενεργειακής φτώχειας βάσει της σχετικής έρευνας (EHCS) του 1996 απο-
τέλεσαν τη βάση στην οποία στηρίχθηκε η Στρατηγική για την Ενεργειακή 
Φτώχεια του Ηνωμένου Βασιλείου το 2001 (UK Fuel Poverty Strategy), με 
την οποία εισήχθη ουσιαστικά ο πρώτος επίσημος ορισμός για την ενεργει-
ακή φτώχεια. Ο ορισμός αυτός υιοθετήθηκε επίσημα και από τη Σκωτία το 
2001, στο πλαίσιο του Νομοσχεδίου Στέγασης (Section 88 of the Housing 
Scotland Act 2001), συμπεριλαμβάνοντας σε αυτό, πέραν της θέρμανσης, 
όλες τις ενεργειακές χρήσεις ενός νοικοκυριού (Scottish Executive, 2002) 
και διατυπώθηκε ως εξής:

«Ένα νοικοκυριό βρίσκεται σε κατάσταση ενεργειακής φτώχειας εάν, 
προκειμένου να διατηρήσει ένα ικανοποιητικό επίπεδο θέρμανσης, θα 
απαιτούνταν να ξοδέψει πάνω από το 10% του εισοδήματός του (συμπερι-
λαμβανομένου του στεγαστικού επιδόματος ή της ενίσχυσης εισοδήματος 
για την αποπληρωμή στεγαστικού δανείου) για όλες τις οικιακές χρήσεις 
καυσίμων/ενέργειας. Όταν για αυτές απαιτείται πάνω από το 20% του ει-
σοδήματος, η κατάσταση αποκαλείται «κατάσταση ακραίας ενεργειακής 
φτώχειας».

χάρτη που παραπέμπουν περισσότερο στην εποχή του Μεσαίωνα, παρά σε 
μία σύγχρονη βιομηχανική εποχή. 

Σχήμα 1. Διαβάθμιση κατά κεφαλήν κατανάλωσης ενέργειας στον κόσμο 
(Πηγή: The World Bank, 2017)

Παγκοσμίως, 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι (το 16% του παγκόσμιου 
πληθυσμού) ζουν χωρίς πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια και πάνω από 
2,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι (το 38% του παγκόσμιου πληθυσμού) χω-
ρίς πρόσβαση σε καθαρές εγκαταστάσεις μαγειρέματος, με το 95% των 
πληθυσμών αυτών να ζουν σε περιοχές της υποσαχάριας Αφρικής και των 
αναπτυσσόμενων περιοχών της Ασίας (WEO, 2016). Είναι χαρακτηριστικό 
ότι μόλις δέκα χώρες, τέσσερις στην Ασία (Ινδία, Μπαγκλαντές, Πακιστάν 
και Ινδονησία) και έξι στην Αφρική (Νιγηρία, Αιθιοπία, Δημοκρατική Δη-
μοκρατία του Κονγκό, Τανζανία, Κένυα και Ουγκάντα) συγκεντρώνουν το 
63% του παγκόσμιου πληθυσμού που ζει χωρίς πρόσβαση σε ηλεκτρισμό, 
ενώ  μόλις τρεις χώρες (Ινδία, Κίνα, Μπαγκλαντές) συγκεντρώνουν το μισό 
πληθυσμό που ζει χωρίς πρόσβαση σε καθαρές εγκαταστάσεις μαγειρέ-
ματος (González-Eguino, 2015).

Η έννοια του ενεργειακού προβλήματος διαφοροποιείται σημαντικά 
στις χώρες του αναπτυγμένου κόσμου, στις οποίες πρόβλημα δεν αποτελεί 
πλέον η πρόσβαση στον ηλεκτρισμό και στις υπηρεσίες ενέργειας αλλά το 
προσιτό κόστος των υπηρεσιών αυτών. Για το λόγο αυτό, συχνότερα ανα-
φέρεται -και πλέον έχει ευρέως καθιερωθεί- ως «ενεργειακή φτώχεια».  
Η ενεργειακή φτώχεια στις αναπτυγμένες χώρες προκαλείται κυρίως από 
τρεις παράγοντες:  το χαμηλό εισόδημα του νοικοκυριού, το υψηλό κόστος 
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3. Ενεργειακή φτώχεια: μία άδηλη μορφή φτώχειας
Εκτός της τυπικής έκφρασης της ενεργειακής φτώχειας, ως το δυσανά-
λογα υψηλό ενεργειακό κόστος σε σχέση με το εισόδημα, η ενεργειακή 
φτώχεια παίρνει πολύ συχνά άλλες, κρυφές αλλά επώδυνες μορφές, όπως 
για παράδειγμα: 

•	 Η περικοπή αναγκών πρώτης ανάγκης (πχ. φαγητό ή ένδυση) προς 
ικανοποίηση της ανάγκης θέρμανσης (φαινόμενο «heat or eat»)

•	 Η θέρμανση ενός τμήματος μόνο του σπιτιού 
•	 Η μείωση των ωρών λειτουργίας ή και καθολική διακοπή του 
•	 συστήματος θέρμανσης
•	 Τα προβλήματα υγρασίας / μούχλας στο σπίτι
•	 Η αδυναμία αποπληρωμής λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας
•	 Τα προβλήματα υγείας λόγω κακών συνθηκών θέρμανσης 
•	 (πχ. αρθριτικά/ρευματικά, συχνά κρυολογήματα)

Χαρακτηριστικό των διαφόρων άδηλων μορφών ενεργειακή φτώχειας 
είναι ότι δε γίνεται άμεσα και προδήλως αντιληπτό ότι συνδέονται με το 
πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας. Επιπλέον, δεν εντοπίζονται από τον 
ευρέως χρησιμοποιούμενο δείκτη του 10%.  Η σημαντικότερη από αυτού 
του τύπου τις μορφές εκδήλωσης του προβλήματος είναι εκείνη της «συ-
μπίεσης των ενεργειακών αναγκών», ήτοι η κατάσταση κατά την οποία ένα 
νοικοκυριό συμπιέζει σημαντικά τις ενεργειακές του δαπάνες σε σχέση με 
τις ανάγκες του. Η έννοια αυτή είχε παραμείνει σε ποιοτικό επίπεδο, μέχρι 
τον  ποσοτικό προσδιορισμό της εν λόγω συμπίεσης από τους Papada and 
Kaliampakos (2020), οι οποίοι εισήγαγαν ένα νέο δείκτη, ονόματι «Βαθ-
μός Κάλυψης των Ενεργειακών Αναγκών (Degree of Coverage of Energy 
Needs - DCEN)». Ο δείκτης αυτός  ορίζεται ως ο λόγος του καταβληθέ-
ντος ενεργειακού κόστους (actual energy expenditure) προς το απαιτού-
μενο ενεργειακό κόστος (required energy expenditure) του νοικοκυριού:

  DCEN = 

Ανάλογα με την τιμή του δείκτη DCEN, η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών 
ενός νοικοκυριού κατηγοριοποιείται βάσει της ακόλουθης διαβάθμισης: 

• DCEN ≤0,8 : Συμπίεση αναγκών
• 0,8≤ DCEN ≤1,0: Ικανοποίηση αναγκών
• DCEN ≥1,0: Σπατάλη

Ο αντικειμενικός αυτός ορισμός της ενεργειακής φτώχειας επισημο-
ποιήθηκε το 1998, όταν η τότε πρόσφατα εκλεγμένη κυβέρνηση όχι μόνο 
υιοθέτησε τον όρο ενεργειακή φτώχεια (fuel poverty) αλλά επίσης αποδέ-
χτηκε το ποσοστό του 10% ως το όριο των αναγκαίων δαπανών ενέργειας, 
πάνω από το οποίο ένα νοικοκυριό μπορεί να χαρακτηριστεί ενεργειακά 
φτωχό και, ως εκ τούτου, καθιέρωσε το δείκτη του 10% σαν έναν επίσημο 
δείκτη (EPEE, 2009). 

Με την πάροδο του χρόνου, και πέραν του επίσημου ορισμού από το 
Ηνωμένο Βασίλειο, πολλοί νέοι ορισμοί για την ενεργειακή φτώχεια έχουν 
προταθεί από την επιστημονική κοινότητα, ενισχύοντας ή αναιρώντας 
υφιστάμενες προσεγγίσεις. Ώστόσο, ο δείκτης του 10% αποτελεί έως και 
σήμερα δείκτη αναφοράς, καθώς με απλό τρόπο φωτίζει τις τρεις διαφο-
ρετικές πλευρές του προβλήματος της ενεργειακής φτώχειας. Ο εν λόγω 
δείκτης αποτυπώθηκε μαθηματικά -από το 2009- στο πλαίσιο των ετήσι-
ων εκθέσεων ενεργειακής φτώχειας για το Ηνωμένο Βασίλειο, ως εξής 
(DECC, 2015):

Γενικότερα, ο δείκτης του 10% χρησιμοποιείται ευρέως και έχει καθιε-
ρωθεί ως γενικός δείκτης υπολογισμού της ενεργειακής φτώχειας σε μια 
χώρα ή σε μια περιοχή (Atsalis et al., 2016). Όμως, η δυσκολία μοντελο-
ποίησης/υπολογισμού της απαιτούμενης ενεργειακής κατανάλωσης, όπως 
απαιτεί ο ορισμός, έχει αναγκάσει τη συντριπτική σχεδόν πλειονότητα της 
επιστημονικής κοινότητας να χρησιμοποιεί στους υπολογισμούς την πραγ-
ματοποιηθείσα (actual) κατανάλωση έναντι της απαιτούμενης (required), 
καθώς η συλλογή στοιχείων για την πρώτη περίπτωση είναι εφικτή μέσω 
των ετήσιων εθνικών στατιστικών ερευνών ή μέσω πρωτογενούς έρευ-
νας. Χαρακτηριστικά, έχει αναφερθεί ότι η μοντελοποίηση της ενεργεια-
κής κατανάλωσης αποτελεί σχεδόν αποκλειστικό προνόμιο του Ηνωμένου 
Βασιλείου, το οποίο διαθέτει ειδικό πρόγραμμα υπολογισμού της απαιτού-
μενης κατανάλωσης ανά νοικοκυριό, προσαρμοσμένο στα δεδομένα της 
συγκεκριμένης χώρας, με αποτέλεσμα καμία άλλη Ευρωπαϊκή χώρα να μην 
είναι σε θέση  να πραγματοποιήσει σε βάθος μοντελοποίηση (Jones et 
al., 2016). Κατά συνέπεια, ο λόγος ενεργειακής φτώχειας με το όριο του 
10% και με χρήση της πραγματοποιηθείσας κατανάλωσης είναι αυτός που, 
ανεπίσημα, έχει ευρέως καθιερωθεί ως ο συμβατικός, αντικειμενικός δεί-
κτης ενεργειακής φτώχειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο (Roberts et al., 2015; 
EC, 2010).

Fuel Poverty Ratio =              >10%           
(Modelled fuel costs (i.e.modelled consumption ×price)

(Income )

      

(Actual energy expenditure )

(Required energy expenditure)
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κτη DCEN και επιμέρους παραγόντων (κλιματικών, γεωγραφικών, κοινω-
νικο-οικονομικών, τεχνικών χαρακτηριστικών κλπ.), μέσω του στατιστικού 
ελέγχου χ2, με στόχο να εντοπιστούν οι παράγοντες εκείνοι που επιδρούν 
με σημαντικό τρόπο στην ικανότητα κάλυψης των ενεργειακών αναγκών 
των νοικοκυριών. Η μηδενική υπόθεση ορίζει ότι ο δείκτης DCEN και οι 
επιμέρους παράγοντες είναι ανεξάρτητοι. Τα αποτελέσματα για την Ελλά-
δα παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1. Στατιστική συσχέτιση μεταξύ του δείκτη DCEN 
και επιμέρους παραγόντων στην Ελλάδα

DCEN χ2 df p-value

Εισοδηματικές κατηγορίες 25,337 6 0,000

Κλιματική ζώνη 5,476 6 0,484

Υψόμετρο 8,534 8 0,383

Είδος κύριας θέρμανσης/καυσίμου 27,788 8 0,001

Έτος κατασκευής σπιτιού 134,268 6 0,000

Εμβαδό σπιτιού 12,236 6 0,057

Κατηγορία νοικοκυριού 32,100 6 0,000

Όπως φαίνεται στον Πίνακα, από τους επτά, συνολικά, παράγοντες που 
εξετάστηκαν, η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται για τους τέσσερις (εισο-
δηματικές κατηγορίες, είδος κύριας θέρμανσης/καυσίμου, έτος κατασκευ-
ής σπιτιού και κατηγορία νοικοκυριού), υποδηλώνοντας στατιστικά σημα-
ντική συσχέτιση μεταξύ του δείκτη DCEN και των επιμέρους παραγόντων, 
σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 0,01. 

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στη σχέση του δείκτη DCEN με το ει-
σόδημα, φαίνεται ότι η συμπίεση αναγκών είναι πολύ πιο έντονη στα χα-
μηλά εισοδήματα (<=11.000€), καθώς 7 στα 10 χαμηλόμισθα νοικοκυριά 
συμπιέζουν τις ενεργειακές τους ανάγκες, ενώ μόλις 1 στα 10 ικανοποιεί 
τις ανάγκες του. Σημαντική σχέση βρέθηκε μεταξύ του δείκτη DCEN και 
του είδους κύριας θέρμανσης/καυσίμου, βάσει της οποίας προέκυψε ότι 
τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν ηλεκτρισμό ως κύρια θέρμανση υφί-
στανται,  με διαφορά, τη μεγαλύτερη συμπίεση αναγκών (7 στα 10 τέτοια 
νοικοκυριά συμπιέζουν τις ανάγκες τους, ενώ μόλις 1 στα 10 ικανοποιεί 
τις ανάγκες του). Η ισχυρότερη από τις υπό εξέταση συσχετίσεις, αποδεί-
χτηκε αυτή μεταξύ του δείκτη DCEN και του έτους κατασκευής σπιτιού. 
Πιο συγκεκριμένα, αποδείχθηκε ότι 9 στα 10 παλαιά σπίτια (προ του Κανο-
νισμού Θερμομόνωσης-1979) υφίστανται συμπίεση αναγκών, αναλογία η 
οποία μετριάζεται σημαντικά -σχεδόν αντιστρέφεται- στα νεότερα σπίτια 
μετά το 1980 (2 στα 10 νοικοκυριά). Τέλος, ο έλεγχος χ2 έδειξε σημαντική 
συσχέτιση μεταξύ του δείκτη DCEN και της κατηγορίας νοικοκυριού, κα-

Το όριο του 80% βασίστηκε στη μελέτη του Tourkolias (2016), ο οποί-
ος εισήγαγε ως Δείκτη ενεργειακής φτώχειας το λόγο «Πραγματική / 
Θεωρητικά απαιτούμενη ενεργειακή κατανάλωση <80% (Actual energy 
consumption/Theoretically required energy consumption<80%)», θεω-
ρώντας ότι κάτω από το όριο αυτό δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν 
επαρκώς οι ενεργειακές ανάγκες. Με στόχο τον εντοπισμό της καθαρής 
συμπίεσης των αναγκών, «επετράπη» στο δείκτη DCEN να θεωρεί ικανο-
ποίηση των αναγκών μια μείωση του απαιτούμενου κόστους έως 20%. Τα 
αποτελέσματα της διαβάθμισης του δείκτη DCEN για την Ελλάδα  παρου-
σιάζονται στο Σχήμα 2.

Σχήμα 2. Διαβάθμιση δείκτη DCEN στην Ελλάδα  

Βάσει του δείκτη DCEN, αποδεικνύεται ότι τα μισά νοικοκυριά στην Ελ-
λάδα συμπιέζουν τις ενεργειακές τους ανάγκες, αφού καταβάλλουν για 
αυτές ποσό μικρότερο του 80% του αντίστοιχου απαιτούμενου, βάσει των 
αντικειμενικών αναγκών. Την ίδια στιγμή, μικρό ποσοστό των νοικοκυριών 
(16%) ικανοποιεί τις ενεργειακές του ανάγκες, ξοδεύοντας για αυτές το 
80%-100% του ποσού που θα κάλυπτε πλήρως τις ανάγκες του. Σημαντικό 
εύρημα της έρευνας αποτελεί και το γεγονός ότι ένα σημαντικό ποσοστό 
του πληθυσμού (33%) πραγματοποιεί ενεργειακή σπατάλη, ξοδεύοντας 
για ενέργεια παραπάνω χρήματα από αυτά που χρειάζεται, γεγονός που 
αποτελεί μια «κακή συνήθεια» των ελληνικών νοικοκυριών, παρά τις αντί-
ξοες οικονομικές συνθήκες σε εποχή κρίσης.

Εν συνεχεία, διερευνήθηκε η στατιστική συσχέτιση μεταξύ του δεί-
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θέρμανση και μαγείρεμα εμποδίζει τη συμμετοχή των ανθρώπων (κυρίως 
των γυναικών που πραγματοποιούν τη συλλογή) σε άλλες βιοποριστικές 
δραστηριότητες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, στη συλλογή βιομάζας 
συμμετέχουν και μικρά παιδιά, γεγονός που, πολλές φορές, στερεί από 
αυτά τη δυνατότητα συμμετοχής στην εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της δρα-
στηριότητας αυτής, περιστατικά όπως τραυματισμοί ή ακόμα και θάνατοι 
έχουν επίσης αναφερθεί σε χωριά κατά τη διάρκεια συλλογής της βιομά-
ζας (Tennakoon, 2008). 

Στις αναπτυγμένες χώρες, τα νοικοκυριά που χρειάζεται να ξοδέψουν 
ένα μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους σε δαπάνες ενέργειας είναι ανα-
γκασμένα να περιορίσουν για το λόγο αυτό άλλες κύριες και βασικές τους 
ανάγκες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε φτωχή διατροφή, γνωστό ως πρό-
βλημα «heat or eat» (Bhattacharya et al., 2003), μειωμένη συμμετοχή σε 
κοινωνικές δραστηριότητες και δραστηριότητες αναψυχής και, γενικότε-
ρα, σε υποβάθμιση της ποιότητας ζωής (Scottish Executive, 2002). Η σχέ-
ση μεταξύ των συνθηκών στέγασης και της ψυχικής/πνευματικής υγείας 
έχει επίσης μελετηθεί από πολλούς ερευνητές (Evans, 2003; Wilner, 1962). 
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ενεργειακή φτώχεια μπορεί να επηρεάσει 
σημαντικά την ψυχική ευεξία και την κοινωνική επαφή. Μάλιστα, αποδεί-
χθηκε ότι οι ενήλικες που μετακομίζουν σε σπίτια καλύτερων τεχνικών χα-
ρακτηριστικών εμφανίζουν και βελτίωση στην ψυχική τους υγεία (BPIE, 
2014). 

Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι η ενεργειακή φτώχεια μπορεί να επηρε-
άσει την ανάπτυξη των παιδιών (Harrington et al., 2005). Οι ανεπαρκείς 
συνθήκες στέγασης, πέραν της επίδρασης που έχουν στη διατροφή των 
παιδιών (Ormandy and Ezratty, 2012), έμμεσα επηρεάζουν τόσο τη συναι-
σθηματική υγεία όσο και το μορφωτικό/πνευματικό τους επίπεδο. Αντί-
στροφα, η βελτίωση των συνθηκών στέγασης, εκτός των άλλων ωφελειών, 
βελτιώνει και τις επιδόσεις των παιδιών στο σχολείο (BPIE, 2014).

Ένα άλλο σκέλος του προβλήματος είναι η ενδεχόμενη ελλιπής πρό-
σβαση σε οικιακές ηλεκτρονικές συσκευές και δυνατότητες που, αφενός, 
προσφέρουν ψυχαγωγία και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, πχ. τηλεόρα-
ση, κλιματιστικό, υπολογιστής, κλπ. (World Bank, 2002) και, αφετέρου, κά-
ποιες από αυτές, μεταξύ των οποίων και η δυνατότητα πρόσβασης στο 
διαδίκτυο, αποτελούν σημαντική πηγή πληροφόρησης, η οποία μπορεί 
να εξελίξει το επίπεδο γνώσης, τεχνολογίας, επιστήμης και εκπαίδευσης, 
τόσο σε επίπεδο ατόμου όσο και σε επίπεδο κοινωνίας. 

Σοβαρή είναι η επίδραση της ενεργειακής φτώχειας και στις αναπτυ-

θώς 8 στα 10 μονομελή και ευάλωτα νοικοκυριά (φοιτητές, άνεργοι, μονο-
γονεϊκές οικογένειες) συμπιέζουν τις ενεργειακές τους ανάγκες.

4. Ενεργειακή φτώχεια: μία διαβρωτική μορφή φτώχειας

Η ενεργειακή φτώχεια είναι μια μορφή φτώχειας η οποία αποσυνθέτει τον 
κοινωνικό ιστό και  υπονομεύει βασικά δικαιώματα, όπως αυτά στην υγεία 
και στην ποιότητα ζωής.

Η υποβάθμιση των χρησιμοποιούμενων καυσίμων και των συστημάτων 
θέρμανσης αναδεικνύει την ενεργειακή φτώχεια ως ένα σοβαρό πρόβλη-
μα δημόσιας υγείας, το οποίο σχετίζεται κυρίως με την ρύπανση του αέρα 
των εσωτερικών χώρων ή, αλλιώς, την οικιακή ατμοσφαιρική ρύπανση 
(indoor air pollution). Η συγκεκριμένη παράμετρος συνδέεται με την αυ-
ξημένη θνησιμότητα το χειμώνα, τα κυκλοφορικά,  αναπνευστικά, ακόμη 
και ψυχικά νοσήματα (Healy, 2004; Liddell and Morris 2010). Σύμφωνα με 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περίπου 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι 
εξακολουθούν να μαγειρεύουν και να θερμαίνουν τα σπίτια τους με τη 
χρήση στερεών καυσίμων (πχ. ξύλα, υπολείμματα καλλιεργειών, ξυλάν-
θρακα, κάρβουνο, κοπριά) σε ανοιχτές εστίες ή σε ελαττωματικές σόμπες 
(WHO, 2020). Τέτοιου είδους ανεπαρκή καύσιμα και τεχνολογίες μαγειρέ-
ματος προκαλούν υψηλά επίπεδα οικιακής ατμοσφαιρικής ρύπανσης, με 
ένα ευρύ φάσμα επιβλαβών ρύπων για την υγεία, όπως μονοξείδιο του 
άνθρακα, οξείδια του αζώτου, θειικά οξείδια και άλλες χημικές ουσίες, 
συμπεριλαμβανομένων των μικρών σωματιδίων αιθάλης που διεισδύουν 
βαθιά μέσα στους πνεύμονες (WHO, 2020). Σε ανεπαρκώς αεριζόμενες 
κατοικίες, τα επίπεδα μόλυνσης από μικροσωματίδια και μονοξείδιο του 
άνθρακα μπορεί να είναι 20 φορές υψηλότερα από τα αποδεκτά επίπεδα 
(WHO, 2020). Η έκθεση είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, κατά προτεραιότητα, 
για τα μικρά παιδιά, τις γυναίκες και τους ηλικιωμένους, καθώς περνούν 
τον περισσότερο χρόνο τους κοντά στις εστίες θέρμανσης ή μαγειρέμα-
τος (González-Eguino, 2015). Υπάρχουν σταθερές ενδείξεις ότι η έκθεση 
στην ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να οδηγήσει σε οξείες λοιμώξεις του 
κατώτερου αναπνευστικού σε παιδιά κάτω των πέντε ετών, καθώς και σε 
ισχαιμική καρδιακή νόσο, εγκεφαλικό επεισόδιο, χρόνια αποφρακτική 
πνευμονοπάθεια και καρκίνο του πνεύμονα σε ενήλικες. Χαρακτηριστικά 
αναφέρεται ότι το 2016, η ατμοσφαιρική ρύπανση των νοικοκυριών ήταν 
υπεύθυνη για το 7,7% της παγκόσμιας θνησιμότητας (WHO, 2020).

Όσον αφορά στο κομμάτι της ποιότητας ζωής, στις φτωχές και ανα-
πτυσσόμενες χώρες, ο χρόνος που απαιτείται για τη συλλογή βιομάζας για 
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Είναι καθήκον της επιστημονικής κοινότητας να αναδείξει το ζήτημα 
της ενεργειακής φτώχειας ως κεντρικό πρόβλημα της σύγχρονης πραγ-
ματικότητας και να συμβάλει ώστε να εντοπισθούν και να ποσοτικοποιη-
θούν οι διαφορετικές μορφές της, να αποκαλυφθούν οι βαθύτερες αιτίες 
του προβλήματος και  να χαραχθούν στρατηγικές που θα οδηγήσουν στην 
αντιμετώπισή της, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. 
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ξιακές προοπτικές ενός τόπου. Η ελλιπής πρόσβαση στην ενέργεια ή η 
πρόσβαση στην ενέργεια με δυσανάλογα υψηλό κόστος έχουν σημαντική 
επίδραση στην οικονομία μιας χώρας. Ειδικότερα, έχει αποδειχθεί ότι οι 
πληθυσμοί με ευκολότερη πρόσβαση στον ηλεκτρισμό και με καλύτερο 
οδικό φωτισμό συνδέονται με χαμηλότερα ποσοστά αναλφαβητισμού, 
χαμηλότερα ποσοστά εγκατάλειψης της περιοχής τους και αφιερώνουν 
περισσότερο χρόνο στο διάβασμα (Khandker et al., 2014). Επιπροσθέτως, 
η πρόσβαση σε πληροφορίες και νέες τεχνολογίες δίνει τη δυνατότητα 
εξέλιξης της ανθρώπινης γνώσης και της εκπαίδευσης συνολικά της κοι-
νωνίας, μέσω της ενημέρωσης και της διαδικτυακής παρακολούθησης 
μαθημάτων/σεμιναρίων/ συζητήσεων, ενθαρρύνει τη δημιουργία μικρών ή 
μεγάλων επιχειρήσεων και δημιουργεί νέες ευκαιρίες απασχόλησης. Με 
τον τρόπο αυτό, προωθείται η ευρύτερη ανάπτυξη της οικονομίας και της 
κοινωνίας. Όπως επισημαίνεται και στον González-Eguino (2015), είναι δύ-
σκολο να μετρηθεί η επίδραση των ενεργειακών υποδομών στην ανάπτυ-
ξη, αλλά αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι με την απουσία τους είναι αδύ-
νατο να αξιοποιηθούν οι τεράστιες δυνατότητες που προσφέρουν στην 
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη.

5. Συμπεράσματα

Η ενέργεια αποτελεί στοιχειώδες δικαίωμα για κάθε άνθρωπο στον πλα-
νήτη. Εντούτοις, η ενεργειακή φτώχεια στερεί από τους ανθρώπους το 
θεμελιώδες αυτό δικαίωμα. Το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας απο-
τελεί μία από τις πιο σκοτεινές πλευρές της σύγχρονης πραγματικότητας, 
καθώς σε μια εποχή με δυνατότητες χωρίς προηγούμενο, μεγάλα κομμά-
τια του παγκόσμιου πληθυσμού εξακολουθούν να ζουν σε συνθήκες που 
δε συμβαδίζουν με τη σύγχρονη εποχή.

Στην παρούσα εργασία αναλύονται δύο βασικές πλευρές της ενεργει-
ακής φτώχειας, η «άδηλη» και η «διαβρωτική» πλευρά της. Η πρώτη σχε-
τίζεται με τις κρυμμένες ή έμμεσες πλευρές της ενεργειακής φτώχειας, οι 
οποίες δεν εντοπίζονται από τον κλασικό και πιο διαδεδομένο ορισμό της, 
αυτόν του δείκτη 10%. Κύρια μορφή αυτής είναι η αναγκαστική συμπίεση 
των ενεργειακών αναγκών λόγω οικονομικής αδυναμίας. Η  δεύτερη σχε-
τίζεται με την επίδραση του προβλήματος τόσο στην ποιότητα ζωής όσο 
και στις αναπτυξιακές προοπτικές ενός τόπου. Και οι δύο αυτές πλευρές 
αναδεικνύουν τις ανησυχητικές διαστάσεις του προβλήματος, ειδικά  σε 
βάρος των ευάλωτων τμημάτων του πληθυσμού.

http://www.energy-fundamentals.eu/04.htm
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κα με τρόπο που εξαρτάται όχι μόνο από το επίπεδο αλλά και την κατανο-
μή του εισοδήματος. Γεωπολιτικά, η ενεργειακή ασφάλεια, που αποτελεί 
σημαντικό στόχο της ενεργειακής πολιτικής μιας χώρας, καθορίζεται από 
διαστάσεις που περιλαμβάνουν την προσβασιμότητα όλων των κοινωνι-
κών στρωμάτων σε ενέργεια. Η ενεργειακή φτώχεια συνιστά πρόβλημα 
δημοκρατίας και μειώνει την ενεργειακή ασφάλεια μιας μεγαλούπολης. Οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα έξυπνα δίκτυα, σε συνδυασμό με επι-
δοτήσεις και τιμολογιακές πολιτικές που στηρίζουν τα νοικοκυριά χαμηλού 
εισοδήματος, μεγάλο ποσοστό των οποίων είναι ενεργειακά φτωχά, απο-
τελούν σχετικά εργαλεία της ενεργειακής πολιτικής για την αντιμετώπιση 
της εισοδηματικής ανισότητας και της ενεργειακής φτώχειας. Η διεθνο-
λογική κοινότητα προβληματίζεται για την συνύπαρξη της μακρόχρονης 
οικονομικής ύφεσης και της πανδημίας του κορωνοϊού επί του υποστρώ-
ματος της κλιματικής αλλαγής, της ενεργειακής μετάβασης, και της διείσ-
δυσης της τεχνητής νοημοσύνης.

Λέξεις-κλειδιά: Μεγαλουπόλεις, αποτύπωμα άνθρακα, εισοδηματική ανι-
σότητα, ενεργειακή φτώχια

1. Εισαγωγή

Ενώ οι πόλεις καταλαμβάνουν μόνο το 2% της επιφάνειας της γης, αντι-
προσωπεύουν το 70% της ενεργειακής κατανάλωσης (Madlener & Sunak, 
2011). Στόχος της παρούσας ανασκόπησης είναι η εξέταση της σχέσης των 
εκπομπών αερίων ρύπων που συνεισφέρουν στην κλιματική αλλαγή με τις 
οικονομικές ανισότητες και την ενεργειακή φτώχεια σε μεγαλουπόλεις. 
Εστιάζουμε την προσοχή μας σε πόλεις με ελάχιστο πληθυσμό 10 εκατομ-
μύρια, που στη βιβλιογραφία αναφέρονται ως megacities. Τις εκπομπές 
των θερμοκηπιακών αερίων των μεγαλουπόλεων τις προσεγγίζουμε μέσω 
του αποτυπώματος άνθρακα (carbon footprint). Η σχέση αυτή εξετάζεται 
και από την οπτική γωνία της γεωπολιτικής.

Στις επόμενες ενότητες εξετάζονται οι μεγαλουπόλεις (ενότητα 2), το 
αποτύπωμα άνθρακα και η οικονομική ανισότητα (ενότητα 3), και η ενερ-
γειακή φτώχεια (ενότητα 4), ενώ η εργασία ολοκληρώνεται με την ενότητα 
5 που παρουσιάζει γεωπολιτικούς προβληματισμούς και συμπεράσματα.. 

Το θέμα είναι σύνθετο και η συλλογή εμπειρικών δεδομένων για μεγα-
λουπόλεις είναι δύσκολη, οπότε αναδεικνύονται ερωτήματα που παραμέ-
νουν αναπάντητα.

Οικονομικές Ανισότητες και 
Ενεργειακή Φτώχεια σε 
Μεγαλουπόλεις: Γεωπολιτική             
Προσέγγιση
Ιωάννης Αθ. Παραβάντης1

1 Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, Ελλάδα

Περίληψη

Στην παρούσα ανασκόπηση συσχετίζεται το αποτύπωμα άνθρακα με 
τις οικονομικές ανισότητες και την ενεργειακή φτώχεια σε μεγα-
λουπόλεις με πληθυσμό άνω των 10 εκατομμυρίων. Έχει ερευνηθεί 

ο ενεργειακός μεταβολισμός και οι εκπομπές άνθρακα των πόλεων, με 
περιορισμένη κάλυψη τέτοιων μεγαλουπόλεων και ελάχιστη χρήση στα-
τιστικών μεθόδων. Πρόσφατη έρευνα ανέλυσε διαστρωματικά δεδομένα 
36 μεγαλουπόλεων του κόσμου. Μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης συ-
σχέτισε το αποτύπωμα άνθρακα ανά κεφαλή με το ΑΕΠ ανά κεφαλή, το 
δείκτη εισοδηματικής ανισότητας Palma της χώρας, τις χώρες χαμηλού 
εισοδήματος, την τιμή ηλεκτρικού ρεύματος, το οικολογικό αποτύπωμα 
ανά κεφαλή της χώρας, και τη μέση ετήσια βροχόπτωση. Το ΑΕΠ ανά κε-
φαλή συσχετίστηκε θετικά ενώ η εισοδηματική ανισότητα αρνητικά με το 
αποτύπωμα άνθρακα ανά κεφαλή της μεγαλούπολης. Σε έρευνες για την 
ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα, εντοπίστηκαν συστάδες νοικοκυριών 
χαμηλού εισοδήματος, που κατανάλωναν ελάχιστη ή μηδενική ενέργεια 
για θέρμανση. Η εισοδηματική ανισότητα επηρεάζει τις εκπομπές άνθρα-
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Για την ικανοποίηση των αναγκών των κατοίκων τους, οι μεγαλουπόλεις 
καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες τροφίμων, νερού, καυσίμων, και ενέρ-
γειας. Αντίστοιχα, οι μεγαλουπόλεις εκπέμπουν ρύπους, και παράγουν λύ-
ματα και απορρίμματα (Kennedy, Cuddihy & Engel-Yan, 2008). Το 2010, οι 
αστικές περιοχές παρήγαγαν το 71% των εκπομπών άνθρακα που προέρ-
χονταν από την ενέργεια (IPEA, 2010). Μάλιστα, η αστικοποίηση εντείνει το 
αποτύπωμα άνθρακα όχι μόνο των αστικών περιοχών αλλά και των αγροτι-
κών περιοχών που παράγουν προϊόντα για τις πόλεις, μέσω της αυξημένης 
χρήσης μηχανικού εξοπλισμού, λιπασμάτων, επεξεργασίας, και μεταφοράς 
προϊόντων (Jones, 1991).

Οι μεγαλουπόλεις αντιμετωπίζουν και προβλήματα αστικής θερμικής 
νησίδας (urban heat island ή UHI), που σχετίζεται με την κλιματική αλ-
λαγή (Santamouris, 2015) και αποτελεί δείκτη αστικοποίησης (Memon, 
Leung & Liu, 2009). Σε εξέταση 100 πόλεων στην Ασία και την Αυστραλία, 
ο Santamouris ανέφερε φαινόμενα UHI που η θερμοκρασιακή διαφορά 
έφτανε τους 11°C.

3. Αποτύπωμα άνθρακα και οικονομική ανισότητα
Στη βιβλιογραφία έχει ερευνηθεί ο ενεργειακός μεταβολισμός και οι εκ-
πομπές άνθρακα των πόλεων, με περιορισμένη κάλυψη μεγαλουπόλεων. 
Οι Minx et al. (2013) ερεύνησαν πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου και βρή-
καν ότι οι εκπομπές άνθρακα ήταν ισχυρά συσχετισμένες με κοινωνικοοι-
κονομικούς παράγοντες. Οι Wiedenhofer et al. (2018) έδειξαν ότι το εισό-
δημα επηρεάζει σημαντικά το αποτύπωμα άνθρακα. Οι Moran et al. (2018) 
υπολόγισαν τις εκπομπές 13 χιλιάδων πόλεων παγκόσμια, και βρήκαν τα 
μοτίβα κατανάλωσης ενέργειας σε αστικό περιβάλλον και την αγοραστική 
δύναμη να καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό το αποτύπωμα άνθρακα. Οι 
Noorpoor και Nazari Kudahi (2015) ερεύνησαν τις εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα από τον κλάδο της ενέργειας στο Ιράν, με ανεξάρτητες μεταβλη-
τές τον πληθυσμό, το ΑΕΠ ανά κεφαλή, την ενεργειακή ένταση, και την 
παραγωγή ενέργειας ανάλογα με την πηγή. Οι Aguir Bargaoui, Liouane και 
Nouri (2014) ερεύνησαν τις εκπομπές διοξειδίου 211 χωρών για την περί-
οδο 1980 έως 2010. Από τους παράγοντες που εξέτασαν, η αστικοποίηση 
βρέθηκε ότι επηρεάζει τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα με δια-
φορετικό τρόπο ανάλογα με το εισόδημα. Το ΑΕΠ ανά κεφαλή βρέθηκε να 
ασκεί σημαντική επίδραση στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα εκτός 
από χώρες χαμηλού εισοδήματος.

Η συλλογή στοιχείων για πόλεις είναι δύσκολη. Οι Wang et al. (2017) 
συνέλεξαν στοιχεία από 76 πόλεις της Κίνας για περίοδο 11 ετών, ανατρέ-

2. Μεγαλουπόλεις
Από το 1950 και μετά, στον κόσμο παρατηρήθηκε εκβιομηχάνιση και αστι-
κοποίηση (IPEA, 2016). Ενώ το 1950 ο αστικός πληθυσμός αποτελούσε πε-
ρίπου το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού, το 2018 έφτασε γύρω στο 
55% (UN, 2019). Το φαινόμενο αυτό απεικονίζεται στο Σχήμα 1.

Σχήμα 1. Αστικός πληθυσμός ως ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού για διάφορα μεγέθη 
πόλεων (Πηγή: Tasios, Koumenou & Paravantis, 2019)

Βλέπουμε ότι ενώ το 1950 οι πόλεις μέχρι 300 χιλιάδες κατοίκους αντι-
προσώπευαν το 60% του συνολικού πληθυσμού, το ποσοστό αυτό είχε μει-
ωθεί σε ποσοστό κάτω από 40% στο έτος 2018. Στην ίδια χρονική διάρκεια, 
οι πόλεις με πληθυσμό από 300 έως 500 χιλιάδες κατοίκους αποτέλεσαν 
λιγότερο από το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού. Ομοίως, οι πόλεις με 
πληθυσμό από 500 χιλιάδες μέχρι ένα εκατομμύριο κατοίκους αποτελού-
σαν περίπου το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Μόνο σε μεγαλύτερες πόλεις παρατηρήθηκε αύξηση του πληθυσμού. 
Σε πόλεις με πληθυσμό από ένα έως πέντε εκατομμύρια κατοίκους, πα-
ρατηρήθηκε αύξηση από περίπου 17% σε περίπου 23% του παγκόσμιου 
πληθυσμού. Σε πόλεις με πληθυσμό από πέντε μέχρι 10 εκατομμύρια κα-
τοίκους, σημειώθηκε μια πιο ήπια αύξηση αλλά το ποσοστό τους παρέμει-
νε κάτω από το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού. Ήταν οι πόλεις πάνω από 
10 εκατομμύρια κατοίκους που παρουσίασαν την μεγαλύτερη αύξηση, από 
λιγότερο του 5% σε πάνω από 15% του παγκόσμιου πληθυσμού.
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Πίνακας 1. Μεγαλουπόλεις που εξετάστηκαν από τους Paravantis et al. (2020)

ΑΑ Πόλη Χώρα Πληθυσμός

(εκατομ.)

1 Bangkok Thailand 10.156

2 Beijing China 19.618

3 Bengaluru India 11.440

4 Bogota Colombia 10.574

5 Buenos Aires Argentina 14.967

6 Cairo Egypt 20.076

7 Chennai India 10.456

8 Chongqing China 29.914

9 Dhaka Bangladesh 19.578

10 Guangzhou China 12.638

11 Istanbul Turkey 14.751

12 Jakarta Indonesia 10.517

13 Karachi Pakistan 15.400

14 Kinshasa Congo (Democratic Republic) 13.171

15 Kolkata India 14.681

16 Lagos Nigeria 13.463

17 Lahore Pakistan 11.738

18 Lima Peru 10.391

19 London United Kingdom 9.046

20 Los Angeles United States 12.458

21 Manila Philippines 13.482

22 Mexico City Mexico 12.294

23 Moscow Russian Federation 12.410

24 Mumbai India 19.980

25 New Delhi India 28.514

26 New York United States 18.819

27 Osaka Japan 18.658

28 Paris France 10.901

29 Rio de Janeiro Brazil 13.293

30 Sao Paulo Brazil 21.650

31 Seoul South Korea 9.963

32 Shanghai China 25.582

33 Shenzhen China 11.908

χοντας στις ετήσιες εκθέσεις των δήμων. Βρήκαν τις εκπομπές του άνθρα-
κα να επηρεάζονται από το ΑΕΠ ανά κεφαλή, διαπιστώνοντας την ύπαρξη 
περιβαλλοντικών καμπύλων Kuznets. Προτάθηκε μεγαλύτερη αυτονομία 
στις πολιτικές της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι εργασίες που έχουν αναλύσει τον ενεργειακό μεταβολισμό και τις 
εκπομπές αερίων που συμβάλουν στην κλιματική αλλαγή των μεγαλουπό-
λεων με στατιστικές μεθόδους είναι ελάχιστες. Σε δυο τέτοιες, οι Kennedy 
et al. (2015a & 2015b) εξέτασαν 27 μεγαλουπόλεις με πληθυσμό πάνω από 
10 εκατομμύρια στο έτος 2010. Στις εργασίες αυτές αναφέρεται ότι, αν και 
οι μεγαλουπόλεις αυτές συμπεριλαμβάνουν μερικές από τις πλουσιότε-
ρες πόλεις στον κόσμο, χαρακτηρίζονται από ακραία φτώχεια και κοινω-
νικο-χωρικό κατακερματισμό. Οι συγγραφείς υπολόγισαν μοντέλα γραμμι-
κής παλινδρόμησης με μια ή δυο ανεξάρτητες μεταβλητές από τις εξής: 
την 10ετή ανάπτυξη του πληθυσμού, το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ), 
την 10ετή ανάπτυξη του ΑΕΠ, τον 10ετή ρυθμό ανάπτυξης της ηλεκτρικής 
ενέργειας, τον 10ετή ρυθμό ανάπτυξης των μεταφορών, την αστική επι-
φάνεια ανά άτομο, την οικιακή και συνολική επιφάνεια, και στην βαθμο-
ημέρες θέρμανσης (heating degree days ή HDD). Με αναλύσεις των συγ-
γραφέων σε μικροσκοπικό (γειτονιές μεγαλουπόλεων) και μακροσκοπικό 
επίπεδο, οι συγγραφείς συμπέραναν ότι το ΑΕΠ είχε σημαντική συσχέτιση 
με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά άτομο, και εντόπισαν χωρι-
κή διακύμανση του εισοδήματος. Δυστυχώς στις εργασίες αυτές δεν εκτι-
μήθηκαν μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης με περισσότερες ανεξάρτη-
τες μεταβλητές. Επίσης, η χρήση της μεθόδου stepwise για την εκτίμηση 
των μοντέλων, σημαίνει ότι ακόμα και τα μικρά μοντέλα που εκτιμήθηκαν 
υπαγορεύτηκαν από τα συγκεκριμένα δεδομένα παρά από την κοινωνική 
και οικονομική θεωρία. Τέλος, οι γραφικές παραστάσεις στις εργασίες αυ-
τές (και ένα διαθέσιμο παράρτημα) έδειξαν ότι κάποιες συσχετίσεις μετα-
ξύ μεταβλητών (π.χ. ΑΕΠ ανά άτομο με έκταση ανά άτομο ή κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας με επιφάνεια) χαρακτηρίζονταν από ετεροσκεδα-
σμό και ακραία και ασυνήθιστα σημεία (outliers). Οι μεταβλητές αυτές θα 
έπρεπε να έχουν μετασχηματιστεί με λογαρίθμους προτού αναλυθούν με 
παλινδρόμηση.

Οι Paravantis et al. (2020) εξέτασαν 36 μεγαλουπόλεις του κόσμου, με 
πληθυσμό πάνω από 10 εκατομμύρια. Στη λίστα συμπεριέλαβαν το Λον-
δίνο, τη Σεούλ και την Τεχεράνη αν και είχαν μικρότερο πληθυσμό. Οι 36 
αυτές μεγαλουπόλεις δείχνονται στον Πίνακα 1.
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Πίνακας 2. Μοντέλο γραμμικής πολλαπλής παλινδρόμησης του log (CARBFOOTPC) 
(με HC1 heteroskedasticity-robust standard errors)

Statistic Value p−value

Number of cases 32

R² 0.926

adjusted R² 0.908

F statistic 98.24 0.000

Breusch-Pagan test 3.022 0.806

Akaike criterion 16.199

Schwarz criterion 26.459

Hannan-Quinn
criterion

19.599

Variable Coefficient
t−test 

p−value
VIF

Constant −1.807

log (GDPPC)  0.247 0.0694 3.544

log (PALMA) −0.623 0.0010 1.057

LOWINCOUN −0.65 0.0017 1.860

log (ELECPRIC) −0.223 0.0040 1.368

log (ECOFOOT)

log (COUNECOFOOTPC) 0.829 0.000 3.551

AVEPREC −0.000228 0.0176 1.226

(Πηγή: Paravantis et al.,2020)

Η προσαρμογή του μοντέλου στα διαστρωματικά εμπειρικά δεδομέ-
να ήταν πολύ καλή με βάση την τιμή του συντελεστή αποφασιστικότητας 
R² (0.926) και τις τιμές των πληροφορικών κριτηρίων (σε σχέση με άλλα 
εναλλακτικά μοντέλα, που δεν δείχνονται εδώ). Με βάση τις τιμές των VIF 
(Variance Inflation Factors, όλα κάτω από την τιμή 5), η πολυσυγγραμμικό-
τητα δεν ήταν πρόβλημα. Επίσης, βάσει των τιμών των ελέγχων t, όλες οι 
ανεξάρτητες μεταβλητές είχαν συντελεστές που ήταν στατιστικά σημαντι-
κοί σε επίπεδο εμπιστοσύνης τουλάχιστον 98.2%, με εξαίρεση το λογάριθ-
μο του ΑΕΠ ανά κεφαλή, που ήταν στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο εμπι-
στοσύνης 93.06%. Η εξίσωση του μοντέλου παλινδρόμησης του Πίνακα 2 
μπορεί να γραφεί ως ακολούθως:

ΑΑ Πόλη Χώρα Πληθυσμός

(εκατομ.)

34 Tehran Iran 8.896

35 Tianjin China 13.215

36 Tokyo Japan 37.468

(Πηγή: Paravantis et al., 2020)

Οι Paravantis et al. (2020) πρότειναν και υπολόγισαν εναλλακτικά μο-
ντέλα πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης (multiple linear regression) 
επιλέγοντας ανεξάρτητες μεταβλητές από τις ακόλουθες ομάδες παραγό-
ντων για μεγαλουπόλεις (με εξαίρεση όπου αναφέρεται για χώρα):

•	 Μέγεθος: πληθυσμός, έκταση, πυκνότητα πληθυσμού
•	 Εισόδημα: ΑΕΠ ανά κεφαλή, δυαδική μεταβλητή για χώρες χαμηλού 

εισοδήματος
•	 Εισοδηματική ανισότητα: δείκτης Gini εισοδηματικής ανισότητας για 

χώρα, δείκτης ανθρώπινης ανάπτυξης (Human Development Index, 
HDI) για χώρα, δείκτης Palma εισοδηματικής ανισότητας για χώρα

•	 Ενεργειακή κατανάλωση: ενεργειακή κατανάλωση (συνολική και ανά 
κεφαλή), κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (συνολική και ανά κεφα-
λή), κατανάλωση ενέργειας για μεταφορές (συνολική και ανά κεφαλή), 
τιμή ηλεκτρικού ρεύματος για νοικοκυριά

•	 Οικολογικό αποτύπωμα: οικολογικό αποτύπωμα χώρας ανά κεφαλή, οι-
κολογικό αποτύπωμα μεγαλουπόλεως

•	 Κλίμα: υψόμετρο, μέση θερμοκρασία, μέση ετήσια βροχόπτωση, έντα-
ση αστικής θερμικής νησίδας (μέση τιμή αναφορών στη βιβλιογραφία)

Το μοντέλο γραμμικής πολλαπλής παλινδρόμησης που απεικονίζεται 
στον Πίνακα 2 προκρίθηκε ως καλύτερο. Εξαρτημένη μεταβλητή ήταν το 
αποτύπωμα άνθρακα ανά κεφαλή της μεγαλούπολης (CARBFOOTPC), ενώ 
ανεξάρτητες μεταβλητές ήταν το ΑΕΠ ανά κεφαλή (GDPPC), ο δείκτης 
Palma εισοδηματικής ανισότητας (PALMA), δυαδική (dummy) μεταβλητή 
που επισημαίνει τις χώρες χαμηλού εισοδήματος (LOWINCOUN), η τιμή 
του ηλεκτρικού ρεύματος (ELECPRIC), το οικολογικό αποτύπωμα της χώ-
ρας ανά κεφαλή (COUNECOFOOTPC), και η μέση ετήσια βροχόπτωση στη 
μεγαλούπολη (AVEPREC).
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(marginal propensity to emit) που ισχύει για χαμηλά και μεσαία εισοδήμα-
τα, όπου χρησιμεύει η χρήση του δείκτη Gini. Όπως υποστήριξαν, δεν είναι 
μόνο το εισόδημα, αλλά και η κατανομή του που καθορίζει τις εκπομπές 
άνθρακα.

Η έρευνα των Paravantis et al. (2020) συμφωνεί με αυτό το τελευταίο 
εύρημα, δηλαδή ότι η επιδείνωση της εισοδηματικής ανισότητας σε με-
γαλουπόλεις συνδέεται με μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα ανά κεφαλή. 
Επιπρόσθετα, στο παραπάνω μοντέλο, οι χώρες χαμηλού εισοδήματος 
ήταν συσχετισμένες με μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα ανά κεφαλή για 
τις μεγαλουπόλεις τους. Δεδομένου ότι η συσχέτιση αυτή ήταν log-level, 
το αποτύπωμα άνθρακα ανά κεφαλή για τις μεγαλουπόλεις σε χώρες με 
χαμηλό εισόδημα είναι μικρότερο κατά 100×0.826 = 82.6%.

Για την περαιτέρω διερεύνηση της σχέσης εισοδήματος, εισοδηματικών 
ανισοτήτων, και εκπομπών άνθρακα απαιτούνται διαμήκη δεδομένα (panel 
data), που είναι εξαιρετικά δύσκολο να συλλεχθούν για μεγαλουπόλεις.

4. Ενεργειακή φτώχεια

Η συσχέτιση του εισοδήματος και της εισοδηματικής ανισότητας με τις 
αποτύπωμα άνθρακα σε μεγαλουπόλεις μας φέρνει στο πρόβλημα της 
ενεργειακής φτώχειας (energy ή fuel poverty). Παρακάτω εξετάζουμε την 
ενεργειακή φτώχεια σε μεγαλουπόλεις, και προσπαθούμε να τη συνδέ-
σουμε με την έρευνα που παρουσιάστηκε στην προηγούμενη ενότητα.

Ένα νοικοκυριό χαρακτηρίζεται ενεργειακά φτωχό όταν ξοδεύει τουλά-
χιστον το 10% του εισοδήματός του σε ενέργεια και καύσιμα (π.χ. πετρέ-
λαιο θέρμανσης). Σε δυο παλαιότερες έρευνες πεδίου της ενεργειακής 
κατανάλωσης των νοικοκυριών χαμηλού εισοδήματος (Santamouris et al., 
2013 και 2014), διερευνήθηκε η ενεργειακή φτώχεια νοικοκυριών στην Ελ-
λάδα (κυρίως στην Αθήνα).

Ένα νοικοκυριό χαρακτηρίζεται ενεργειακά φτωχό όταν ξοδεύει τουλά-
χιστον το 10% του εισοδήματός του σε ενέργεια και καύσιμα (π.χ. πετρέ-
λαιο θέρμανσης). Σε δυο παλαιότερες έρευνες πεδίου της ενεργειακής 
κατανάλωσης των νοικοκυριών χαμηλού εισοδήματος (Santamouris et al., 
2013 και 2014), διερευνήθηκε η ενεργειακή φτώχεια νοικοκυριών στην Ελ-
λάδα (κυρίως στην Αθήνα). Στο πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας συ-
νέβαλε η ηλικία των κτιρίων, που απεικονίζεται στο Σχήμα 2 (Santamouris 
et al., 2013). Εκεί φαίνεται ότι τα περισσότερα κτίρια που ερευνήθηκαν 
είχαν ηλικία μέχρι 60 με 70 έτη, αλλά και ότι υπήρχαν κτίρια με ηλικία 

log (αποτύπωμα άνθρακα μεγαλούπολης ανά κεφαλή) = −1.807 + 0.247×log (ΑΕΠ 

μεγαλούπολης ανά κεφαλή) − 0.623×log (δείκτης Palma εισοδηματικής ανισότητας 

χώρας) − 0.65×δυαδική μεταβλητή για χώρες χαμηλού εισοδήματος − 0.223×log 

(τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για νοικοκυριά χώρας) + 0.829×log (οικολογικό αποτύ-

πωμα χώρας ανά κεφαλή) − 0.000228×μέση ετήσια βροχόπτωση μεγαλούπολης

Η υπόλοιπη συζήτηση αυτής της ενότητα θα περιοριστεί στις ανεξάρ-
τητες μεταβλητές που έχουν σχέση με το εισόδημα και την εισοδηματική 
ανισότητα.

Το ΑΕΠ ανά κεφαλή μιας μεγαλούπολης συσχετίστηκε θετικά με το 
αποτύπωμα άνθρακα ανά κεφαλή της μεγαλούπολης. Δεδομένου ότι 
η σχέση ήταν log-log, εάν το ΑΕΠ ανά κεφαλή αυξανόταν κατά 1%, το 
αποτύπωμα άνθρακα ανά κεφαλή θα αυξανόταν κατά 0.247%. Για πα-
ράδειγμα, μια αύξηση του ΑΕΠ ανά κεφαλή από 16,017.68 US$ (Bogota, 
Κολομβία) σε 17,671.26 US$ (Osaka, Ιαπωνία), που θα αποτελούσε αύξη-
ση 100×(17,671.26−16017.68)/16,017.68=10.32%, θα αντιστοιχούσε σε αύξη-
ση του αποτυπώματος άνθρακα ανά κεφαλή της Bogota (2.4 τόνοι) κατά 
2.4×(0.247/100)×10.32=0.0612 τόνους ή 61.2 kg.

Ο δείκτης Palma αποτελεί μέτρο εισοδηματικής ανισότητας και ισού-
ται με την αναλογία του μεριδίου του πλουσιότερου 10% του πληθυσμού 
επί του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος, διαιρούμενο με το μερίδιο του 
φτωχότερου 40%. Η εισοδηματική ανισότητα, όπως εκφράζεται από το 
δείκτη Palma για χώρες, συσχετίστηκε αρνητικά με το αποτύπωμα άνθρα-
κα ανά κεφαλή των μεγαλουπόλεων. Δεδομένου ότι και αυτή ήταν συσχέ-
τιση log-log, εάν ο δείκτης Palma αυξανόταν κατά 1%, το αποτύπωμα άν-
θρακα ανά κεφαλή θα μειωνόταν κατά 0.623%. Για παράδειγμα, η αύξηση 
του δείκτη Palma από 1.7 (Κίνα) σε 1.9 (ΗΠΑ), που θα αποτελούσε αύξηση 
100×(1.9-1.7)/1.7=11.76%, θα αντιστοιχούσε σε μείωση του αποτυπώματος 
άνθρακα ανά κεφαλή του Πεκίνου (4.2 τόνοι) κατά 4.2×(0.623/100)×11.76 = 
0.308 τόνους ή 308 kg.

Η αρνητική αυτή συσχέτιση ανάμεσα στο αποτύπωμα άνθρακα και την 
εντεινόμενη εισοδηματική ανισότητα (όπως εκφράστηκε από το δείκτη 
Palma), δεν συμφωνεί με τους Liu, Zhang και Liu (2020), που διαπίστωσαν 
ότι η εντεινόμενη εισοδηματική ανισότητα συνέβαλε στις εκπομπές άν-
θρακα. Οι Hailemariam, Dzhumashev και Shahbaz (2020) διαπίστωσαν ότι 
η αυξανόμενη ανισότητα στα ψηλά εισοδήματα σχετίζεται θετικά με τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Ώστόσο, οι ίδιοι συγγραφείς βρήκαν 
μια αρνητική σχέση ανάμεσα στο δείκτη Gini και τις εκπομπές διοξειδί-
ου του άνθρακα, που μπορεί να εξηγηθεί από την οριακή τάση εκπομπών 
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Οι Santamouris et al. (2013) χρησιμοποίησαν ανάλυση συστάδων (cluster 
analysis) για την ομαδοποίηση 508 νοικοκυριών (κυρίως της Αθήνας) σε 
δυο γκρουπ.

1. Η πρώτη συστάδα περιλάμβανε περίπου τα τρία τέταρτα (76.6%) των 
νοικοκυριών, που ήταν νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος. Το εισόδημά 
τους για το έτος 2011 ήταν 18,006 ευρώ, δηλαδή 4,355 ευρώ χαμηλό-
τερα από το εισόδημά τους το έτος 2009. Το μέσο νοικοκυριό αυτής 
της συστάδας είχε 2.8 μέλη, ζούσε σε διαμέρισμα με εμβαδόν 83.2 m², 
σε κτίριο ηλικίας 30.5 ετών (από την κατασκευή ή την πιο πρόσφατη 
ανακαίνιση), και είχε ειδική κατανάλωση ενέργειας 131.5 kWh/m² για 
το δεύτερο (σκληρότερο) χειμώνα, που ήταν 76.6 kWh/m² χαμηλότερο 
από το αναμενόμενο με βάση τις κλιματικές συνθήκες.

2. Η δεύτερη συστάδα περιλάμβανε το υπόλοιπο ένα τέταρτο (23,4%) των 
νοικοκυριών, που ήταν νοικοκυριά υψηλού εισοδήματος. Αυτά, το 2011 
είχαν εισόδημα 39,744 ευρώ (περισσότερο από το διπλάσιο του εισο-
δήματος της πρώτης συστάδας), δηλαδή 2,174 ευρώ χαμηλότερο από 
το εισόδημά τους το 2009. Ένα τέτοιο μέσο νοικοκυριό είχε 3.7 μέλη 
(ένα περισσότερο από την προηγούμενη συστάδα), ζούσε σε διαμέ-
ρισμα με έκταση 136,3 m², σε κτίριο ηλικίας 21,8 ετών (από την κατα-
σκευή ή την πιο πρόσφατη ανακαίνιση), και είχε ειδική κατανάλωση 
ενέργειας 102.4 kWh/m² για το δεύτερο χειμώνα, δηλαδή 54.6 kWh/
m² χαμηλότερη από το αναμενόμενο με βάση τις κλιματικές συνθήκες.

Στη δεύτερη έρευνα, οι Santamouris et al. (2014) κατέγραψαν την εσω-
τερική θερμοκρασία 50 κατοικιών οικογενειών χαμηλού και πολύ χαμηλού 
εισοδήματος, με ελάχιστη θερμοκρασία ίση με περίπου 5°C. Με χρήση ανά-
λυσης συστάδων εντόπισαν 5 συστάδες κατοικιών, την πρώτη και δεύτερη 
εκ των οποίων χαρακτήρισαν σαν νοικοκυριά πολύ μεγάλης και μεγάλης 
στέρησης αντίστοιχα. Στα νοικοκυριά πολύ μεγάλης στέρησης, που ήταν 
4 σε σύνολο 50 (8%), η εργασιακή απασχόληση των μελών έφτανε μόνο 
το 17%, ενώ το μέσο ετήσιο εισόδημα ήταν ίσο με 4750 ευρώ. Οι κατοικίες 
τους κατά μέσον όρο είχαν κατασκευαστεί το 1972, και το μέσο εμβαδόν 
τους ήταν 50 m². Τα νοικοκυριά αυτά κατανάλωναν ελάχιστη ενέργεια για 
θέρμανση, με τις εσωτερικές θερμοκρασίες να καθορίζονται σε μεγάλο 
βαθμό από τις εξωτερικές συνθήκες και την ποιότητα του κτιριακού κε-
λύφους. Στη συστάδα των νοικοκυριών μεγάλης στέρησης, που ήταν 12 
σε σύνολο 50 (24%), η εργασιακή απασχόληση ήταν 45%, το μέσο ετήσιο 
εισόδημα 6240 ευρώ, η μέση ηλικία του κτιρίου 26 έτη, και το εμβαδόν του 
διαμερίσματος 89 m².

μεγαλύτερη των 100 ετών. Οι δυο κορυφές του ιστογράμματος δείχνουν 
εποχές μεγάλης οικοδομικής δραστηριότητας, που προκλήθηκε από ευνο-
ϊκές οικονομικές συνθήκες και θεσμικές ρυθμίσεις.

Σχήμα 2. Ηλικία κτιρίων σε έτη (Q5RENAGE) από την έρευνα πεδίου των 
Santamouris et al. (2013)

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο εισόδημα των νοικοκυριών 
απεικονίζονται στο Σχήμα 3. Εκεί φαίνεται η μετατόπιση της κατανομής 
του εισοδήματος προς χαμηλότερες εισοδηματικές τάξεις από το 2009 
έως το 2011.

Σχήμα 3. Εισόδημα νοικοκυριών για τα έτη 2009 (Q9SALAR9), 2010 (Q10SALAR10), 
και 2011 (Q11SALAR11) από την έρευνα πεδίου των Santamouris et al. (2013)
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έντασης άνθρακα καθώς μετακινούνται στη μεσαία τάξη (Jorgenson, 
Schor & Huang, 2017). Σε ψηλά εισοδήματα, οι εκπομπές πιθανότατα θα 
μειωθούν ακολουθώντας καμπύλες Kuznets.

Τέτοια φαινόμενα δεν βρέθηκαν από τους Paravantis et al. (2020), στο 
μοντέλο των οποίων το ΑΕΠ ανά κεφαλή ήταν θετικά συσχετισμένο με 
το αποτύπωμα άνθρακα των μεγαλουπόλεων σε όλο το εύρος του, από 
φτωχές μεγαλουπόλεις όπως το Lagos της Νιγηρίας και την Lahore του 
Πακιστάν, μέχρι πλούσιες όπως το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη. Το γεγονός 
ότι στην ίδια έρευνα το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας συμβάλει στη 
μείωση του αποτυπώματος άνθρακα είναι λογικό, δυστυχώς όμως συμβά-
λει στην ενεργειακή φτώχεια. Επίσης, βρέθηκε ότι η μείωση του αποτυπώ-
ματος άνθρακα σχετίζεται και με την μείωση του οικολογικού αποτυπώ-
ματος, το οποίο αντανακλά ευρύτερες φιλοπεριβαλλοντικές αλλαγές στη 
συμπεριφορά των κατοίκων μιας χώρας.

5. Γεωπολιτική θεώρηση και συμπεράσματα

Τι σημαίνουν τα παραπάνω από μια γεωπολιτική σκοπιά; Η ενεργειακή 
ασφάλεια είναι σημαντικός πυλώνας της κρατικής ασφάλειας, και θεω-
ρείται ότι αποτελείται από διαστάσεις (dimensions), κάθε μια των οποί-
ων περιέχει συνιστώσες (components), που μπορούν να μετρηθούν με 
απλούς και σύνθετους αριθμητικούς δείκτες (indicators και indexes). 
Ένας τέτοιος συνήθης ορισμός (APERC, 2007) περιλαμβάνει τις εξής 4 
διαστάσεις της ενεργειακής ασφάλειας: διαθεσιμότητα (availability), προ-
σιτότητα (affordability), προσβασιμότητα (accessibility), και αποδεκτότητα 
(acceptability). Η διαθεσιμότητα εννοεί την ύπαρξη των απαραίτητων πο-
σοτήτων ενέργειας (στη φυσική της υπόσταση). Η προσιτότητα αναφέρε-
ται στην οικονομική διάσταση, δηλαδή στην προσιτή τιμή της ενέργειας. Η 
αποδεκτότητα κυρίως εννοεί το να είναι η διαθέσιμη ενέργεια περιβαλλο-
ντικά και τεχνολογικά κατάλληλη.

Εστιάζουμε στη διάσταση της προσβασιμότητας, που (μεταξύ άλλων) 
αναφέρεται στην ανάγκη να είναι η διαθέσιμη ενέργεια προσβάσιμη από 
όλα τα κοινωνικά στρώματα. Το να υπάρχει μεν ενέργεια (άρα να ικανοποι-
είται η διάσταση της διαθεσιμότητας), να είναι οικονομικά προσιτή για τον 
μέσο καταναλωτή, να είναι περιβαλλοντικά αποδεκτή (π.χ. όσον αφορά 
τις εκπομπές αερίων που συμβάλουν την κλιματική αλλαγή), αλλά να μην 
είναι προσβάσιμη λόγω κόστους από τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος 
και τα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά, συνιστά πρόβλημα δημοκρατίας και 
μειώνει την ενεργειακή ασφάλεια μιας μεγαλούπολης και της χώρας της.

Αναφερόμενοι στη βιβλιογραφία, οι Santamouris et al. εκτίμησαν ότι 
το ποσοστό ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα κυμαινόταν από 16% έως 
36%. Τα νοικοκυριά των πρώτων δυο συστάδων ήταν 32% του συνόλου 
των 50 κατοικιών που ερεύνησαν. Γίνεται αντιληπτό ότι το ποσοστό του 
εισοδήματος αυτών των δυο συστάδων που δαπανήθηκε για θέρμανση 
δεν δίνει ακριβή εικόνα της ενεργειακής φτώχειας γιατί αρκετά νοικοκυ-
ριά δεν θέρμαναν καθόλου τις κατοικίες τους, οπότε δαπάνησαν μηδέν 
ευρώ για θέρμανση.

Αν και ο πληθυσμός της Αθήνας είναι πολύ μικρότερος των 10 εκατομ-
μυρίων, οι παραπάνω έρευνες δίνουν μια ιδέα για την ενεργειακή φτώχεια 
σε μεγάλες πόλεις. Είναι πιθανό να υπάρχουν τουλάχιστον δυο παρόμοιες 
συστάδες νοικοκυριών και σε μεγαλουπόλεις, μια συστάδα εκ των οποίων 
θα περιλαμβάνει τα νοικοκυριά ψηλού εισοδήματος, ενώ μια άλλη θα πε-
ριλαμβάνει νοικοκυριά πολύ χαμηλού εισοδήματος (φτωχά). Τα φτωχά νοι-
κοκυριά θα ζουν σε μικρότερα και παλιότερα σπίτια, τα οποία θα θερμαί-
νονται λιγότερο από τα πλούσια νοικοκυριά (ή καθόλου). Κάποια από αυτά 
τα νοικοκυριά θα μπορούν να χαρακτηριστούν ενεργειακά φτωχά με βάση 
το εισόδημά τους και το ποσοστό αυτού που ξοδεύεται για τη θέρμανση 
των κατοικιών τους, ενώ θα υπάρχουν νοικοκυριά σε ακόμα δυσμενέστερη 
θέση, που δεν θα κάνουν χρήση θέρμανσης λόγω οικονομικής ανέχειας.

Πως αλληλεπιδρά η ενεργειακή φτώχεια με την εισοδηματική ανισό-
τητα σε μεγαλουπόλεις; Και πως επηρεάζεται το αποτύπωμα άνθρακα; Η 
εντεινόμενη εισοδηματική ανισότητα, που θα τείνει να αυξάνει το ποσο-
στό των ενεργειακά φτωχών νοικοκυριών, σύμφωνα με την έρευνα των 
Paravantis et al. (2020) που εξέτασε τον δείκτη Palma, θα συμβάλει στη 
μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. Σε χώρες χαμηλού εισοδήματος μά-
λιστα, το αποτύπωμα άνθρακα θα τείνει να είναι αρκετά χαμηλότερο ανε-
ξαρτήτως εισοδήματος ανά κεφαλή και ανισοτήτων.

Πρέπει όμως να αναφερθεί ότι η σχέση εισοδηματικής ανισότητας και 
εκπομπών άνθρακα δεν είναι πλήρως αποσαφηνισμένη, αν και έχει απο-
τελέσει αντικείμενο έρευνας για δεκαετίες. Οι Hailemariam, Dzhumashev 
και Shahbaz (2020) ανάλυσαν διαμήκη (panel) δεδομένα 65 ετών για χώ-
ρες και βρήκαν ότι μια αύξηση της ανισότητας σε ψηλά εισοδήματα ήταν 
συσχετισμένη με αύξηση των εκπομπών άνθρακα. Ταυτόχρονα βρήκαν ότι 
το εισόδημα ασκεί αρνητική επίδραση στις εκπομπές του άνθρακα όταν η 
οικονομική ανάπτυξη είναι μεγάλη. Αυτό το εξήγησαν με αναφορά στην 
προσέγγιση της οριακής τάσης εκπομπών (marginal propensity to emit), 
σύμφωνα με την οποία, όταν τα εισοδήματα κατανέμονται πιο ισότιμα, οι 
φτωχοί θα αυξήσουν την κατανάλωση ενέργειας και άλλων προϊόντων 
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Η ενεργειακή πολιτική μιας χώρας διακρίνεται σε εξωτερική και εσω-
τερική. Αν και η ενεργειακή ασφάλεια μιας χώρας αποτελεί μάλλον αντι-
κείμενο της εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής, που διεξάγεται με τα ίδια 
εργαλεία της (γενικής) εξωτερικής πολιτικής, η μειωμένη προσβασιμότητα 
στην ενέργεια ως πρόβλημα δημοκρατίας αποτελεί αντικείμενο της εσω-
τερικής ενεργειακής πολιτικής. Επομένως, στο πρόβλημα αναμένεται η 
εμπλοκή δρώντων (actors) κυρίως της εσωτερικής ενεργειακής πολιτικής, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών (experts) και ανεξάρτητων αρχών. Τα ερ-
γαλεία (instruments) θα συμπεριλαμβάνουν οικονομικά κίνητρα, π.χ. για 
αναβάθμιση κτηρίων και εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και αντικίνητρα 
για ενεργειακά σπάταλες συμπεριφορές. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
(ΑΠΕ) και τα έξυπνα δίκτυα (smart grids) αναφέρονται συχνά σε αυτό το 
πλαίσιο, σε συνδυασμό με επιδοτήσεις και τιμολογιακές πολιτικές που στη-
ρίζουν τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, μεγάλο ποσοστό των οποίων 
θα είναι ενεργειακά φτωχά. Η εστίαση σε αυτά ίσως είναι ευκολότερη σε 
περιβάλλον μεγαλούπολης.

Οι μεγαλουπόλεις μαζί με τις μεγαλύτερες ενεργειακές εταιρείες του 
κόσμου, είναι υπεύθυνες για πάνω από το ένα τρίτο των παγκόσμιων εκ-
πομπών ρύπων που συμβάλουν στην κλιματική αλλαγή (Taylor & Watts, 
2019). Στρατηγικά λοιπόν, θα μπορούσαμε να εστιάσουμε μέρος της προ-
σπάθειας αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής στις εταιρείες και τις με-
γαλουπόλεις αντί για τα κράτη, τα οποία ανταγωνίζονται με όρους ισχύος 
σε πλαίσιο διλήμματος των φυλακισμένων (prisoner’s dilemma), γεγονός 
που συχνά κάνει τη συνεργασία τους δύσκολη. Ίσως το πρόβλημα τις κλι-
ματικής αλλαγής να είναι πιο κατάλληλο για αντιμετώπιση από δημάρχους 
και προέδρους εταιρειών αντί για αρχηγούς κρατών.

Η διεθνολογική κοινότητα προβληματίζεται για την συνύπαρξη της 
μακρόχρονης οικονομικής ύφεσης και της πανδημίας του κορωνοϊού. Τα 
γεγονότα αυτά συμβαίνουν πάνω στο υπόστρωμα της κλιματικής αλλα-
γής που επισπεύδει την ενεργειακή μετάβαση (energy transition), αλλά 
και μεγάλων αλλαγών στην οικονομία, την τεχνολογία και την κοινωνία, 
με τη διείσδυση της τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligence ή AI), που 
παραπέμπουν στην εξέταση πρωτοφανών για την εποχή λύσεων όπως το 
ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (guaranteed minimum income ή GMI).

Όλα αυτά γεννούν μεγάλη αβεβαιότητα για το πως θα εξελιχθούν οι 
οικονομικές ανισότητες, η ενεργειακή φτώχεια, και συνακόλουθα οι εκ-
πομπές άνθρακα. Περαιτέρω έρευνα για το αποτύπωμα άνθρακα των με-
γαλουπόλεων, και το ρόλο που παίζουν οι οικονομικές ανισότητες και το 
φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας, θα είναι εξαιρετικά χρήσιμη.
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της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, των όρων ζωής και εργασίας 
του. Οι περιορισμοί αυτοί αφορούσαν και συνεχίζουν να αφορούν περιο-
ρισμένη ή ακόμη και καθόλου χρήση συσκευών κλιματισμού το καλοκαί-
ρι, και θέρμανσης το χειμώνα, θερμοσίφωνα, λαμπτήρων φωτισμού, ενώ 
εντατικοποιείται η λειτουργία του υπάρχοντος παραγωγικού εξοπλισμού. 
Συμπερασματικά προκύπτει ότι το ενεργειακό κόστος έχει εξελιχθεί σε μια 
σοβαρότατη παράμετρο του κόστους λειτουργίας, που ενίοτε υπερβαίνει 
ακόμη και το εργατικό και σε κάθε περίπτωση έχει οδηγήσει στην άνοδο 
της ενεργειακής φτώχειας

Λέξεις-κλειδιά: Ενεργειακή φτώχεια, Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Ηλεκτρι-
κή ενέργεια, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), Απελευθέρωση αγο-
ράς ηλεκτρικής ενέργειας

1. Ενεργειακή φτώχεια: µια νέα, ραγδαία αναπτυσσόµενη 
µορφή φτώχειας

Η ενεργειακή φτώχεια είναι η πιο άµεσα ορατή επίπτωση από τις δροµολο-
γούµενες αλλαγές, που στη µία όψη έχουν την µετάβαση στις νέες φιλικές 
προς το περιβάλλον τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας και στην άλλη την 
ιδιωτικοποίηση της ενέργειας, που παύει πλέον να αντιµετωπίζεται ως κοι-
νωνικό αγαθό. 

Ώς όρος εισάγεται πρώτη φορά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2009 
καθώς συµπεριλαµβάνεται στην τρίτη δέσµη µέτρων για την ενέργεια 
που προωθεί παραπέρα την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου 
και ηλεκτρικού ρεύµατος στην ΕΕ. Σε σαφή περιγραφή της ενεργειακής 
φτώχειας προχώρησε και ο Συνήγορος του Πολίτη. Εν συντοµία ορίζει 
την ενεργειακή φτώχεια ως την «αδυναµία πρόσβασης στις σύγχρονες 
υπηρεσίες ενέργειας». Πιο αναλυτικά, «ενεργειακή φτώχεια ή ενεργειακή 
ένδεια είναι η κατάσταση ενός νοικοκυριού που αδυνατεί να έχει πρό-
σβαση στις πλέον βασικές υπηρεσίες ενέργειας για επαρκή θέρµανση, 
µαγείρεµα, φωτισµό και τη χρήση οικιακών συσκευών». Σε σχέση µε τις 
αιτίες, ο Συνήγορος του Πολίτη υποστηρίζει ότι «η ενεργειακή φτώχεια 
προκαλείται από τη σύγκληση πέντε παραγόντων: το χαµηλό εισόδηµα, τις 
υψηλές τιµές καυσίµων, την αναποτελεσµατική ενεργειακή απόδοση ενός 
σπιτιού, την υπό µερική κατάληψη (χρήση) κατοικία, τη µεγάλη ηλικία». Δεν 
πρόκειται εποµένως για έναν αδόκιµο όρο ή µια σχετική και πολύσηµη 
έννοια που εισέρχεται πειραµατικά στη δηµόσια συζήτηση κι επαφίεται 
στον κάθε επιστήµονα ή ερευνητή η νοηµατοδότησή της. Παρόλα αυτά 

Ενεργειακή φτώχεια στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
Λεωνίδας Βατικιώτης1 
1 Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων ΓΣΕΒΕΕ, Αθήνα, Ελλάδα

Περίληψη

Η ενεργειακή φτώχεια αποτέλεσε έναν από τους παράγοντες επιδεί-
νωσης της θέσης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην 
Ελλάδα, σύμφωνα με τα ευρήματα ποιοτικής και ποσοτικής έρευ-

νας που διενεργήθηκε μεταξύ Μαΐου και Αυγούστου 2019. Αιτία της εμ-
φάνισης και της επιδείνωσης της ενεργειακής φτώχειας είναι η άνοδος 
των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος (κατά 28% για τις μεσαίου μεγέθους 
βιομηχανίες και 177% για τα νοικοκυριά από το 2006 ως το 2017) και η πτώ-
ση των εσόδων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ). Ώς αποτέλεσμα, 
το 15% των ΜμΕ έχουν καθυστερημένες οφειλές σε λογαριασμούς ενέρ-
γειας (ΔΕΗ, φυσικό αέριο, κ.α.) Παρότι είναι αδύνατο να εξαχθούν αξιό-
πιστοι μέσοι όροι, εξ αιτίας των μεγάλων αποκλίσεων που προέρχονται 
από τα διαφορετικά μεγέθη και τις διαφορετικές δραστηριότητες, πολλές 
ΜμΕ καταβάλλουν ακόμη και το 66% του κέρδους τους για ενεργειακό 
κόστος (όσες δραστηριοποιούνται πχ στον κλάδο της εστίασης). Με βάση 
τις απαντήσεις που έδωσαν 19 επαγγελματίες προερχόμενοι όλοι σχεδόν 
από διαφορετικούς κλάδους, σχεδόν 1 στους 3 επιβαρύνεται με την απο-
πληρωμή διακανονισμών σε ληξιπρόθεσμα χρέη του παρελθόντος προς 
ενεργειακές εταιρείες. Παρά το τέλος της οικονομικής κρίσης και ύφεσης, 
το σύνολο των ερωτηθέντων (100%) απάντησε ότι συνεχίζει να λειτουρ-
γεί υπό το ίδιο καθεστώς περιορισμών στην κάλυψη των ενεργειακών του 
αναγκών, όπως συνέβαινε και στο αποκορύφωμα της κρίσης, σε βάρος 
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δυνος φτώχειας ανέρχεται σε 44,9%. Την ίδια χρονιά µε υλικές στερήσεις2 

ζούσε το 33,5% του πληθυσµού, ενώ σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού 
αποκλεισµού βρισκόταν το 31,8% του πληθυσµού (ΕΛΣΤΑΤ, 2019). Χρησι-
µοποιώντας λοιπόν τον πιο αµφισβητούµενο ή τον πιο αυστηρό ορισµό, η 
φτώχεια πλήττει ένα ποσοστό του πληθυσµού που κυµαίνεται από 18,5% 
ως 44,9% του πληθυσµού.

Οι ενεργειακά ενδεείς ωστόσο είναι πολύ περισσότεροι καθώς ανέρχο-
νται στο 51% του πληθυσµού, µε βάση έρευνα κοινής γνώµης που πραγµα-
τοποίησε η ΕΚΠΟΙΖΏ το 2018 (ΕΚΠΟΙΖΏ, 2018).

2. Το τοπίο των ΜµΕ µετά το πέρας των Μνηµονίων και 
της κρίσης
Οι πολιτικές λιτότητας που εφαρµόστηκαν στην Ελλάδα από το 2010 και 
µετά, κατ’ εφαρµογή των όρων των τριών Μνηµονίων (2010, 2012 και 2015) 
και στο πλαίσιο του στόχου της εσωτερικής υποτίµησης, πέραν των κοινω-
νικών επιπτώσεων (έκρηξη της ανεργίας σε επίπεδο ρεκόρ 27,5% το 2013, 
µείωση µισθών, ηµεροµισθίων και συντάξεων, µετανάστευση 500.000 
νέων προς αναζήτηση καλύτερης εργασίας, κ.λπ.) επέφεραν αλλαγές και 
στη δοµή της ελληνικής οικονοµίας. 

Σε ποσοτικό επίπεδο οι µεταβολές αυξάνονται όσο εξετάζουµε 
την ελληνική οικονοµία κινούµενοι από την κρυφή της πυραµίδας 
της προς τη βάση. Στο σύνολο των κλάδων (εξαιρουµένου του πρω-
τογενούς τοµέα) ο αριθµός των επιχειρήσεων από το 2008 ως το 
2016 µειώθηκε κατά 9,4%, από 942.671 σε 855.346. Εστιάζοντας δε, 
στους πέντε κλάδους όπου κατά βάση δραστηριοποιούνται οι ΜµΕ3 

η µείωση ήταν σχεδόν τριπλάσια της γενικής κι έφτασε το 28,36%: από 
644.051 σε 461.357 (Έκθεση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 2019). 

έχει ασκηθεί κριτική κυρίως σε ό,τι αφορά την υπερπροβολή της πλευράς 
της ενεργειακής αποδοτικότητας, σε βάρος της ευθύνης της πτώσης των 
εισοδηµάτων και της ανόδου των τιµών για την ενεργειακή φτώχεια, στο 
βαθµό που υποτιµά τη σηµασία του ύψους της ενεργειακής κατανάλωσης 
(Βατικιώτης, 2019).

Η ακαδηµαϊκή έρευνα έχει ποσοτικοποιήσει έκτοτε τον παραπάνω 
ορισµό. Με βάση µια ευρέως διαδεδοµένη άποψη ενεργειακά φτωχό χα-
ρακτηρίζεται ένα νοικοκυριό που δαπανά άνω του 10% του ετήσιου οικο-
γενειακού του εισοδήµατος για να καλύψει τις ενεργειακές του ανάγκες 
(Boardman, 1991). 

Διεθνώς, εκτιµάται ότι από 1,3 ως 2,6 δισ. άνθρωποι (17% ως 35% 
του παγκόσµιου πληθυσµού) ζουν σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας 
(International Energy Agency, 2015). Χωρίς καµία πρόσβαση σε ηλεκτρικό 
ρεύµα το 2016 ήταν 1,1 δισ. άνθρωποι, από 1,7 το 2000, ενώ µέχρι το 2030 
εκτιµάται ότι θα αποκτήσουν πρόσβαση άλλοι 674 εκ. Στις ανεπτυγµένες 
δε οικονοµίες, εκτιµάται ότι το 15% του πληθυσµού ζει υπό συνθήκες ενερ-
γειακής φτώχειας.

Στην Ελλάδα, οι προβλέψεις των Προγραµµάτων Οικονοµικής Προ-
σαρµογής που επιβλήθηκαν ως όροι για την χορήγηση των τριών δα-
νείων (2010, 2012 και 2015) οδήγησαν την ενεργειακή φτώχεια στα ύψη. 
Ενδεικτικό στοιχεία για τη σηµασία που έχει η µέτρηση και η περιγραφή 
της ενεργειακής φτώχειας είναι ότι υπερβαίνει κάθε άλλη µορφή φτώ-
χειας που εξετάζεται στο πλαίσιο αξιολόγησης των κοινωνικών συνθηκών. 
Για παράδειγµα, σε κίνδυνο φτώχειας µετά τις κοινωνικές µεταβιβάσεις1 

 το 2018 βρισκόταν το 18,5% του πληθυσµού. Αν χρησιµοποιήσουµε το κατώ-
φλι φτώχειας του έτους 2008, για να ξεπερασθεί η µεροληψία που φέρει ο 
ορισµός του κινδύνου φτώχειας βάσει του ποσοστού του διαµέσου, ο κίν-

1 Ως κίνδυνος φτώχειας µετά τις κοινωνικές µεταβιβάσεις ορίζεται το ποσοστό των ατόµων 
που ζουν σε νοικοκυριά των οποίων το συνολικό ισοδύναµο διαθέσιµο εισόδηµα είναι 
χαµηλότερο του κατωφλιού της φτώχειας, δηλαδή του 60% του εθνικού διάµεσου (του 
εισοδήµατος που βρίσκεται στο µέσο της κατανοµής) ισοδύναµου διαθέσιµου εισοδήµατος. 
Οι αδυναµίες αυτού του ορισµού, καθώς στηρίζεται σε ένα ποσοστό, ανεξαρτήτως του ύψους 
του πραγµατικού εισοδήµατος όπως αυτό εκφράζεται σε χρηµατικό ισοδύναµο, φαίνονται 
από το ότι ο κίνδυνος φτώχειας το 2008 (20,1%) ήταν σχεδόν ίδιος µε τον κίνδυνο του 2017 
(20,2%) και υψηλότερος του 2018 (18,5%), παρά τη κάθετη µείωση που έχουν υποστεί αυτή την 
περίοδο τα εισοδήµατα χωρίς οι τιµές να έχουν ακολουθήσει ανάλογη πορεία.

2 Ο δείκτης «ποσοστό ατόµων µε υλικές στερήσεις» εκτιµά το ποσοστό του πληθυσµού 
που δεν µπορεί να ανταποκριθεί οικονοµικά ή στερείται λόγω οικονοµικής αδυναµίας 
τουλάχιστον 3 από τα ακόλουθα 9 αγαθά: Πρώτο, πληρωµή πάγιων λογαριασµών, ενοικίου, 
δόσης δανείου ή πιστωτικών καρτών, δεύτερο, διακοπές για µία εβδοµάδα, τρίτο, διατροφή 
που να περιλαµβάνει κάθε δεύτερη µέρα κοτόπουλο, κρέας, ψάρι ή λαχανικά ίσης θρεπτικής 
αξίας, τέταρτο, έκτακτες αλλά αναγκαίες δαπάνες, πέµπτο, τηλέφωνο περιλαµβανοµένου και 
κινητού, έκτο, έγχρωµη τηλεόραση, έβδοµο, πλυντήριο ρούχων, όγδοο, επιβατηγό αυτοκίνητο 
και ένατο, ικανοποιητική θέρµανση.

3 Πρόκειται για τους ακόλουθους κλάδους: Πρώτο, µεταποίηση, δεύτερο, χονδρικό και 
λιανικό εµπόριο επισκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσυκλετών, τρίτο, δραστηριότητες 
υπηρεσιών παροχής καταλύµατος και υπηρεσιών εστίασης, τέταρτο, διαχείριση ακίνητης 
περιουσίας και, πέµπτο, κατασκευές.
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4. Η ενεργειακή φτώχεια στις ΜµΕ
Η έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αποτύπωσε για πρώτη φορά την έκταση της 
ενεργειακής φτώχειας στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.

Σε ερώτηση για το αν έχουν καθυστερηµένες οφειλές σε λογαρια-
σµούς ενέργειας (ΔΕΗ, φυσικό αέριο, κ.λπ.) το 15% απάντησε θετικά (Δι-
άγραµµα 1). Το ποσοστό των µικροµεσαίων επιχειρήσεων που έχουν κα-
θυστερηµένες οφειλές σε λογαριασµούς ενέργειας είναι υψηλότερο απ’ 
όσους χρωστούν στις τράπεζες (14,9%), έχουν καθυστερηµένες οφειλές 
ενοικίου (12%), στο πρώην ΙΚΑ σχετικά µε ασφαλιστικές εισφορές εργα-
ζοµένων (11,4%) και σε λοιπούς λογαριασµούς, πχ ΟΤΕ, ύδρευση (9,3%) 
αλλά είναι χαµηλότερο από τις οφειλές σε προµηθευτές (16,1%), στην εφο-
ρία πχ ΦΠΑ, ΦΜΥ, κ.α. (21%) και στον πρώην ΟΑΕΕ (22,1%). Η πανελλαδική 
έρευνα, αποδεδειγµένης αξιοπιστίας και ακρίβειας, διεξήχθη σε ένα σύ-
νολο 806 µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων που απασχολούν έως 49 
εργαζόµενους, µεταξύ 15 και 23 Ιουλίου 2019. 

Μια πιο ενδελεχή εξέταση στην κατανοµή των απαντήσεων της ίδιας 
έρευνας µε βάση τον ετήσιο τζίρο και τον αριθµό των εργαζοµένων, όπως 
παρουσιάζεται στον Πίνακα 1 δείχνει ότι όσο πιο µικρή είναι µια επιχείρηση 
τόσο περισσότερο ενδέεται ενεργειακά.  Ενώ για παράδειγµα, µε βάση την 
περιοχή δεν παρατηρείται σηµαντική απόκλιση στις απαντήσεις, µε βάση 
τον ετήσιο τζίρο παρατηρούµε ότι απ’ όσες έχουν ετήσια έσοδα µέχρι 
50.000 ευρώ σχεδόν η 1 στις 5 έχει απλήρωτους λογαριασµούς. Όσο µε-
γαλώνει ο τζίρος, το ποσοστό των επιχειρήσεων που χρωστούν µειώνεται 
σταθερά για να φτάσει στις επιχειρήσεις µε έσοδα άνω των 300.000 ευρώ 
να χρωστά µόνο η 1 στις 20. Την ίδια τάση επιβεβαιώνει κι η κατανοµή των 
απλήρωτων λογαριασµών µε βάση τον αριθµό των απασχολουµένων. Στις 

3. Μεθοδολογία
Για πρώτη φορά η ενεργειακή φτώχεια στις ΜµΕ µετρήθηκε στο πλαίσιο 
της Έρευνας αποτύπωσης της οικονοµικής συγκυρίας και διερεύνησης οι-
κονοµικών θεµάτων του ευρύτερου οικονοµικού περιβάλλοντος, Ιουλίου 
2019, που διεξάγει το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία µε την εταιρεία Marc 
(ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 2019β). Η έρευνα διενεργήθηκε σε ένα δείγµα 806 πολύ 
µικρών και µικρών επιχειρήσεων (0-49 ατόµων προσωπικό) στους κλά-
δους της µεταποίησης, του εµπορίου και των υπηρεσιών που αποτελούν 
το 99,6% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Η έρευνα είναι αποδεδειγµέ-
νης αξιοπιστίας και ακρίβειας καθώς τα ευρήµατα της συµπίπτουν κι ενί-
οτε προδικάζουν την πορεία αντίστοιχων µεταβλητών σε εθνικό επίπεδο, 
όπως καταγράφονται επισήµως από την ΕΛΣΤΑΤ κ.α..

Η συµβολή του παρόντος ερευνητικού κειµένου έγκειται στην έρευνα 
που διεξήχθη, µε τη µορφή ερωτηµατολογίου το οποίο απαντήθηκε από 19 
επαγγελµατίες που προθυµοποιήθηκαν να πάρουν µέρος στην έρευνα. Η 
πλειοψηφία των συνεντεύξεων υλοποιήθηκε µε κατ’ ιδίαν επαφή και λίγες 
µέσω τηλεφώνου ή γραπτώς κι αυτό εξ αιτίας της απόστασης, δεδοµένου 
ότι από τους 19 ερωτώµενους οι 12 προέρχονταν από την Αθήνα, οι 5 από 
τη Θεσσαλονίκη, 1 από Κρήτη και 1 από Αγρίνιο. Η έρευνα, που ξεκίνησε 
τον Μάιο και ολοκληρώθηκε το Σεπτέµβριο του 2019, στηρίχθηκε σε ένα 
δείγµα 19 προνοµιακών πληροφορητών, οι οποίοι στη συντριπτική τους 
πλειοψηφία είναι συνδικαλιστικά στελέχη της ΓΣΕΒΕΕ που ασκούν επαγ-
γελµατικές δραστηριότητες σε όλο σχεδόν το εύρος των επαγγελµάτων 
που καλύπτει η Συνοµοσπονδία. Οι ερωτώµενοι προέρχονται ειδικότερα 
από 17 κλάδους. Στην έρευνα συµµετείχαν, µε αλφαβητική σειρά, οι εξής, 
µεταφέροντας δική τους εµπειρία ή συναδέλφων τους από τον κλάδο: 

Οι απαντήσεις στο ερωτηµατολόγιο για την ενεργειακή φτώχεια στις 
ΜµΕ, όπως δόθηκαν στο πλαίσιο των προσωπικών συνεντεύξεων µπορούν, 
για καθαρά τεχνικούς – µεθοδολογικούς λόγους να διακριθούν σε δύο 
οµάδες. Η πρώτη οµάδα αφορά ποσοτικές απαντήσεις σε αντίστοιχες 
ερωτήσεις που επιδέχονται ποσοτικοποίηση και οµαδοποίηση και µπορούν 
να αποδοθούν µε τη βοήθεια γραφηµάτων. Η δεύτερη οµάδα ερωτήσεων 
και απαντήσεων είναι ποιοτικές, συµπυκνώνοντας απόψεις και εµπειρίες 
σχετικές µε την ενεργειακή φτώχεια στις ΜµΕ.

Διάγραμμα 1. Καθυστερημένες 
οφειλές σε λογαριασμούς ενέργειας
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4.1 Η ποσοτική διάσταση της ενεργειακής φτώχειας στις ΜµΕ

Στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργήσαµε µε τη βοήθεια ερωτηµατολο-
γίου αυτό που αρχικά διερευνάται είναι η συνέπεια στην εξόφληση των 
τιµολογίων. Το 42% των επαγγελµατιών δήλωσε πώς τα προηγούµενα χρό-
νια άφησε απλήρωτους λογαριασµούς ηλεκτρικής ενέργειας για ένα µικρό 
ή µεγάλο χρονικό διάστηµα.

Πρόκειται για κριτήριο που αποτελεί τον πιο «καθαρό» ορισµό της 
ενεργειακής φτώχειας. Το ίδιο δείγµα που στην προηγούµενη δεκαετία 
φάνηκε ότι ήταν εξαιρετικά επιρρεπές στην οικονοµική συγκυρία και δεν 
έµενε ανέγγιχτο από τις µεταβολές του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος 
σήµερα, αντίθετα, σε ποσοστό 100% δηλώνει ότι δεν έχει απλήρωτους λο-
γαριασµούς. Η απάντηση της συγκεκριµένης έρευνας αποκλίνει από τα 
αποτελέσµατα της έρευνας που διενήργησε το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ µε την Marc, 
επειδή στην τελευταία έρευνα το δείγµα είναι τυχαίο, κατά συνέπεια πιο 
κοντά στην πραγµατικότητα, σε σχέση µε το δείγµα προνοµιακών συνοµι-
λητών που επιλέξαµε για την ποιοτική και ποσοτική έρευνα

Παρόλα αυτά, ένα σηµαντικό ποσοστό που βρίσκεται κοντά, στην αρι-
θµητική περιοχή όσων απάντησαν ότι άφησαν στο παρελθόν απλήρωτους 
λογαριασµούς, της τάξης του 32% αφιερώνει ένα µέρος του εισοδήµατός 
του στην αποπληρωµή διακανονισµών παλιότερων χρεών. Πρόκειται για 
ποσοστό που χωρίς κίνδυνο µπορούµε να υποθέσουµε ότι µε το πέρασµα 
του χρόνου κι αν δε συµβούν απότοµες αρνητικές µεταβολές θα φθίνει µε 
σταθερό ρυθµό, όσο θα εξοφλούνται οι απλήρωτοι λογαριασµοί.

Εντύπωση ωστόσο προκαλεί ότι το τέλος των Μνηµονίων, τον Αύγου-
στο του 2018, δεν σηµατοδότησε κάποια θετικά µεταβολή στο καθεστώς 
κάλυψης των ενεργειακών αναγκών. Το σύνολο των ερωτώµενων (100%) 
απάντησε ότι συνεχίζει να λειτουργεί υπό το καθεστώς ανάγκης στην κά-
λυψη των ενεργειακών του αναγκών, όπως ξεκίνησε στη διάρκεια της κρί-
σης.

Το αποτύπωµα της ενεργειακής φτώχειας (όπως καταγράφηκε µε τους 
απλήρωτους λογαριασµούς) έγινε αισθητό παρότι στην περίοδο πριν και 
µετά το ξέσπασµα της κρίσης αλλάζει απότοµα το υπόδειγµα της κατανά-
λωσης. Ενώ σχεδόν το ήµισυ των ερωτώµενων και για την ακρίβεια το 47% 
απάντησε ότι πριν την κρίση έκανε σπατάλες, ένα µεγαλύτερο ποσοστό, 
της τάξης του 68%, απάντησε ότι στη διάρκεια της κρίσης αναγκάστηκε 
να κάνει περικοπές σε βάρος της ποιότητας εργασίας και ζωής του. Το 
γεγονός ότι ο αριθµός όσων έκαναν περικοπές µετά υπερβαίνει αισθη-
τά εκείνους που έκαναν σπατάλες πριν, δείχνει πώς οι περικοπές έθιξαν 

επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπικό παρατηρείται το µεγαλύτε-
ρο ποσοστό απλήρωτων λογαριασµών (18,9%). Το ποσοστό αυτό µειώνεται 
συνεχώς όσο εξετάζουµε επιχειρήσεις µε µεγαλύτερο αριθµό εργαζοµέ-
νων, για να φτάσουµε στις επιχειρήσεις µε πάνω από 5 άτοµα προσωπικό 
καθυστερηµένες οφειλές να έχει το 7,2% των επιχειρήσεων.

Πίνακας 1. Καθυστερημένες οφειλές σε λογαριασμούς ενέργειας

Ναι Όχι ΔΞ/ΔΑ

Κ
λά

δο
ς

Εμπόριο 14,7 85,3 0

Μεταποίηση 12,8 87,2 0

Υπηρεσίες 17,3 82,1 0,6

Έτ
η

λε
ιτ

ου
ργ

ία
ς

έως 5 10 90 0

έως 5 17,1 82,9 0

5 έως 10 22,1 77,9 0

15+ 14,8 84,9 0,3

Ετ
ήσ

ιο
ς 

τζ
ίρ

ος

έως 50.000 21,9 78,1 0

50.000-100.000 17,5 82,5 0

100.000-300.000 12,2 87,8 0

300.000+ 5,4 94,6 0

Π
ερ

ιο
χή

Αττική 16,1 83,2 0,7

Αιγαίο, Κρήτη 16,8 83,2 0

Β. Ελλάδα 14,2 85,8 0

Κ. Ελλάδα 14,3 85,7 0

Α
ρι

θ
μό

ς 

ερ
γα

ζο
μέ

νω
ν

Χωρίς προσωπικό 18,9 81,1 0

1 άτομο 18,2 81,8 0

2-3 άτομα 17,3 82,7 0

4-5 άτομα 10,3 88,5 1,1

Πάνω από 5 άτομα 7,2 92,1 0,7
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Αρνητικά στέκονται οι ερωτώµενοι απέναντι στη σηµερινή σχετικά 
άκαµπτη πολιτική τιµών των ενεργειακών εταιρειών που µε ορισµένες 
µικρές εξαιρέσεις (πχ αγροτικό τιµολόγιο) εφαρµόζει µια πολιτική τιµών 
ανεξαρτήτως ιδιαιτεροτήτων. Το 74% προτιµά µια πολιτική τιµών που θα 
αλλάζει σε συνάρτηση µε τον κλάδο απασχόλησης, εφαρµόζοντας για 
παράδειγµα φθηνότερες χρεώσεις όταν παρέχεται ρεύµα σε κοινωνικά 
ωφέλιµες δραστηριότητες, ενδεικτικά µόνο να αναφέρουµε τα σχολικά 
κυλικεία, ή στις παραµεθόριες περιοχές όπου το κόστος µεταφορών επι-
δεινώνει τους όρους ανταγωνισµού.

Ενδεικτική τέλος είναι η άγνοια που δείχνει η µεγάλη πλειοψηφία των 
ερωτώµενων σχετικά µε το κόστος του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκποµπών 
Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), µε το οποίο επιδοτούνται οι Ανανεώσιµες Πηγές 
Ενέργειας. Το 63% των ερωτώµενων αγνοεί το ποσοστό συµµετοχής του 
ΕΤΜΕΑΡ στους λογαριασµούς του ρεύµατος παρότι η τιµή του αυξηθεί 
κατά 9.500% (από 0,3 ευρώ/MWh στα 30 ευρώ) επιβαρύνοντας τα τιµολό-
για δυσανάλογα µε την ωφελιµότητά του.

Μια ξεχωριστή γκάµα ερωτήσεων αφορά την καταγραφή των τεχνικών 
χαρακτηριστικών της επαγγελµατικής στέγης που φιλοξενεί σήµερα την 
δραστηριότητα των ερωτώµενων. Ζητούµενο είναι να διαπιστωθεί η δυ-
νατότητα αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας των εγκαταστάσεων. 
Σηµείο αφετηρίας ωστόσο για µια ενδελεχή διερεύνηση της ενεργειακής 
κατάστασης της επαγγελµατικής έδρας των ΜµΕ αποτελεί το ερώτηµα 
αν η έδρα είναι ιδιόκτητη ή όχι. Είναι προφανές ότι σε µια ενοικιασµένη 
επαγγελµατική στέγη η δυνατότητα σηµαντικών παρεµβάσεων είναι πε-
ριορισµένη. Είναι γνωστό από την έρευνα που διενεργήθηκε από το ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕΕ τον Δεκέµβριο του 2018 (τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα της 
οποίας ενσωµατώθηκαν στην Ετήσια Έκθεση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 2019 για τις µι-
κροµεσαίες επιχειρήσεις) ότι, µετά την αναγωγή, το 42% δεν καταβάλει 
ενοίκιο. Ένα ποσοστό της τάξης του 58% εποµένως έχει την έδρα του σε 
µη ιδιόκτητο κτίσµα.

Τα ευρήµατα των ερωτήσεων σχετικά µε την ενεργειακή ποιότητα του 
κτιρίου στέγασης επιβεβαιώνει αρχικά την εκτίµηση για την κακή κατάστα-
ση του κτιριακού αποθέµατος στην Ελλάδα και µάλιστα του αποθέµατος 
επαγγελµατικών χώρων. Είναι γνωστό, όπως φαίνεται και στο Διάγραµµα 
2, ότι το 60% των κτιρίων κατασκευάστηκαν πριν το 1980 και δεν ενσωµα-
τώνουν κανένα σύστηµα θερµοµόνωσης, όπως µόνωση, διπλά υαλοστά-
σια, κ.α. Καθόλου τυχαίο δεν είναι ότι ο κτιριακός τοµέας στην Ελλάδα 
ευθύνεται για το 1/3 των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και για 
το 36% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Το αρνητικό αποτύπωµα 

ακόµη και όσους έκαναν συνετή και λελογισµένη χρήση του ηλεκτρικού 
ρεύµατος. 

Σε σχέση µε τους ιδιώτες πάροχους ηλεκτρικής ενέργειας, που αντα-
γωνίζονται τη ΔΕΗ, ενώ από ένα ποσοστό της τάξης του 63% αναγνωρί-
ζεται πώς η συµµετοχή τους στην αγορά συνέβαλε στη µείωση των τιµών, 
ένα ακόµη µεγαλύτερο ποσοστό, της τάξης του 74% οµολογεί πώς οι παρε-
χόµενες υπηρεσίες προς τους καταναλωτές δεν βελτιώθηκαν.

Επιφυλάξεις απέναντι στην άποψη ότι ο ανταγωνισµός µειώνει τις τιµές 
εκφράζουν οι ερωτώµενοι απαντώντας στο αν η παρουσία πολλών εται-
ρειών παροχής υγρών καυσίµων, µείωσε τις τιµές. Δεδοµένου ότι πρόκει-
ται για µια αγορά που λειτουργεί σχεδόν 30 χρόνια, σε αντίθεση µε τη 
νεοπαγή αγορά του ηλεκτρικού ρεύµατος, η επίδραση του ανταγωνισµού 
µπορεί να αξιολογηθεί µε µεγαλύτερη ασφάλεια. Το 74% απαντάει ότι ο 
ανταγωνισµός δεν µείωσε τις τιµές.

Απορριπτικά ωστόσο στέκεται η πλειοψηφία του δείγµατος κι απέναντι 
στον τρόπο τιµολόγησης του ηλεκτρικού ρεύµατος. Η πλειοψηφία αρχικά 
απορρίπτει το ισχύον µ οντέλο διαµόρφωσης τιµών το οποίο χαρακτηρίζει 
ότι διαµορφώνεται στη βάση της αγοράς. Επικαλούµενη την αβεβαιότητα 
που συνοδεύει το σηµερινό µοντέλο διαµόρφωσης τιµών, επιλέγει κατά 
63% ένα µοντέλο σταθερών κι εκ των προτέρων γνωστών τιµών, για µια 
µεγάλη χρονική περίοδο, αντίθετα µε ότι ισχύει σήµερα. Αν προσθέσουµε 
δε κι όσους προτείνουν ένα συνδυασµό κράτους και αγοράς το σύνολο 
των δύο αυτών απαντήσεων ανέρχεται σε 74%, σχεδόν οι τρεις στους τέσ-
σερις4.

4 Το σηµερινό σύστηµα διαµόρφωσης τιµών µπορεί να χαρακτηριστεί ουσιαστικά υβριδικό. Η 
ΔΕΗ είναι ο µοναδικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας που διατηρεί σταθερή την τιµή της kWh, 
ανεξαρτήτως των διακυµάνσεων της Οριακής Τιµής Συστήµατος (ΟΤΣ), που είναι σε αδρές 
γραµµές η τιµή χονδρικής µε την οποία προµηθεύονται οι πάροχοι το ηλεκτρικό ρεύµα. Η ΟΤΣ 
υπόκειται σε µεγάλες διακυµάνσεις. Το 2018, ενδεικτικά, η χαµηλότερη τιµή ήταν στα 44,27 
ευρώ/MWh, τον Μάρτιο και η υψηλότερη έφτασε τα 71,40 τον Οκτώβριο. Το 2017 η χαµηλότερη 
έφτασε στα 44,57 ευρώ τον Απρίλιο και η υψηλότερη τιµή τα 74,59 ευρώ/MWh τον Ιανουάριο. 
Όλοι οι ιδιώτες πάροχοι, αντίθετα µε τη ΔΕΗ, έχουν ενσωµατώσει στα συµβόλαια που 
υπογράφουν µε τους καταναλωτές ρήτρα ΟΤΣ υπό την µορφή µιας αποδεκτής ζώνης τιµών. 
Αν η ΟΤΣ ξεπεράσει προς τα πάνω αυτό το όριο διακύµανσης η τιµή χρέωσης αυξάνεται. Αν 
κινηθεί χαµηλότερα, τότε η τιµή χρέωσης της kWh µειώνεται. Διαµαρτυρίες των καταναλωτών 
οδήγησαν τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας τον Ιανουάριο του 2019 να ερευνήσει τους όρους 
των συµβολαίων, υποστηρίζοντας ότι τα «ψιλά γράµµατα» στα συµβόλαια «δηµιουργούν πεδία 
κατάχρησης» (Κολώνας, 2019). Η ΔΕΗ επίσης, παρά τις περί του αντιθέτου εισηγήσεις, δεν 
έχει ενσωµατώσει µέχρι τον Αύγουστο του 2019 στα τιµολόγια λιανικής ρήτρα CO2, παρότι 
η τιµή των δικαιωµάτων ρύπων την τελευταία διετία έχει πενταπλασιασθεί. Παρόλα αυτά οι 
συνεχείς αυξήσεις στις λοιπές χρεώσεις και στα ίδια τα τιµολόγια σε βάθος χρόνου δίνουν 
την εντύπωση στους καταναλωτές ότι πρόκειται για ένα κόστος απρόβλεπτο, που χρήζει 
άνωθεν ρύθµισης ώστε να εξασφαλιστεί ένα σταθερό οικονοµικό περιβάλλον.
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δοµικές αλλαγές. Έτσι, το 89% απάντησε ότι το κτίριο που στεγάζεται δι-
αθέτει λαµπτήρες οικονοµίας και το 53% ότι διαθέτει αυτοµατισµούς οι-
κονοµίας.

Η ενεργειακή φτώχεια έπληξε τις ΜµΕ όχι µόνο λόγω της επιδείνωσης 
των όρων εργασίας και παροχής υπηρεσιών των επαγγελµατιών, εξ αιτίας 
της ανόδου του κόστους του ηλεκτρικού ρεύµατος, αλλά και λόγω της συ-
νακόλουθης πτώσης του τζίρου τους. Καθίζηση για παράδειγµα υπέστη-
σαν οι δουλειές των ψυκτικών καθώς µε βάση εκτιµήσεις επαγγελµατιών 
του κλάδου οι συντηρήσεις στα κλιµατιστικά µειώθηκαν έως και ένα τρίτο 
σε σχέση µε την προ κρίσης εποχή. Υπολογίζεται ότι ενώ τακτική συντή-
ρηση γινόταν στο 50-60% των µηχανηµάτων, πλέον γίνεται στο 15-20% 
µόνο! Το αποτέλεσµα είναι: Πρώτο, ρύπανση στους χώρους κατοικίας και 
εργασίας και δηµιουργία αναπνευστικών προβληµάτων. Δεύτερο, µεγαλύ-
τερη κατανάλωση ενέργειας καθώς για να επέλθει η ίδια ψύξη απαιτείται 
περισσότερος χρόνος λειτουργίας. Τρίτο, φθορά των κλιµατιστικών καθώς 
µε την κακή συντήρηση µειώνεται ο χρόνος ζωής τους κι απαιτείται η αντι-
κατάστασή τους, προκαλώντας περιττά και αδικαιολόγητα κόστη στους 
χώρους εργασίας και κατοικίας.

4.2 Η ποιοτική διάσταση της ενεργειακής φτώχειας στις ΜµΕ

Μέσα από συγκεκριµένες ερωτήσεις που υπήρχαν στο ερωτηµατολόγιο 
επιχειρήθηκε να προσεγγιστεί η ποιοτική διάσταση της ενεργειακής φτώ-
χειας στις ΜµΕ. Οι ερωτήσεις αυτές αφορούσαν: Πρώτο, την κατανάλωση 
ρεύµατος σε kWh ή/και ευρώ, δεύτερο, καυσίµων θέρµανσης, τρίτο, το 
µέρος των κερδών που κατευθύνεται στους λογαριασµούς ενέργειας, τέ-
ταρτο, την περιγραφή των µέτρων περικοπών για εξοικονόµηση ενέργειας, 
πέµπτο, προτάσεις για κίνητρα εξοικονόµησης ενέργειας και έκτο, αξιολό-
γηση της εµπορικής πολιτικής της ΔΕΗ.

Πρώτο, οι απαντήσεις στο ερώτηµα για τη µέση κατανάλωση ηλεκτρι-
κού ρεύµατος στην επιχείρησή σε kWh και ευρώ έχουν τόσο µεγάλες απο-
κλίσεις ώστε είναι αδύνατο να εξαχθεί ένα ασφαλές συµπέρασµα που να 
αφορά πχ την µέση κατανάλωση. Σε γενικές γραµµές µε βάση την κατανά-
λωση ρεύµατος µπορούν να σχηµατισθούν τρεις οµάδες ΜµΕ. 

Στην πρώτη οµάδα συγκαταλέγονται αυτοαπασχολούµενοι και τεχνι-
κά επαγγέλµατα (συντηρητές ανελκυστήρων, υδραυλικοί, ψυκτικοί, ηλε-
κτρολόγοι, φωτογραφεία, κ.α.) µε πολύ χαµηλή κατανάλωση ηλεκτρικού, 
καθώς οι ανάγκες τους προσοµοιάζουν µε την οικιακή κατανάλωση. Συ-
χνά υπολείπεται ακόµη κι αυτής καθώς οι εργασίες εκτελούνται εκτός της 

των µεγάλης ηλικίας κτιρίων, πέραν των αιτιών που ισχύουν για όλα τα 
κτίρια εξηγείται στη βάση των ακόλουθων αιτιών: Πρώτο, τα κτίρια που 
κατασκευάστηκαν πριν το 1980 δεν είναι θερµοµονωµένα και απαιτούν 
πολύ µεγάλα ποσά ενέργειας για να εξασφαλίσουν συνθήκες άνεσης 
το χειµώνα. Δεύτερο, η κατά κανόνα µέτρια κατάσταση των συστηµάτων 
θέρµανσης οδηγεί σε µειωµένους βαθµούς απόδοσης, αυξηµένη κατανά-
λωση ενέργειας και περιβαλλοντική επιβάρυνση. Τρίτο, συνεχής αύξηση 
ενεργοβόρων συσκευών και συστηµάτων και, τέταρτο, µαζική εγκατάστα-
ση κλιµατιστικών µονάδων (Χτίζοντας το µέλλον, 2010).

Διάγραμμα 2.  Ποσοστιαία κατανομή ηλικίας κατοικιών (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ)

Τα ευρήµατα της δικής µας έρευνας, προς επίρρωση της γενικής εικό-
νας, καταλήγουν εν συντοµία στα εξής: Το 69% των κτιρίων δε διαθέτει µό-
νωση, το 74% δε διαθέτει άσπρη ταράτσα, το 68% των κτιρίων δε διαθέτει 
κουφώµατα νέας τεχνολογίας µε ενεργειακή αποδοτικότητα, το 68% δεν 
διαθέτει τέντες, το 95% των κτιρίων δε διαθέτει βιοκλιµατικό σχεδιασµό 
και το 89% των κτιρίων δε διαθέτει άλλα συστήµατα εξοικονόµησης ενέρ-
γειας. Σε κανένα δε κτίριο δεν πραγµατοποιείται ιδιοπαραγωγή ηλεκτρι-
κού ρεύµατος παρότι ένα µη ευκαταφρόνητο ποσοστό της τάξης του 37% 
κρίνει ότι η ιδιοπαραγωγή ρεύµατος θα ήταν µία λύση για την κάλυψη των 
ενεργειακών του αναγκών, αν φυσικά το επέτρεπαν οι κτιριακές υποδοµές.

Στον αντίποδα των παραπάνω πολύ κακών επιδόσεων, βρίσκονται εκεί-
νες οι ενεργειακές παρεµβάσεις που απαιτούν σχετικά µικρό κόστος και 
γίνονται εκ των υστέρων και εξωγενώς χωρίς να απαιτούν κοστοβόρες, 
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Διάγραμμα 3. Κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ)

Η τρίτη κατηγορία αντίθετα (µεταποίηση, επεξεργασία τροφίµων, εστία-
ση) δεν έχει τη δυνατότητα να αποφύγει αυτή τη δαπάνη που εξελίσσεται 
σε οικονοµική αιµορραγία. 

Τρίτο, οι απαντήσεις στο ερώτηµα για το ποσοστό επί των κερδών του 
λογαριασµού ενέργειας αντανακλά πλήρως την τριχοτόµηση των ΜµΕ.

Στην πρώτη κατηγορία οι λογαριασµοί ρεύµατος κυµαίνονται κάτω από 
5% των κερδών, αποτελώντας ένα ασήµαντο µέρος του κόστους. Στους 
συντηρητές ανελκυστήρων το ανώτερο 1%, στους ηλεκτρολόγους 2,5%, 
ψυκτικούς 3-4%.

Στη δεύτερη κατηγορία, των εµπορικών επιχειρήσεων, το κόστος των 
λογαριασµών ενέργειας κυµαίνεται γύρω και κυρίως πάνω από το 10% των 
κερδών, που αποτελεί το κατώφλι ορισµού της ενεργειακής φτώχειας, µε 
το λογαριασµό σε ένα κοµµωτήριο να φτάνει το 7%, σε µια σχολή οδηγών 
το 16%, κ.λπ. 

Στην τρίτη κατηγορία παραγωγή – επεξεργασία – εστίαση, το κόστος 
της ενέργειας ξεκινάει από το 25% των κερδών όπως συµβαίνει σε στε-
γνοκαθαριστήρια και εστιατόρια και φθάνει ακόµη και στο 66% του κέρ-
δους. Αφαιρώντας δε τα καύσιµα και µένοντας µόνο στο ηλεκτρικό ρεύµα 
η εικόνα δεν αλλάζει θεαµατικά µιας και πάλι το ποσοστό των λογαρια-
σµών υπερβαίνει σηµαντικά το 10%. Σε ένα συνεργείο για παράδειγµα 
φτάνει το 33%.

Τέταρτο, ξεχωριστή σηµασία έχει η περιγραφή των περικοπών τις οποί-
ες αναγκαστήκαν να κάνουν οι επαγγελµατίες σε βάρος της ποιότητας 
εργασίας και ζωής τους, µιας κι εδώ ακριβώς αποτυπώνεται µε πραγµατι-

επαγγελµατικής έδρας. «Το 99% των εργασιών εκτελείται εκτός του επαγ-
γελµατικού χώρου», σύµφωνα µε τα λόγια ενός ψυκτικού.

Στη δεύτερη ενδιάµεση κατηγορία εντάσσονται εµπορικά καταστήµα-
τα, κοµµωτήρια, εταιρείες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, σχολικά κυλι-
κεία, σχολές οδηγών, κ.α. Οι ενεργειακές τους ανάγκες παρότι δεν παρου-
σιάζουν ποικιλία και τις περισσότερες φορές εξαντλούνται σε φωτισµό και 
κλιµατισµό απαιτούν συνεχή και γενναιόδωρη παροχή ρεύµατος, δεδοµέ-
νου ότι πχ καλά φωτισµένοι χώροι διευκολύνουν την εργασία και λειτουρ-
γούν ελκτικά για τον πελάτη.

Στην τρίτη κατηγορία, µε µεγάλη κατανάλωση ρεύµατος εντάσσονται 
κλάδοι µεταποιητικής παραγωγής (µεταλλουργία, προφίλ αλουµινίου, κ.ά.), 
επεξεργασίας τροφίµων (ζαχαροπλαστεία, κέτερινγκ, φούρνοι) και άλλα 
επαγγέλµατα (πχ συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, εταιρείες καθαρι-
σµού και φύλαξης χαλιών) που χρησιµοποιούν ενεργοβόρο παραγωγικό 
εξοπλισµό. Επίσης καταστήµατα εστίασης (εστιατόρια, καφέ, κ.α.) επειδή 
ο φωτισµός και η θέρµανση/ψύξη αναλόγως της εποχής δεν επιδέχονται 
εκπτώσεων και οικονοµίας χωρίς βλάβη στο κύρος της επιχείρησης. Επι-
πλέον, επειδή χρησιµοποιούν πολλές και διαφορετικές µορφές ενέργειας. 

Δεύτερο, πολωµένες στα δύο άκρα της κλίµακας είναι οι απαντήσεις 
σχετικά µε την µηνιαία κατανάλωση σε καύσιµα θέρµανσης. Η συγκεκριµέ-
νη ένδεια δεν περιλαµβάνεται τυπικά στην ενεργειακή φτώχεια συγκροτώ-
ντας ένα ξεχωριστό πεδίο έρευνας, τη φτώχεια καυσίµων. Παρόλα αυτά, αν 
εξαιρέσουµε το πεδίο των µετακινήσεων κι επικεντρωθούµε στις ανάγκες 
της θέρµανσης, που αποτελεί το κατ’ εξοχήν πεδίο έκφρασης της ενερ-
γειακής φτώχειας, συνδέονται στενά: εξελίσσονται παράλληλα ως απο-
τέλεσµα των ίδιων αιτιών (αύξηση τιµών, µείωση εισοδήµατος και τζίρου), 
ενώ η µια (φτώχεια καυσίµων) τροφοδοτεί την άλλη (ενεργειακή φτώχεια). 
Στις δύο πρώτες κατηγορίες επαγγελµάτων, µε βάση τις απαντήσεις των 
ερωτώµενων, κατανάλωση πετρελαίου σχεδόν δεν υφίσταται. Αυτοαπα-
σχολούµενοι και επαγγελµατίες παροχής υπηρεσιών λόγω των αυξήσεων 
στην τιµή του πετρελαίου θέρµανσης (µε την αιτιολογία αντιµετώπισης του 
λαθρεµπορίου και της φοροδιαφυγής) έπαψαν να χρησιµοποιούν καλορι-
φέρ επιλέγοντας τον κλιµατισµό κι επιβαρύνοντας ανάλογα τα τιµολόγια 
του ρεύµατος. Η διακοπή λειτουργίας των καλοριφέρ κι η συνακόλουθη 
στροφή στα κλιµατιστικά εκφράζεται και στην κάθετη µείωση της κατανά-
λωσης πετρελαίου από το 2010 ως το 2018 κατά 67%, από 2,9 εκ. τόνους σε 
0,97 εκ. τόνους (Διάγραµµα 3).



66     ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ   |   ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1OU ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΤΏΧΕΙΑ      67

σφαλίζει ζεστό νερό. Ακόµη και σε χώρους εστίασης άναβε το ελάχιστο 
δυνατό, ενώ σε άλλους χώρους που δε χρειάζονται συνεχώς ζεστό νερό 
(πχ κυλικεία) δεν άναβε καθόλου. 

Πέµπτο, µεγάλος πλούτος προτάσεων κατατέθηκε και στις απαντήσεις 
για τα κίνητρα που θα συνέβαλαν στην εξοικονόµηση ενέργειας. 

Με βάση τη συχνότητα των απαντήσεων, οι προτάσεις αφορούν: Επι-
δότηση αντικατάστασης µηχανηµάτων, έστω µέρους του κόστους τους, ή 
µέσω µακροχρόνιων δανείων µε µηδενικό επιτόκιο για αγορά νέων ανώτε-
ρης ενεργειακής κλάσης. Αν δεν υπάρξει επιδότηση δεν αντικαθίστανται 
επειδή είναι εξοπλισµός υψηλού κόστους αγοράς και δε χαλάνε εύκολα. Η 
κατανάλωση ενέργειας από µόνη της δεν είναι επαρκές κίνητρο, ακόµη και 
για εγκαταστάσεις πχ φούρνους που η κατανάλωση ρεύµατος των νέων 
είναι στο 1/5 σε σχέση µε φούρνους παλιάς τεχνολογίας. Να εκπίπτουν 
από τη φορολογία οι δαπάνες εξοικονόµησης ενέργειας. Χαµηλότερες 
χρεώσεις για πελάτες που εξοικονοµούν ενέργεια και χρηµατικά πρόστιµα 
για µεγάλη κατανάλωση, παρότι όλοι συµφώνησαν ότι η αύξηση της τιµής 
της kWh είναι αντιαναπτυξιακό µέτρο. Οι σχετικές επενδύσεις να υλοποι-
ηθούν µε κατάλληλα σχεδιασµένα ΕΣΠΑ, που να ακουµπάνε στην πρα-
γµατικότητα των ΜµΕ και να λύνουν υπαρκτά προβλήµατα. Ζητήθηκε συ-
γκεκριµένα η διαµόρφωση ενός προγράµµατος «εξοικονοµώ κατ’ οίκον» 
για τις ΜµΕ. Επίσης, «µείωση του ΦΠΑ στο 13%, εξασφάλιση µακρά περι-
όδου αποπληρωµής για εγκατάσταση ΑΠΕ για ιδιόχρηση µε net metering 
όταν συνδυάζεται µε εγκατάσταση αντλίας θερµότητας – ψύξη θέρµανση 
για αντικατάσταση παλιών συστηµάτων. Τα ίδια να ισχύουν επίσης και για 
εγκατάσταση επιπλέον συστηµάτων για εξοικονόµηση ενέργειας, όπως 
σκίαστρα».

Πολλοί επαγγελµατίες επεσήµαναν την ανάγκη ανάληψης πρωτοβου-
λιών ενηµέρωσης για απλά µέτρα, χαµηλού κόστους µείωσης της κατανά-
λωσης ρεύµατος και αντιµετώπισης των υψηλών θερµοκρασιών το καλο-
καίρι, όπως για παράδειγµα η τοποθέτηση πρασίνου.

Προτάθηκε η οικολογική αξιοποίηση στο πλαίσιο της κυκλικής οικονοµί-
ας των χρησιµοποιηµένων ελαίων και απορριµµάτων από βιοδιασπώµενα 
αποφάγια. Επίσης, η καθιέρωση ειδικού σήµατος που θα έκανε γνωστό 
και στους καταναλωτές ότι η εταιρεία συµβάλλει στην αντιµετώπιση της 
κλιµατικής αλλαγής. 

‘Έκτο, όλο το φάσµα των δυνατών απόψεων καλύπτουν οι απαντήσεις 
στην ερώτηση αξιολόγησης της εµπορικής πολιτικής της ΔΕΗ.

κούς όρους η ενεργειακή φτώχεια, από την οποία επλήγησαν άπαντες, σε 
διαφορετικό ωστόσο βαθµό και µε διαφορετικές επιπτώσεις.

Οι επιπτώσεις µπορούν χάριν διευκόλυνσης να διακριθούν σε δύο κα-
τηγορίες, παρότι δεν χωρίζονται µεταξύ τους µε σινικό τείχος. 

Η πρώτη κατηγορία σχετίζεται µε το παραγόµενο έργο. Βάσει της νοµο-
θεσίας ορισµένα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος πρέπει να δι-
αθέτουν περισσότερα του ενός ψυγεία για να τοποθετούν για παράδειγµα 
στο ένα ευπαθή προϊόντα (τυριά, αλλαντικά και γάλατα) και στο άλλο χυ-
µούς, νερά, αναψυκτικά, µπύρες και ποτά. Διπλό ψυγείο όµως σηµαίνει και 
διπλή κατανάλωση ενέργειας, κατά την άποψη των επαγγελµατιών. Έτσι, 
πολλές επιχειρήσεις αναγκάστηκαν και κατήργησαν το δεύτερο ψυγείο, 
συγκεντρώνοντας όλα τα προϊόντα σε ένα ψυγείο. Το αποτέλεσµα είναι να 
φθείρεται γρήγορα ο επαγγελµατικός εξοπλισµός, ενώ χρησιµοποιώντας 
για παράδειγµα 1 αντί για 2 ψυγεία ποτέ η κατανάλωση δεν έπεφτε στο 
µισό. Υπήρχαν στεγνοκαθαριστήρια που αναγκάστηκαν να σιδερώνουν 
κάθε δεύτερη µέρα για να µην θερµαίνουν τον ατµολέβητα. Εταιρείες φύ-
λαξης χαλιών αναγκάστηκαν να µην κάνουν παραλαβές και παραδόσεις 
καθηµερινά για να συµπυκνώσουν δροµολόγια και να µειώσουν την κα-
τανάλωση καυσίµων. Στην µεταποιητική παραγωγή, συχνά επιλέχθηκε η 
οµαδοποίηση παραγγελιών για την εκκίνηση των µηχανηµάτων µε αποτέ-
λεσµα καθυστέρηση στις παραδόσεις. Είναι πρακτικές που κατέληγαν σε 
βάρος της εξυπηρέτησης των πελατών και της αξιοπιστίας της επιχείρη-
σης. Εταιρείες παροχής υπηρεσιών επίσης άλλαξαν τα ωράρια εργασίας 
για να αποφύγουν την περιττή κατανάλωση ρεύµατος, φαινόµενο που επι-
δεινωνόταν σε επαγγελµατικούς χώρους που δε φωτίζονται καλά. «Μόλις 
έπεφτε το βράδυ σχολάγαµε και ξεκινούσαµε την εργασία πολύ νωρίς το 
πρωί», ήταν τα λόγια επαγγελµατία. Πολλοί επαγγελµατίες επίσης τα βρά-
δια έκλειναν τα φώτα στις βιτρίνες και τις ταµπέλες, µε αποτέλεσµα να 
βλάπτεται η φήµη και το κύρος της επιχείρησης καθώς δηµιουργούνταν η 
εντύπωση ότι διακόπηκε η λειτουργία της.

Η δεύτερη κατηγορία σχετίζεται µε τις συνθήκες ζωής των επαγγελµα-
τιών και του προσωπικού. Σε ό,τι αφορά τη θερµοκρασία, οι µεγαλύτε-
ρες εξοικονοµήσεις αφορούσαν τη χρήση του κλιµατιστικού το καλοκαίρι. 
«Χαµάµ γινόταν ο χώρος εργασίας τους καλοκαιρινούς µήνες», µας είπε 
επαγγελµατίας. Σε καταστήµατα εµπορίας ρούχων και κοµµωτήρια τα κλι-
µατιστικά άνοιγαν όποτε έµπαινε πελάτης. Η εξοικονόµηση επεκτεινόταν 
και στον χειµώνα. Ψυκτικός µας είπε ότι «πέρασε ολόκληρος χειµώνας 
που δε δούλεψε ο κλιµατισµός και ήµασταν µε µπουφάν». Η οικονοµία 
που όλοι οι επαγγελµατίες έκαναν αφορούσε τον θερµοσίφωνα που εξα-
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προµηθεύουν κυρίως τη ναυτιλία και τη βιοµηχανία ανέπτυξαν πατέντες 
τόσο για κατοικίες όσο και για επαγγελµατικούς χώρους που στόχο είχαν 
την αξιοποίηση για παραγωγή θερµότητας υπαρχουσών εγκαταστάσεων 
ή τζακιών, σε ό,τι αφορά κατοικίες. Το φαινόµενο πήρε µαζικές διαστά-
σεις το 2014 και συνεχίστηκε τα επόµενα χρόνια. Σε κάθε περίπτωση οι 
παραγγελίες υπολείπονταν σηµαντικά του ενδιαφέροντος, λόγω του ότι 
ακόµη κι αυτές οι πατέντες είχαν πολύ υψηλό κόστος (το οποίο έπρεπε να 
καταβληθεί άµεσα) σε σχέση µε την εξοικονόµηση που θα πετύχαιναν (σε 
βάθος χρόνου). 

5. Συµπεράσµατα, προτάσεις

Εν είδει συµπεράσµατος από την ποσοτική και ποιοτική έρευνα που πρα-
γµατοποιήθηκε για να εξακριβωθεί η έκταση της ενεργειακής φτώχειας 
στις ΜµΕ προκύπτουν τα εξής:

Πρώτο, η άνοδος των τιµών του ηλεκτρικού ρεύµατος και η ενεργεια-
κή φτώχεια δεν πλήττουν το ίδιο όλες τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Ένα 
πρώτο επίπεδο διάκρισης είναι τεχνικό, µε την πρώτη κατηγορία να περι-
λαµβάνει ελεύθερους επαγγελµατίες όπου οι επιπτώσεις της ενεργειακής 
φτώχειας δεν απέχουν σηµαντικά από αυτές που καταγράφονται στα νοι-
κοκυριά και τεχνικά επαγγέλµατα µε πολύ χαµηλή κατανάλωση επειδή οι 
εργασίες γίνονται εκτός επαγγελµατικής έδρας. Η δεύτερη κατηγορία πε-
ριλαµβάνει εµπορικά επαγγέλµατα και τη µεταποίηση µε υψηλή έως πολύ 
υψηλή κατανάλωση. Οι επιπτώσεις στις µεταποιητικές επιχειρήσεις και δη 
τους ενεργοβόρους κλάδους είναι πολύ πιο σοβαρές, επειδή στο κοστο-
λόγιό τους οι λογαριασµοί ρεύµατος κατέχουν υψηλή θέση. Περαιτέρω 
διάκριση µπορεί να γίνει στους κλάδους που χρησιµοποιούν µεταφορικά 
µέσα (φύλαξη χαλιών, εστιατόρια και ταχυφαγεία µε παράδοση παραγ-
γελιών κατ’ οίκον, κ.α.) και σε εκείνους που δε χρησιµοποιούν (εµπόριο 
ρούχων και υποδηµάτων, ζαχαροπλαστεία, κα.), Ξεχωριστή κατηγορία από 
µόνα τους αποτελούν τα εστιατόρια. Με έκπληξη διαπιστώσαµε στην έρευ-
να ότι µόνο εξαίρεση δεν αποτελούν εστιατόρια που στις πρώτες ύλες και 
τα επιµέρους κόστη τους περιλαµβάνουν επτά διαφορετικές κατηγορίες 
ενέργειας: Ηλεκτρικό ρεύµα για φωτισµό κ.α., πετρέλαιο για θέρµανση, 
ξύλα για τζάκι, κάρβουνα για ψησταριά, υγραέριο και προπάνιο για την 
κουζίνα και βενζίνη για τα µηχανάκια που κάνουν παραδόσεις στα σπίτια.

Δεύτερο, ο σηµαντικότερος διαχωρισµός ωστόσο είναι οριζόντιος και 
σχετίζεται µε το µέγεθος των επιχειρήσεων. Η άνοδος των τιµολογίων του 
ηλεκτρικού ρεύµατος επιβάρυνε δυσανάλογα τις µικρές επιχειρήσεις, σε 

«Τα τιµολόγια της είναι εκτός πραγµατικότητας για τους µεγάλους πε-
λάτες. Αποθαρρυντικά για την παραµονή στην εταιρεία λειτουργεί η µείω-
ση των καταστηµάτων και η έλλειψη προσωπικού στην υποδοχή, που µετα-
φράζεται σε ταλαιπωρία των πελατών… Δεν είναι καλή η εµπορική πολιτική 
της. Πρέπει να δώσει κίνητρα για να εξασφαλίσει καλούς πελάτες κι ενερ-
γοβόρες επιχειρήσεις... Να µειώσει τις τιµές της στους επαγγελµατίες, 
που την επιλέγουν λόγω αξιοπιστίας… Η ΔΕΗ να προσφέρει µεγαλύτερη 
έκπτωση στους συνεπείς πελάτες, υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης 
ειδικά για χαµηλά εισοδήµατα και µικρέµπορους».

Διφορούµενες ήταν οι απόψεις και για την έκπτωση της τάξης του 15% 
που χορηγούσε η ΔΕΗ στους συνεπείς πελάτες της από τον Ιούλιο του 
2016 κι η οποία από 14 Απριλίου 2019, µε βάση απόφαση του ΔΣ της στις 13 
Μαρτίου 2019, µειώθηκε στο 10%5 . Ενώ, µε βάση πιο πρόσφατη απόφαση 
του ΔΣ της εταιρείας, στις 30 Αυγούστου 2019, η έκπτωση στους συνεπείς 
πελάτες µειώθηκε περαιτέρω στο 5%. Κατά µία άποψη «η έκπτωση του 
15% λειτούργησε σε βάρος του ανταγωνισµού καθώς η ΔΕΗ βρέθηκε σε 
πλεονεκτική θέση έναντι των ιδιωτών παρόχων». Κατά µία άλλη άποψη «οι 
εκπτώσεις στους συνεπείς πελάτες είναι άδικο µέτρο. Στήριξη χρειάζονται 
όσοι δεν µπορούν να πληρώσουν τους λογαριασµούς και να είναι συνε-
πείς, δεδοµένου ότι η αδυναµία πληρωµής δεν αποτελεί µια συνειδητή 
επιλογή, αλλά επιλογή ανάγκης εξ αιτίας της κρίσης». Η συντριπτική ωστό-
σο πλειοψηφία δήλωσε ότι επωφελήθηκε από την έκπτωση.

Έντονες διαµαρτυρίες υπήρχαν για τις λεγόµενες χρεώσεις προς τρί-
τους, µε τη συντριπτική πλειοψηφία των συµµετεχόντων στην έρευνα να 
ζητούν την µείωση των δηµοτικών τελών, δεδοµένου ότι το ύψος τους δεν 
ανταποκρίνεται στις υπηρεσίες που προσφέρουν οι δήµοι.

Στις προτάσεις που κατατέθηκαν ξεχωρίζει η άποψη «να µείνει εκτός 
αγοράς και ιδιωτικής οικονοµίας το ρεύµα, επειδή είναι κοινωνικό αγαθό». 
Σύµφωνα µε αυτή την άποψη, «οι τιµές του ρεύµατος οδηγήθηκαν στα 
ύψη, λόγω της έµµεσης ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ».

Τέλος, ξεχωριστή µνεία απαιτείται για ορισµένα επαγγέλµατα που ωφε-
λήθηκαν της ενεργειακής φτώχειας, αποτελώντας φυσικά την εξαίρεση 
του κανόνα που δεν ανατρέπει την ευρύτερη αρνητική εικόνα. Συγκεκρι-
µένα, µηχανουργεία που ασχολούνται µε εξειδικευµένες κατασκευές και 

5 Με βάση την ίδια απόφαση, που ως βάση αιτιολόγησης είχε τα οξυµένα προβλήµατα 
ρευστότητας που αντιµετωπίζει η εταιρεία, µειώθηκε επίσης κι η έκπτωση λόγω προπληρωµής 
της ετήσιας κατανάλωσης από 6% στο 4%.
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Τέταρτο, στη βάση των ευρηµάτων σχετικά µε το είδος των ενεργειακών 
παρεµβάσεων που έχουν ήδη συντελεστεί στους επαγγελµατικούς χώρους 
όπου στεγάζονται οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις (λαµπτήρες, εξοικονοµή-
σεις µέσω πχ αισθητήρων, κ.α.) προκύπτει η ανάγκη παρεµβάσεων µεγά-
λης κλίµακας και µεγάλου κόστους. Τέτοιου είδους, δοµικές αναβαθµίσεις 
αναµένεται ωστόσο πώς θα έχουν και τα µεγαλύτερα αποτελέσµατα, τόσο 
στην µείωση των εκποµπών αερίων που προκαλούν το φαινόµενο του 
θερµοκηπίου συµβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των γενικότερων στόχων, 
όσο και στην εξοικονόµηση κόστους, περιορίζοντας το ύψος των λογαρια-
σµών ενέργειας. Το υψηλό κόστος ωστόσο λειτουργεί αποτρεπτικά. 

Πέµπτο, θετικά στην βελτίωση της οικονοµικής αποδοτικότητας και της 
µείωσης της κατανάλωσης καυσίµων µπορεί να λειτουργήσει η αλλαγή του 
συντελεστή απόσβεσης στα επαγγελµατικά επιβατηγά και φορτηγά οχήµα-
τα, που σήµερα είναι 16% και 12%, επιτρέποντας την απόσβεση των σχετι-
κών επενδύσεων σε 6 και 8 χρόνια αντίστοιχα. Μια αύξηση του συντελεστή 
(όπως ισχύει σε πολλές άλλες χώρες της ΕΕ) θα επιτρέψει την απόσβεση 
σε συντοµότερο χρόνο, διευκολύνοντας την ανανέωση του στόλου των 
επαγγελµατικών οχηµάτων.
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σχέση µε τις µεγαλύτερες, καθώς το ηλεκτρικό κόστος που αναλογεί ανά 
µονάδα παραγόµενου προϊόντος ή προσφερόµενης υπηρεσίας είναι συ-
γκριτικά πολύ µεγαλύτερο σε σχέση µε µονάδες µεγαλύτερης οικονοµι-
κής κλίµακας. Και τα µέτρα εποµένως που λήφθηκαν εκ µέρους τους για 
να ανταπεξέλθουν στο ενεργειακό κόστος, οδηγώντας τις περισσότερες 
φορές στην ενεργειακή φτώχεια, επιβάρυναν τη θέση τους στον ανταγω-
νισµό. Η επιδείνωση της θέσης των πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσε-
ων στον ανταγωνισµό, λόγω ενεργειακού κόστους, µπορεί να συγκριθεί 
µε τις επιπτώσεις που σηµατοδότησε στην θέση των φτωχών νοικοκυριών 
η άνοδος του κόστους θέρµανσης. «Η ενεργειακά δυσµενής κατάσταση 
του κτηριακού περιβάλλοντος έχει σηµαντικές οικονοµικές και οικονοµικές 
προεκτάσεις. Αναφέρεται ότι µόνο το 8% των Ελλήνων πολιτών χαµηλού 
εισοδήµατος κατοικεί σήµερα σε κτίρια µε µόνωση και διπλά υαλοστάσια, 
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στα υψηλά εισοδήµατα αγγίζει το 70%. Έτσι, 
οι πολίτες χαµηλού εισοδήµατος δαπανούν περίπου 120% επιπλέον για 
θέρµανση και 95% επιπλέον για κλιµατισµό ανά άτοµο και µονάδα επιφά-
νειας κατοικίας σε σχέση µε τους πολίτες υψηλού εισοδήµατος». (Τράπεζα 
της Ελλάδας, 2011, σελ. 268). Η ενεργειακή πενία εποµένως µεγάλωσε την 
ψαλίδα που χωρίζει τις πολύ µικρές και µικρές από τις µεγάλες επιχειρή-
σεις κι έτσι υπέσκαψε την ενεργειακή δηµοκρατία κι ευρύτερα την κοινω-
νική ευηµερία και συνοχή.

Τρίτο, το ενεργειακό κόστος συνδέεται µε την εκµηχάνιση της παραγω-
γής κατά ένα αντιφατικό τρόπο. Από την µια, κίνητρο για την ανανέωση του 
µηχανολογικού εξοπλισµού συχνά είναι η εξοικονόµηση ενέργειας καθώς 
σχεδόν πάντα ο νεότερης γενιάς εξοπλισµός έχει µεγαλύτερη ενεργειακή 
αποδοτικότητα, σε σχέση µε εξοπλισµό παλαιότερης ηλικίας. Από την άλλη, 
η υποκατάσταση εργασίας από µηχανές, που είναι το γενικό γνώρισµα κάθε 
παραγωγικής επένδυσης, καθίσταται δυσκολότερη στο βαθµό που η παρα-
γωγική επένδυση συνοδεύεται από ένα αυξηµένο ενεργειακό κόστος, το 
οποίο αν και αφορά τη λειτουργία κι όχι τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης, 
κάθε οικονοµική µονάδα οφείλει να προσµετρήσει. Σε αυτό το πλαίσιο η 
αύξηση του πάγιου κεφαλαίου συναντά προσκόµµατα και δυσχεραίνεται, 
µεταθέτοντας για το απώτερο µέλλον σχέδια εκµηχάνισης της παραγω-
γής. Συνθέτοντας τις παραπάνω τάσεις µπορούµε να πούµε ότι το υψηλό 
ενεργειακό κόστος λειτουργεί σε βάρος του ανταγωνισµού καθώς ενώ για 
τις µονάδες µε πολύ µικρό εγκατεστηµένο κεφάλαιο αποτρέπει την εκµη-
χάνιση της παραγωγής, για τις µονάδες που διαθέτουν κεφάλαιο µεγάλης 
αξίας την επιταχύνει. Το αποτέλεσµα είναι πώς η διαδικασία τεχνολογικού 
µετασχηµατισµού δε θα εξελίσσεται οµοιόµορφα και συµµετρικά. Θα πο-
λώνεται σε όφελος των µεγάλων και σε βάρος των µικρών επιχειρήσεων.
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τους θερινούς μήνες
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Περίληψη

Η ενεργειακή ένδεια εισήλθε για πρώτη φορά στο λεξιλόγιο των θε-
σμικών οργάνων της ΕΕ στη διαδικασία της προετοιμασίας του Τρί-
του Ενεργειακού Πακέτου, ενώ συμπεριλαμβάνεται στην πρόσφατη 

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία του 2019. Το 2018, περίπου 34 εκατομμύρια 
άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούσαν οικονομικά να αντα-
πεξέλθουν ώστε να έχουν επαρκή θέρμανση ή ψύξη στην κατοικία τους. 

Η ενεργειακή ένδεια ή φτώχεια αποτελεί ένα πιεστικό πρόβλημα που 
οφείλεται στην αλληλεπίδραση της αύξησης των τιμών της ενέργειας, 
στην στασιμότητα ή τη μείωση των εισοδημάτων τους, και στην χαμηλή 
ενεργειακή απόδοση στα κτίρια κατοικιών τους. Πρόσθετοι παράγοντες 
όπως τα υψηλά επίπεδα ανεργίας και ο χαμηλός ρυθμός αναβάθμισης των 
υφιστάμενων κτιρίων συντελούν επίσης στο πρόβλημα, το οποίο έχει τεκ-
μηριωμένες πλέον αρνητικές κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές 
επιπτώσεις. 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η έρευνα πεδίου που διεξήχθη 
από τον Ιούνιο έως και τον Σεπτέμβριο του 2019, αναφορικά με την διε-

ΕΚΠΟΙΖΏ (2018), Αποτελέσµατα έρευνας: Γνωρίζεις τι ξοδεύεις για το 
ηλεκτρικό ρεύµα; 

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (2019) Εξαµηνιαίο δελτίο οικονοµικού κλίµατος µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων, Ν22, Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, https://bit.ly/2lTE1PQ 

Κολώνας, Χρ. (2019, 24 Ιανουαρίου). «Στο µικροσκόπιο ΡΑΕ τα …ψιλά 
γράµµατα στις συµβάσεις ρεύµατος», EURO2day, https://bit.
ly/301wKgc

Τράπεζα της Ελλάδας (2011) Οι περιβαλλοντικές, οικονοµικές και κοινωνι-
κές επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στην Ελλάδα, Επιτροπή Μελέ-
της Επιπτώσεων Κλιµατικής Αλλαγής, Ιούνιος, https://bit.ly/2yVk0f4 

Χτίζοντας το µέλλον, (2010). Ένα πρόγραµµα για τα βιώσιµα κτίρια και την 
πράσινη ανάπτυξη, Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατι-
κής Αλλαγής, Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέρ-
γειας – ΚΑΠΕ, https://bit.ly/31Eq204.
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προς τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας (EC, 
2020) . Σύμφωνα με την σύσταση, ως ενεργειακά φτωχό χαρακτηρίζεται 
ένα νοικοκυριό που έχει  δυσκολία ή αδυναμία να εξασφαλίσει επαρκή 
θέρμανση στην κατοικία του και να έχει πρόσβαση σε άλλες βασικές υπη-
ρεσίες ενέργειας σε λογική τιμή.

Η ενεργειακή ένδεια, με βάση την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, 
συνδέεται άρρηκτα με την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων. Για την 
ακρίβεια, η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων προκρίνεται ως ο κύριο 
τρόπος αντιμετώπισης του φαινομένου. Αυτό είναι λογικό δεδομένου ότι 
μόνο το 1% των κτιρίων υποβάλλονται σε ενεργειακά αποδοτική ανακαίνι-
ση κάθε έτος (ΙΝΙ, 2020).

Η ενεργειακή φτώχεια προκαλείται κυρίως από τρεις παράγοντες: Το 
χαμηλό εισόδημα του νοικοκυριού, το υψηλό κόστος ενέργειας και την 
χαμηλή ενεργειακή απόδοση του σπιτιού. Συνολικά, ο συνδυασμός αυτών 
των τριών παραγόντων έχει οδηγήσει μεγάλα τμήματα του πληθυσμού σε 
κατάσταση αδυναμίας, κατά την οποία δυσκολεύονται να καλύψουν επαρ-
κώς τις ενεργειακές τους ανάγκες. Από τις υφιστάμενες έρευνες, εκτιμά-
ται ότι 800.000 νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζονται περίπου 
57 δις € σε διάφορα επιδόματα για την κάλυψη των αναγκών ενέργειας 
(Renovation Wave, 2020). 

Παρόλα αυτά, η έννοια του ενεργειακού προβλήματος διαφοροποιείται 
σημαντικά από χώρα σε χώρα. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Eurostat για το 2012, η Βουλγαρία με 49,5%, η Πορτογαλία με 35,7% και 
η Μάλτα με 35,4%, βρίσκονται στην κορυφή του πίνακα των ευρωπαϊκών 
χωρών των οποίων οι κάτοικοι αδυνατούν να δροσίσουν τα σπίτια τους 
(Thomson κ.α. , 2019). Το πρόβλημα έγινε δραματικά από το καλοκαίρι του 
2003, όταν κατά τη διάρκεια ενός ισχυρού καύσωνα σημειώθηκα περισσό-
τεροι από 70.000 θάνατοι, κυρίως στη Δυτική Ευρώπη εξαιτίας των υψηλό-
τατων θερμοκρασιών στα κτίρια, συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομείων 
και των εγκαταστάσεων φροντίδας (Robine κ.α., 2008).

Στην Ελλάδα, η πολυετή οικονομική ύφεση έχει οδηγήσει στην επιδεί-
νωση της ενεργειακής φτώχειας, καθώς η κατάσταση πλήττει ένα συνεχώς 
αυξανόμενο αριθμό ατόμων. Ειδικότερα, το 2018 το 22,7% του πληθυσμού 
ανέφερε ότι δεν κατάφερε να διατηρήσει το σπίτι τους επαρκώς ζεστό 
κατά τους χειμερινούς μήνες, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος της ΕΕ είναι 
7,3%. Ομοίως για το 2018, το 35,6% δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις 
του για τους λογαριασμούς ενέργειας λόγω οικονομικών δυσκολιών, ενώ ο 
αντίστοιχος μέσος όρος της ΕΕ είναι 6,6%. Τα επιμέρους μέτρα κοινωνικής 

ρεύνηση της ενεργειακής συμπεριφοράς των νοικοκυριών κατά τους θερι-
νούς μήνες στην μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου και συλ-
λέχθηκαν 400 ερωτηματολόγια. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι καταρχάς 
το 21% των κατοικιών δεν διαθέτει σύστημα ψύξης και επομένως είναι εξ 
ορισμού σε μειονεκτική θέση. Ένα 17% δεν μπορεί να κρατήσει σταθερή τη 
θερμοκρασία εντός της κατοικίας του κατά τους θερινούς μήνες , ενώ ένα 
36% έχει λάβει, έστω και μερικά, μέτρα ενεργειακής αναβάθμιση. 

Δεδομένης της έλλειψης και του κατακερματισμού των επιστημονικών 
στοιχείων σχετικά με τη δυναμική του φαινομένου της ενεργειακής έν-
δειας, ειδικά για την περίοδο που απαιτείται ψύξη, γίνεται μία προσπάθεια 
στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων που συλλέχθηκαν. Στόχος είναι να 
καταστεί σαφής η σύνδεση μεταξύ των συνθηκών διαβίωσης, αλλά και να 
αποτελέσει βάση για την περαιτέρω διερεύνηση του φαινομένου και της 
αντιμετώπισης του. 

Λέξεις-κλειδιά: Ενεργειακή ένδεια, Θερινοί μήνες, Θεσσαλονίκη 

1. Εισαγωγή

Η ενεργειακή φτώχεια παραμένει η μεγαλύτερη πρόκληση σε επίπεδο Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης καθώς περίπου 34 εκατ νοικοκυριά αδυνατούν να θερ-
μάνουν επαρκώς τις κατοικίες τους (Renovation Wave, 2020) και 374.400 
νοικοκυριά δεν μπορούν να κρατήσουν δροσερά τα σπίτια τους κατά τη 
διάρκεια του καλοκαιριού (EPOV, 2020). Με βάση επίσημα στοιχεία του 
Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Ενεργειακή Φτώχεια (EPOV,20201), 
το 2018 τα φτωχότερα ευρωπαϊκά νοικοκυριά ξόδεψαν το 16,2% του οικο-
γενειακού τους προϋπολογισμού για ενέργεια, ποσοστό που φτάνει ως το 
33,7% σε ορισμένες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

H ενεργειακή ένδεια εισήλθε για πρώτη φορά στο λεξιλόγιο των ευρω-
παϊκών θεσμικών οργάνων κατά τη διαδικασία της προετοιμασίας του Τρί-
του Ενεργειακού Πακέτου, με τις οδηγίες 2009/72/ΕΚ και του 2009/73/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «Σχετικά με τους κοι-
νούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την προμή-
θεια φυσικού αερίου» (Μποέμη κ.α., 2018). Από τότε, αν και έχει παρέλθει 
σχεδόν μία δεκαετία, δεν έχει δοθεί ακόμα κοινός ευρωπαϊκός ορισμός, 
ενώ μόλις πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε τη σύσταση 

1 https://www.energypoverty.eu/sites/default/files/downloads/observatory-documents/20-06/
epov_third_report_final_v2_compressed.pdf
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δεκαετίας .

Ειδικότερα τα χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης είναι (ΕΛΣΤΑΤ, 2014): 

‒	 Η μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης έχει 1.110.551 κατοί-
κους με 587.927 κτίρια.

‒	 Περίπου 1/5 των κτιρίων αποτελούνται από μονοκατοικίες. 

‒	 Το 69% διαθέτει κεντρική (αυτόνομη ή μη) θέρμανση, αλλά το 
8% δε διαθέτει καθόλου θέρμανση. 

‒	 Μόνο το 36% διαθέτει διπλούς υαλοπίνακες.

‒	 Το 36% δε διαθέτει καθόλου μόνωση.

Στη βάση της εμπειρίας των πρώτων 20, και μετά από μικρές βελτιώσεις, 
συμπληρώθηκαν 400 ερωτηματολόγια από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο 
του 2019. Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε με βάση τους κανόνες της 
τυχαιότητας και το δείγμα θεωρείται στατιστικά επαρκές. Υπενθυμίζεται 
ότι ένα τυχαίο δείγμα έχει την ιδιότητα ότι το κάθε στοιχείο του πληθυ-
σμού έχει την ίδια πιθανότητα να συμπεριληφθεί στο δείγμα με οποιο-
δήποτε άλλο. Έτσι, ένα δείγμα που λαμβάνεται τυχαία είναι αμερόληπτο 
με την έννοια ότι κανένα στοιχείο του πληθυσμού δεν έχει περισσότερες 
πιθανότητες να επιλεχθεί από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο (Μποέμη κ.α. 
2018). Το δείγμα αναλύεται στη συνέχεια με τη βοήθεια της περιγραφικής 
στατιστικής. 

Στόχος είναι η λήψη συμπερασμάτων σχετικά με τους παράγοντες που 
επηρεάζουν την ενεργειακή ένδεια κατά τους θερινούς μήνες.

3. Αποτελέσματα 

3.1. Δημογραφικά δεδομένα 

Το δείγμα του πληθυσμού προήλθε από την μητροπολιτική περιοχή της 
Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνει άτομα από όλες τις ηλικιακές ομάδες και 
κυρίως του παραγωγικού διαστήματος μεταξύ 30-59 έτη (71,5%). Από τα 
400 ερωτηματολόγια που συλλέχθηκαν τα 219 (54,7%) ήταν από άντρες 
και τα 181 (45,3%) από γυναίκες. Αναφορικά με την οικογενειακή κατάστα-
ση των ερωτηθέντων, το 59,5 % δηλώνει έγγαμο, το 33,2% άγαμο, ενώ το 
υπόλοιπο ποσοστό είναι είτε χήροι είτε διαζευγμένοι. 

Σχετικά με το επίπεδο μόρφωσης του πληθυσμού που εξετάστηκε, το 
70% είναι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα δεδομένα αυτά δεν συμπίπτουν 

πολιτικής, εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και τα μέτρα κατά της κλιματι-
κής αλλαγής (κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ, επίδομα πετρελαίου θέρμανσης) 
παρέχουν μεν ανακούφιση, αλλά είναι αποσπασματικά και δεν αποτελούν 
μέρος μιας ολοκληρωμένης πολιτικής. 

Στο πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη εργασία αναλύει και προσδιορίζει 
τους παράγοντες που οξύνουν το φαινόμενο, εστιαζόμενη στη μελέτη του 
κατά τους θερινούς μήνες. Συγκριμένα, παρουσιάζεται η έρευνα πεδίου 
που διεξήχθη στην μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης από τον Ιού-
λιο 2019 έως και τον Σεπτέμβριο 2019, και αναλύεται το φαινόμενο με στό-
χο τη διασύνδεση των κοινωνικοοικονομικών παραμέτρων, της εσωτερικής 
θερμοκρασίας και της θερμικής άνεσης.

2. Μεθοδολογία έρευνας  

Η μεθοδολογία που υιοθετήθηκε για τη συλλογή δεδομένων έγινε με τη 
βοήθεια ερωτηματολογίου και στην πορεία στατιστικής ανάλυσης. Το με-
θοδολογικό πλαίσιο που χρησιμοποιείται αφορά την εξέταση και συλλο-
γή δεδομένων που σχετίζονται με την ενεργειακή ένδεια. Η ενεργειακή 
ένδεια αφορά την αδυναμία πρόσβασης ενός νοικοκυριού σε βασικές 
ενεργειακές υπηρεσίες. Στην περίπτωση της παρούσας μελέτης, η ενερ-
γειακή ένδεια  αφορά την κατάσταση όπου ένα νοικοκυριό δεν έχει την 
δυνατότητα να ψύξει επαρκώς την κατοικία του. Όπως προαναφέρθηκε, οι 
3 βασικοί παράγοντες που συντελούν στην ενεργειακή ένδεια είναι η χα-
μηλή ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, το χαμηλό εισόδημα και οι υψηλές 
τιμές σε ηλεκτρισμό, πετρέλαιο και τις άλλες μορφές ενέργειας. Η συλλο-
γή πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ποσοτικών μεθόδων για τη συλλογή 
δεδομένων με τη χρήση ερωτηματολογίου που σχετίζεται τα προαναφε-
ρόμενα χαρακτηριστικά της ενεργειακής ένδειας. 

Το αρχικό ερωτηματολόγιο απαντήθηκε με μορφή συνέντευξης από 20 
άτομα. Στην πορεία κάποιες ερωτήσεις έγινα πιο ξεκάθαρες και επανα-
προσδιορίστηκε η σειρά τους. Το τελικό ερωτηματολόγιο είναι απρόσω-
πο. Περιλαμβάνει 3 διαφορετικές ενότητες, 48 ερωτήσεις κλειστού τύπου 
(τύπου Likert). Στόχος του ήταν η καταγραφή των συνηθειών ψύξης των 
κατοίκων της περιοχής μελέτης και η δημιουργία προφίλ χρήστη. Το ερω-
τηματολόγιο συμπληρώθηκε μόνο με τη μορφή συνέντευξής. 

Η μητροπολιτική περιοχής της Θεσσαλονίκης επιλέχθηκε επειδή υπήρ-
χε έλλειψη κάθε αναφοράς στο πρόβλημα αυτό, επειδή είναι μία περιοχή 
με υψηλή απαίτηση σε κλιματισμό  κατά τους θερινούς μήνες και επειδή 
είναι μία περιοχή που έχει πληγεί σημαντικά από την ύφεση της τελευταίας 
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κομμάτι της πληρωμής, καθυστερώντας την τακτοποίηση των υποχρεώσε-
ών του. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα νοικοκυριά με δυσκολία στην πληρωμή 
των λογαριασμών εμφανίζουν παράλληλα και μείωση εισοδήματός τους 
τα τελευταία 3 χρόνια σε ποσοστό περίπου 37%, τεκμηριώνοντας τη συ-
σχέτιση εισοδήματος και συνέπειας πληρωμών

Ο δείκτης των καθυστερημένων λογαριασμών ΔΕΗ ή θέρμανσης προ-
έρχεται από τον ευρύτερο Ευρωπαϊκό στατιστικό δείκτη «Arrears on utility 
bills», ο οποίος αναφέρεται σε καθυστερημένες οφειλές λογαριασμών 
κοινής ωφέλειας, όπως θέρμανση, ηλεκτρισμό, νερό, αποχέτευση κλπ. και 
ο οποίος αποτελεί το δεύτερο υποκειμενικό δείκτη, ευρέως χρησιμοποι-
ούμενο στην Ευρώπη ως εργαλείο μέτρησης της ενεργειακής φτώχειας 
(EPOV,2020).

3.2 Αποτελέσματα αναφορικά με την κατοικία 

Το 45% των κατοικιών που εξετάστηκαν είναι ιδιόκτητες, ποσοστό που απέ-
χει αρκετά τα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ (73%) (2014). Το 83% των κατοικιών εί-
ναι διαμερίσματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (40%). Ειδικότερα, το 71% 
κατοικεί σε κτίρια κατασκευασμένα πριν το 2006 (εικόνα 1). Ενώ το 37% 
και το 23% στην Δυτική και Ανατολική πλευρά της πόλης, αντίστοιχα. Το 
μεγαλύτερο ποσοστό των διαμερισμάτων είναι από 50 έως 100 m2. (56%), 
όπου κατά 70% διαμένουν άτομα με χαμηλά η μεσαία εισοδήματα. Ένα 
ποσοστό της τάξης του 27,75% αφορά διαμερίσματα με επιφάνεια 100-149 
m2. Σε αυτές, μόλις  ένα ποσοστό της τάξης του 15% αφορά άτομα κάτω 
των 30 ετών. Αξίζει να αναφερθεί ότι το 83% των κατοικιών είναι άνω των 
150 m2είναι μονοκατοικίες. 

Το 44% του δείγματος ζει σε κατοικίες μερικώς θερμομονωμένες και το 
13% καθόλου θερμομονωμένες (εικόνα 1). Γεγονός που συνάδει με το ότι 
περίπου το 55% των κατοικιών έχει κατασκευαστεί πριν από το 1980, όταν 
δεν ίσχυε ο κανονισμός θερμομόνωσης κτιρίων. Αλλά και μετά το 2010, 
λόγω της οικονομικής ύφεσης, ο αριθμός των κτιρίων που χτίστηκε με τις 
ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ φτάνει μόλις το 1,5% του συνολικού απο-
θέματος κατοικιών (Τράτσα, 2018). 

Σε επίπεδο γειτονιάς και μικροκλιματικών συνθηκών, το 39% του δείγματος 
απάντησε πως υπάρχει αρκετό έως πολύ πράσινο στη γειτονιά του. Αλλά 20% 
δήλωσε πως δεν υπάρχει καθόλου πράσινο στην περιοχή, γεγονός με σαφείς 
συνέπειες για την ατμοσφαιρική ρύπανση και την γενικότερη ποιότητα ζωής.

με τα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ, καθώς το 53% των Ελλήνων έχουν υποχρεω-
τική εκπαίδευση ή είναι αγράμματοι ενώ το ποσοστό των κατόχων πτυχίου 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αγγίζει μόλις το 17%. 

Το ποσοστό απασχόλησης, δηλαδή το ποσοστό του πληθυσμού εργά-
σιμης ηλικίας που απασχολείται, θεωρείται ότι αποτελεί βασικό κοινωνικό 
δείκτη όταν μελετώνται οι εξελίξεις στο εσωτερικό των αγορών εργασίας. 
Στο συγκριμένο πληθυσμό του δείγματος το ποσοστό απασχόλησης ανέρ-
χεται στο 73%. Το 46% του δείγματος είναι μόνιμοι υπάλληλοι και το 26% 
ελεύθεροι επαγγελματίες. Το ποσοστό ανεργίας ανέρχεται στο 5,5%, δη-
λαδή αρκετά χαμηλότερο από το γενικό ποσοστό ανεργίας για τον Ιούλιο 
του 2019 που ήταν 16,9%. 

Το συνολικό διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού συμπεριλαμβάνει: 

‒	 το εισόδημα που προέρχεται από εργασία (εισόδημα μισθωτών 
και εισόδημα από αυτοαπασχόληση), 

‒	 το ατομικό εισόδημα από επενδύσεις και ακίνητη περιουσία. 

‒	 τις χρηματικές μεταβιβάσεις από άλλα νοικοκυριά και 

‒	 τα κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνονται σε μετρητά συμπερι-
λαμβανομένων και των συντάξεων. 

Επομένως, αναλόγως του ύψους των παραπάνω εισροών, το διαθέσιμο 
εισόδημα κάθε νοικοκυριού διαμορφώνεται διαφορετικά, με αποτέλεσμα 
να σχηματίζονται εισοδηματικές ανισότητες, οι οποίες είναι άμεσα συνδε-
δεμένες με την ποιότητα ζωής. 

Σχετικά με το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των νοικοκυριών, στις χα-
μηλές τάξεις, μέχρι 10.000€ ανήκει το 29% των νοικοκυριών εκ των οποίων 
το 32% ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία 19-29. Αυτό το στοιχείο σαφέστατα 
υποδηλώνει την αβεβαιότητα που επικρατεί στην Ελλάδα αναφορικά με τα 
οικονομικά και επαγγελματικά δεδομένα. Το 66% των νοικοκυριών ανήκει 
στις μεσαίες εισοδηματικές τάξεις από 10.000 μέχρι 30.000€. Ενώ, σχετι-
κά με την μείωση των εισοδημάτων, μόλις το 25,2% δήλωσε πως δεν έχει 
επέλθει μείωση στο εισόδημά του και κυρίως οι ελεύθεροι επαγγελματίες 
οι οποίοι έχουν πληγεί κατά 65%. 

Τέλος, αναφορικά με τη συνέπεια ως προς την πληρωμή των λογαρια-
σμών ενέργειας, το 65% του δείγματος δήλωσε πάρα πολύ έως πολύ συνε-
πείς. Όμως, το 10% του δείγματος, που κατά 42,5% προέρχεται από νοικο-
κυριά με εισόδημα κάτω από 10.000€ ετησίως , δήλωσε μια αδυναμία στο 
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ποσοστά μετρήθηκαν και σε όσους δήλωσαν ανεμιστήρα ως σύστημα 
δροσισμού. 

Πίνακας 1. Αποτελέσματα έρευνας αναφορικά με την ενεργειακή ένδεια 
κατά τους θερινούς μήνες

Συμφωνώ 
απόλυτα

Συμφωνώ

Ούτε 
συμφωνώ 

/ ούτε 
διαφωνώ

Διαφωνώ
Διαφωνώ 

απόλυτα

Το υφιστάμενο 
σύστημα ψύξης 
καλύπτει τις ανάγκες 
μου.

15% 43% 21% 20% 1%

Καταφέρνω να 
κρατήσω σταθερή 
την εσωτερική 
θερμοκρασία της 
κατοικίας μου κατά 
τους καλοκαιρινούς 
μήνες. 

8% 48% 28% 15% 2%

Το σύστημα ψύξης 
το λειτουργώ 
περισσότερες από 8 
ώρες την ημέρα.

15% 27% 24% 24% 10%

Η κατοικία 
μου πιστεύω 
ότι χρειάζεται 
ενεργειακή 
αναβάθμιση.

20% 38% 31% 10% 2%

Πιστεύω ότι οι 
συνθήκες διαβίωσης 
εντός της κατοικίας 
μου είναι κατάλληλες.

8% 53% 34% 4% 1%

Σε περιόδους 
εκτεταμένης ζέστης 
μπορώ να κρατήσω 
τη θερμοκρασία της 
κατοικίας μου σε 
επιθυμητά επίπεδα.

5% 45% 29% 17% 4%

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 1, το 33,75% δήλωσε πως δεν χρησιμο-
ποιεί για πολλές ώρες (>8) το σύστημα ψύξης. Το ποσοστό αυτό αφορά 
κατά 62,5 % αφορά μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Επιπλέον, το 51,8% 
είναι άτομα κάτω από τα 40 έτη, ποσοστό που οφείλεται στην θερμική 

Εικόνα 1. Χαρακτηριστικά του δείγματος.

3.3. Αποτελέσματα αναφορικά με το σύστημα ψύξης και τη θερμική 
άνεση 

Τα δεδομένα αυτά σχετίζονται άμεσα με τις ώρες ψύξης της κατοικίας. Ο 
δείκτης, είναι ανάλογος με αυτόν που αφορά τις ώρες θέρμανσης. Απει-
κονίζει το ποσοστό των νοικοκυριών που δηλώνει την αδυναμία διατήρη-
σης του σπιτιού σε κατάλληλη θερμοκρασία. Ο δείκτης αυτός αποτελεί το 
σημαντικότερο κριτήριο για τη θερμική άνεση. Ενώ, αποτελεί τον κύριο 
παράγοντα για την υγεία των κατοίκων καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες 
και η υγρασία δημιουργούν προβλήματα στη φυσική και ψυχική υγεία των 
ανθρώπων (Antoniadou & Papadopoulos, 2017)

Ανάλογος δείκτης είναι ο δείκτης που σχετίζεται με την ποιότητα διαβί-
ωσης. Ο δείκτης αυτός συνδέεται με την ύπαρξη προβλημάτων υγρασίας, 
μούχλας ή διαρροών. Ο δείκτης αυτός, αναφέρεται στην έρευνα EU–SILC 
(2017) και αποτελεί τον τρίτο υποκειμενικό δείκτη που χρησιμοποιείται 
ευρέως σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ως εργαλείο μέτρησης της ενεργειακής 
φτώχειας. Ενώ, στην προκείμενη, καθώς ξ έρευνα αφορά την μελέτη κατά 
τους θερινούς μήνες, συνδέεται με την θερμική άνεση και την υγεία. 

Επομένως, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας αναφορικά με 
το σύστημα ψύξης, το 85% διαθέτει κλιματιστικό. Το 47% είναι συμβατικού 
τύπου γεγονός, που συνεπάγεται μικρότερη απόδοση και μεγαλύτερη κα-
τανάλωση. Το 42% το χρησιμοποιεί περισσότερες από 8 ώρες κατά τους 
θερινούς μήνες (πίνακας 1). Αξίζει να αναφερθεί ότι το 74,5% χωρίς σύ-
στημα ψύξης ανήκει στα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, ενώ παρόμοια 
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3.4. Αποτελέσματα αναφορικά με την ενεργειακή αναβάθμιση  

Το 58% των ερωτηθέντων, δήλωσε πως συμφωνεί με την άποψη ότι 
η κατοικία του χρειάζεται ενεργειακή αναβάθμιση, ενώ μόλις το 11% να 
πιστεύει το αντίθετο. Παρόλα αυτά, μόλις το 36,25% δήλωσε πως έλαβε 
κάποια μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας το τελευταίο διάστημα.

Ειδικότερα, το 64,7% στράφηκε στην αγορά νέων συστημάτων ψύξης 
για μείωση της κατανάλωσης και εξοικονόμηση ενέργειας. Σε άλλες πε-
ριπτώσεις το 28,6% επέλεξε την προσθήκη θερμομόνωσης στην κατοικία 
του, το 4% πρόσθεσε συστήματα ελέγχου στην κατοικία του για εύκολη 
διακοπή της λειτουργίας του συστήματος ψύξης όταν δεν είναι απαραί-
τητο και το 2,7% των νοικοκυριών έλαβε συνδυαστικά μέτρα ως προς την 
εξοικονόμηση ενέργειας.

4. Συμπεράσματα και σχεδίαση στρατηγικής 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η ενεργειακή ένδεια έχει επη-
ρεάσει ένα σημαντικό ποσοστό των νοικοκυριών στην Ελλάδα . Αυτό πα-
ρατηρείται από τον σημαντικό αριθμό νοικοκυριών που αδυνατούν να δι-
ατηρήσουν την κατοικία τους στα θερμοκρασιακά επίπεδα που χρειάζεται 
και ειδικότερα από την ανασφάλεια που επικρατεί ως προς την γενικότερη 
κάλυψη των αναγκών για ψύξη.

Μεγάλο ποσοστό των νοικοκυριών, κυρίως με χαμηλά και μεσαία εισο-
δήματα, διαμένει σε ανεπαρκώς προστατευμένες κατοικίες με ανεπαρκή 
θερμομόνωση. Οι συγκεκριμένες κατοικίες με δεδομένη την αυξημένη 
ενεργειακή κατανάλωση που απαιτείται για την επαρκή τους ψύξη, αλλά 
και με τις σχετικά υψηλές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος, οδηγούν τη συγκε-
κριμένη κατηγορία νοικοκυριών σε δυσχερή θέση.

Αυτή η δυσάρεστη κατάσταση έχει σοβαρές συνέπειες στην ποιότητα 
του εσωτερικού περιβάλλοντος και στη γενικότερη διαβίωση των νοικο-
κυριών. Αξίζει να σημειωθεί πως περισσότερο από το 50% πιστεύει πως η 
κατοικία του χρήζει ενεργειακής αναβάθμισης, παρ’ όλ’ αυτά το ποσοστό 
που τελικά έλαβε κάποια μέτρα είναι πολύ μικρότερο. Ταυτόχρονα, πολλά 
νοικοκυριά δεν προχώρησαν στη χρήση νέων συστημάτων εξοικονόμησης 
ενέργειας. Σε αυτήν την κατηγορία του δείγματος ανήκουν οι εισοδημα-
τικές ομάδες μέχρι 20.000€, που τα τελευταία χρόνια μάλιστα έχουν υπο-
στεί μείωση στο οικογενειακό εισοδήματος. 

Το φαινόμενο της ενεργειακής ένδειας αποτελεί ένα κοινωνικό, οικονο-
μικό και περιβαλλοντικό πρόβλημα του σύγχρονου κόσμου με την Ελλάδα 

άνεση σχετιζόμενη με την ηλικία των ατόμων. 

Παρατηρήθηκε μεγάλο ποσοστό νοικοκυριών που είναι δεν ικανοποιη-
μένα από το σύστημα ψύξης, συγκεκριμένα, το21% δηλώνει πως δεν καλύ-
πτονται οι ανάγκες τους. Επομένως, είναι αναμενόμενο το 72,5% να χρη-
σιμοποιεί την τεχνική του νυχτερινού αερισμού για περαιτέρω μείωση της 
θερμοκρασίας εντός της κατοικίας του.

Επιπλέον, το 68,5% δηλώνει πως σε μεγάλο βαθμό, κατά τους θερινούς 
μήνες αφήνει τα παράθυρα του ανοιχτά για βέλτιστο αερισμό, ενώ μόλις 
το 4, 5% απάντησε πως δεν τα αφήνει σχεδόν καθόλου ανοιχτά. Τα συγκε-
κριμένα αποτελέσματα δηλώνουν τη σημασία του φυσικού αερισμού για 
ένα σπίτι, εφόσον βεβαίως αυτός διεξάγεται με τις κατάλληλες συνθήκες, 
και από την άλλη την γενικότερη ανάγκη για επαρκή ψύξη στις αυξημένες 
θερμοκρασίες του καλοκαιριού.

Αναφορικά με την δυνατότητα διατήρησης της θερμοκρασίας σταθε-
ρής κατά τους θερινούς μήνες, το 56% δηλώνει πως διατηρεί σταθερή 
την εσωτερική θερμοκρασία του σπιτιού, ενώ το 16,5% δεν το καταφέρνει. 
Τελικά το 50% δηλώνει πως και σε περιόδους εκτεταμένης ζέστης, κατα-
φέρνει και διατηρεί σε σταθερά επίπεδα την εσωτερική θερμοκρασία του 
σπιτιού. Από την άλλη, το 21% δηλώνει πως αδυνατεί να την διατηρήσει 
σταθερή. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να τονιστεί πως 75% του δείγματος με 
αδυναμία διατήρησης της σταθερής θερμοκρασίας, δήλωσε πως οι ανά-
γκες του για ψύξη δεν ικανοποιούνται επαρκώς.

Επιπρόσθετα, η έρευνα έδειξε ότι το επίπεδο υγείας των νοικοκυριών 
είναι σε καλό επίπεδο, αφού το 79,25% δηλώνει πως η υγεία του είναι είτε 
καλή είτε πολύ καλή. Εντούτοις, το 15,5% δήλωσε πως το επίπεδο υγείας 
στην κατοικία του βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο. Από αυτούς, το 77 % των 
ερωτηθέντων απάντησε πως λόγω των προβλημάτων υγείας ή αναπηρί-
ας υπάρχει ανάγκη διατήρησης της εσωτερικής θερμοκρασίας σε συγκε-
κριμένα επίπεδα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ώστόσο, μόνο το 52,5% 
δηλώνει πως αυτές οι ανάγκες για ψύξη ικανοποιούνται. Το δείγμα αυτό 
αφορά,  κυρίως ηλικιακές ομάδες άνω των 50 ετών, συνταξιούχους και με 
χαμηλά εισοδήματα. 

Έτσι αποδεικνύεται πως ορισμένες κοινωνικές ομάδες, όπως οι ηλικι-
ωμένοι και τα εξαρτώμενα ή χρόνια άρρωστα άτομα, είναι ιδιαίτερα ευά-
λωτες στις επιπτώσεις της ενεργειακής ένδειας. Επομένως, γίνεται σαφές 
πως μέσω αυτής της έρευνας η ενεργειακή ένδεια έχει και διαστάσεις 
ενός προβλήματος υγείας στην Ελλάδα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
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Thomson, Η., Simcock, Ν., Bouzarovski, S., Petrova, S., (2019). Energy 
poverty and indoor cooling: An overlooked issue in Europe. Energy 
and Buildings, Pages 21-29

ΕΛΣΤΑΤ, (2011). Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011: Κατοικίες /Νοι-
κοκυριά / Ανέσεις  

ΙΝΙ, 2020. Γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγεί-
ας και Ασφάλειας των Τροφίμων προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, 
Έρευνας και Ενέργειας σχετικά με τη μεγιστοποίηση του δυνα-
μικού ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος της ΕΕ 
(2020/2070(INI)) 

Τράτσα, Μ., (2018). Πιο Απειλητική η Ενεργειακή Ένδεια το Καλοκαίρι. 
Energia.gr. Url: https://www.energia.gr/article/145846/pio-apeilhtikh-
h-energeiakh-endeia-to-kalokairi

Antoniadou P., Papadopoulos A.M. (2017) Occupants’ thermal comfort: 
State of the art and the prospects of personalized assessment in 
office buildings, Energy and Buildings, 153, 136-149

EU SILC, (2017). Housing statistics. Url: http://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/index.php/Housing_statistics (τελ. ημερ. πρόσβα-
σης 07/12/2020) 

να βρίσκεται στις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο στην Ευρώπη. Η 
ενεργειακή φτώχεια έχει πλήξει και την περιοχή της Θεσσαλονίκης, λόγω 
του συνδυασμού των υψηλών θερμοκρασιών και υψηλής υγρασίας τους 
καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και λόγω της ηλικίας της πλειοψηφίας των κτι-
ρίων και της  χαμηλής ενεργειακής τους απόδοσης.

Η διατήρηση των κτιρίων δροσερά το καλοκαίρι δεν είναι πολυτέλεια, 
αλλά είναι αναγκαιότητα κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες. Η ενημέρωση 
και εκπαίδευση των νοικοκυριών γύρω από το φαινόμενο της ενεργεια-
κής ένδειας θα βοηθούσε επίσης στην αντιμετώπιση του φαινομένου. Επι-
πρόσθετα η χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και νέων, ενεργειακά 
αποδοτικότερων συστημάτων, θα συμβάλουν στην κατεύθυνση αυτή. Τέ-
λος, η πιο σημαντική παράμετρος παραμένει ο σχεδιασμός πολιτικών με 
αποδοτικά κίνητρα και η υιοθέτηση οικονομοτεχνικά βέλτιστων λύσεων, οι 
οποίες θα περιλαμβάνουν όχι πιθανά κίνητρα αλλά και λύσεις τεχνολογι-
κής αιχμής. 
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διαφοροποιήσεων όσον αφορά στην επιλογή τρόπου θέρμανσης και στη 
διερεύνηση της ανθεκτικότητας των απόψεων στο χρόνο. Τα αποτελέ-
σματα της έρευνας αναδεικνύουν ότι η πλειοψηφία των μεταβλητών που 
εξετάστηκαν παραμένουν περίπου σταθερές στο χρόνο και δεν παρουσι-
άζουν σημαντικές μεταβολές. Καταγράφεται ένα σημαντικό ποσοστό συμ-
μετεχόντων που διαχρονικά δηλώνει αδυναμία επαρκούς θέρμανσης της 
κατοικίας είτε μην έχοντας τη δυνατότητα προμήθειας πετρελαίου θέρ-
μανσης είτε θερμαίνοντας επιλεκτικά κάποιους χώρους. Επίσης σημαντική 
μερίδα των ερωτηθέντων δηλώνει πως άλλαξαν μαζικά τρόπο θέρμανσης 
στην αρχή της κρίσης, ενώ ο τρόπος αυτός τείνει σταδιακά να σταθερο-
ποιηθεί.

Λέξεις -κλειδιά: ατμοσφαιρική ρύπανση, τρόπος θέρμανσης, απόψεις του 
κοινού

1. Εισαγωγή

Η θέρμανση θεωρείται ένα βασικό κοινωνικό αγαθό απαραίτητο για ποι-
οτική και άνετη διαβίωση των ανθρώπων. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Ορ-
γανισμό Υγείας (ΠΟΥ) η θερμοκρασία των 20οc θεωρείται ιδανική για την 
επίτευξη συνθηκών θερμικής άνεσης (WHO, 2009). Οι πολύ χαμηλές ή 
πολύ υψηλές θερμοκρασίες εσωτερικού χώρου έχουν σοβαρές επιπτώ-
σεις στην ποιότητα του περιβάλλοντος των εσωτερικών χώρων και συνδέ-
ονται με την αύξηση της θνησιμότητας και της νοσηρότητας (Clinch and. 
Healy, 2000; Healy, 2003). Υπολογίζεται ότι περίπου 1,3 με 2,6 εκ. άνθρωποι 
στον πλανήτη δεν έχουν πρόσβαση συνθήκες επαρκούς θέρμανσης (ΙΕΑ, 
2015). Το πρόβλημα της ανεπαρκούς ή μη πρόσβασης σε υπηρεσίες ενέρ-
γειας εντοπίζεται κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ώστόσο, αποτελεί 
πλέον σημαντικό πρόβλημα και για τις αναπτυγμένες χώρες, το οποίο έχει 
ενταθεί την τελευταία δεκαετία λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. 
Ο αριθμός των Ευρωπαίων που θεωρείται ότι δεν έχει πρόσβαση σε βασι-
κές ενεργειακές υπηρεσίες (θέρμανση, ψύξη) εκτιμάται στα 50 έως 125εκ. 
(BPIE, 2014). 

Η Ελλάδα είναι μια χώρα που βρίσκεται σε οικονομική κρίση από το τέ-
λος του 2008. Οι εφαρμοζόμενες μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα λιτότητας 
που έχουν εφαρμοστεί ως μέσο εξόδου από την κρίση, έχουν επιφέρει 
σημαντική μείωση του εισοδήματος των νοικοκυριών, καθώς και αυξήσεις 
στις τιμές της ενέργειας. Ώς εκ τούτου, ένα σημαντικό μέρος των πολιτών 
δηλώνει αδυναμία έγκαιρης αποπληρωμής των λογαριασμών ενέργειας 
και καταφεύγει σε περικοπές σε βασικά είδη διαβίωσης προκειμένου να 

Απόψεις των κατοίκων της 
Αθήνας για τη θέρμανση της 
κατοικίας τους, τους χειμώνες 
από την έναρξη της κρίσης
Έφη Δριμυλή1 και Ευθύμιος Ζέρβας1

1 Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό  Πανεπιστήμιο, Πάτρα, Ελλάδα

Περίληψη

Η θέρμανση των κατοικιών αποτελεί ένα κρίσιμο αγαθό για την ευη-
μερία των ανθρώπων και η μη επαρκής επίτευξής της έχει συνδεθεί 
με αυξημένα ποσοστά νοσηρότητας και θνησιμότητας. Η οικονο-

μική κρίση που πλήττει τα τελευταία χρόνια τις περισσότερες χώρες έχει 
οδηγήσει σε αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, που αποτελεί 
ένα από τα κύρια μέσα θέρμανσης, καθώς και σε κατακόρυφη μείωση των 
εισοδημάτων των πολιτών. Ώς αποτέλεσμα πολλά νοικοκυριά αντιμετωπί-
ζουν αδυναμία πρόσβασης σε συνθήκες επαρκούς θέρμανσης και ζουν 
σε συνθήκες ενεργειακής ένδειας με αρνητικές επιπτώσεις για την υγεία 
τους. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η συγκριτική ανάλυση των απο-
τελεσμάτων τεσσάρων διακριτών ερευνών που διερευνούν τις απόψεις 
των κατοίκων της Αθήνας για τον τρόπο θέρμανσης των νοικοκυριών τους. 
Οι έρευνες διεξήχθησαν κατά την χειμερινή περίοδο 2012-2013, 2014-2015, 
2016-2017 και 2018-2019, με τη χρήση του ίδιου ερωτηματολογίου, το οποίο 
απευθύνθηκε σε μόνιμους κατοίκους της Αττικής. Με την στατιστική ανά-
λυση και σύγκριση των αποτελεσμάτων επιχειρείται ο εντοπισμός πιθανών 
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2.2 Εργαλείο της έρευνας

Το ερωτηματολόγιο αποτελούταν κυρίως από ερωτήσεις κλειστού τύπου, 
με τις απαντήσεις να δίνονται στην πενταβάθμια κλίμακα Likert. Το πρώτο 
τμήμα του ερωτηματολογίου στόχευε στη διερεύνηση του τρόπου θέρ-
μανσης των κατοίκων της Αθήνας καθώς και των παραγόντων που συντέ-
λεσαν σε αυτή τους την επιλογή. Το δεύτερο τμήμα του ερωτηματολογίου 
αποσκοπούσε στη διερεύνηση των οικονομικών στοιχείων που σχετίζονται 
με το θέμα της οικιακής θέρμανσης. Το τελευταίο τμήμα του ερωτηματο-
λογίου σχετίζεται με τα δημογραφικά και κοινωνικο-οικονομικά χαρακτη-
ριστικά των συμμετεχόντων. 

2.3 Στατιστική επεξεργασία

Οι απαντήσεις κωδικοποιήθηκαν και καταχωρήθηκαν στο στατιστικό πρό-
γραμμα που χρησιμοποιήθηκε για την επεξεργασία των δεδομένων (SPSS). 
Ακολούθησε η περιγραφική στατιστική (υπολογισμός μέσης τιμής, τυπικής 
απόκλισης, κατανομή συχνοτήτων). Για κάθε μεταβλητή για κάθε χρόνο 
έρευνας και η διακύμανση των μέσων όρων των απαντήσεων προκριμένου 
να φανεί η ανθεκτικότητα των απόψεων των συμμετεχόντων στο χρόνο. 

3. Αποτελέσματα-Συζήτηση 

3.1 Τρόπος θέρμανσης

Η πρώτη ερώτηση αφορούσε στο μέσο που χρησιμοποίησαν οι συμμετέ-
χοντες για να θερμάνουν την οικία τους (Σχ 1). Παρατηρούμε ότι η κατα-
νομή των μέσων θέρμανσης είναι περίπου η ίδια σε όλες τις χρονιές. Πε-
ρίπου οι μισοί συμμετέχοντες σε όλες τις χρονιές έρευνας έκαναν χρήση 
του πετρελαίου. Το τζάκι ως μέσο θέρμανσης κινείται σε ένα εύρος από 
20-35%, με το μεγαλύτερο ποσοστό χρήσης (34.63%) να σημειώνεται τη 
χρονιά 2014-2015. Από τα παραπάνω είναι προφανής η προεξέχουσα χρή-
ση του πετρελαίου ως μέσο οικιακής θέρμανσης. Αυτό επιβεβαιώνεται και 
από την πιο πρόσφατη έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας το 
2011-12, όπου οι κύριες πηγές θέρμανσης στην Ελλάδα είναι: ορυκτά καύ-
σιμα (πετρέλαιο, 64%), βιομάζα (12%), ηλεκτρική ενέργεια (12%) και φυσικό 
αέριο (9%) (Gratsea et al., 2017). Να σημειωθεί ότι το ποσοστό των ερω-
τηθέντων που δεν θέρμαναν καθόλου την οικία τους δεν είναι ασήμαντα 
(5-6%), δηλαδή 1 στα 20 Αθηναϊκά νοικοκυριά περνούν έναν κρύο χειμώνα.

εξοικονομήσει χρήματα για θέρμανση (Panas, 2012). Επιπρόσθετα, έχουν 
καταγραφεί σημαντικές περικοπές στη διάρκεια θέρμανσης καθώς και 
αλλαγή των τρόπων θέρμανσης (Santamouris et al., 2014). Η αλλαγή των 
τρόπων θέρμανσης αφορά στην στροφή σε άλλα μέσα θέρμανσης όπως 
το τζάκι ή η σόμπα (Saffari et al., 2013; Saraga et al., 2015; Dimitriou et al., 
2018). Η αυξημένη χρήση βιομάζας καθώς και η χρήση ως καύσιμης ύλης 
ακατάλληλων υλικών έχει οδηγήσει σε υποβάθμιση της ποιότητας της 
ατμόσφαιρας πολλών ελληνικών πόλεων με αποτέλεσμα να έχει αυξηθεί η 
όχληση από την ατμοσφαιρική ρύπανση (Sarigiannis et al., 2014; Florou et 
al., 2017; Fourtziou et al., 2017; Gratsea et al., 2017).

Στόχο της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των τρόπων θέρ-
μανσης που χρησιμοποιούν οι κάτοικοι της Αθήνας καθώς και της ανθεκτι-
κότητας των απόψεών τους στο χρόνο. Η επανάληψη της συγκεκριμένης 
έρευνας κάθε δύο έτη κρίθηκε αναγκαία καθώς η επιλογή του τρόπου 
θέρμανσης  συνδέεται με την διακύμανση της τιμής του πετρελαίου θέρ-
μανσης, καθώς και με την τρέχουσα οικονομική κρίση.

2. Μεθοδολογία

2.1 Διεξαγωγή της έρευνας

Οι έρευνες διεξήχθησαν με τη χρήση ειδικά δομημένου ερωτηματολογίου. 
Το ερωτηματολόγιο απευθύνθηκε σε μόνιμους κατοίκους της Αθήνας, ηλι-
κίας άνω των 18 ετών και η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσω προσωπι-
κής συνέντευξης. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν σε διάφορα μέρη 
της Αθήνας, σε διαφορετικές ώρες της ημέρας και σε διαφορετικές μέρες 
της εβδομάδας. Οι χρόνοι διεξαγωγής των τεσσάρων διακριτών ερευνών 
και το δείγμα της κάθε έρευνας παρατίθενται στον Πίνακα 1. 

Πίνακας 1. Στοιχεία ερευνών

α/α έρευνας Χρόνος διεξαγωγής 
έρευνας

Περιοχή έρευνας Δείγμα 
( αριθμός 
ατόμων)

1 Χειμώνας 2012-2013 Αττική 445

2 Χειμώνας 2014-2015 Αττική 462

3 Χειμώνας 2016-2017 Αττική 490

4 Χειμώνας 2018-2019 Αττική 500
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Σχήμα 3. Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης την τρέχουσα χρονιά

Στη συνέχεια αυτοί που δήλωσαν ότι προμηθεύτηκαν πετρέλαιο θέρμανσης 
ερωτήθηκαν σχετικά με την ποσότητα που προμηθεύτηκαν σε σύγκριση με την 
προηγούμενη χρονιά. Παρατηρούμε ότι τη χρονιά 2012-2013 καταγράφεται το 
μεγαλύτερο ποσοστό (78.38%) αυτών που δήλωσαν ότι προμηθεύτηκαν μικρό-
τερη ποσότητα πετρελαίου και τη χρονιά 2018-2019 σημειώνεται το μικρότερο 
ποσοστό 27.94% (Σχ. 4). Είναι προφανές ότι οι συμμετέχοντες όλες τις χρονιές 
προμηθεύονται σταθερά μικρότερη ποσότητα πετρελαίου. Η τάση αυτή είναι 
εντονότερη την πρώτη χρονιά και τείνει να σταθεροποιηθεί.

Σχήμα 4. Ποσότητα πετρελαίου σε σχέση με προηγούμενη χρονιά

Στη συνέχεια διερευνήθηκαν οι λόγοι μη προμήθειας πετρελαίου μεταξύ αυ-
τών που δεν προμηθεύτηκαν πετρέλαιο ή αυτών που προμηθεύτηκαν λιγότερο 
σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Σε όλες τις χρονιές παρατηρούμε ότι 
καταγράφονται σημαντικά ποσοστά μη προμήθειας πετρελαίου λόγω προσω-
πικής άρνησης και άρνησης των υπόλοιπων ενοίκων(Σχ. 5). Η παραπάνω άρνη-

Σχήμα 1. Τρόποι θέρμανσης της οικίας ανά χρονιά

Η επόμενη ερώτηση αποσκοπούσε στη διερεύνηση της αλλαγής μέσου 
θέρμανσης (Σχ. 2). Τον χειμώνα 2012-2013 καταγράφηκε το μεγαλύτερο 
ποσοστό (περίπου 40%) αυτών που δήλωσαν αλλαγή μέσου θέρμανσης. 
Στις επόμενες χρονιές της έρευνας το ποσοστό ακολουθεί φθίνουσα πο-
ρεία και φτάνει στο 22.5% τη χρονιά 2018-2019. Προφανώς οι κάτοικοι άλ-
λαξαν μαζικά τρόπο θέρμανσης στην αρχή της κρίσης, ενώ ο τρόπος αυ-
τός τείνει να σταθεροποιηθεί σταδιακά.

Σχήμα 2. Αλλαγή μέσου θέρμανσης

Η επόμενη ερώτηση απευθύνθηκε σε αυτούς που διαθέτουν καυστήρα 
πετρελαίου, οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν εάν έβαλαν πετρέλαιο τον 
τρέχοντα χειμώνα (Σχ. 3). Ένα σημαντικό ποσοστό 40-50% των νοικοκυρι-
ών δεν έβαλε πετρέλαιο. Το ποσοστό αυτό ήταν υψηλότερο στην αρχή της 
κρίσης, ενώ μειώνεται σταδιακά, με μικρή αύξηση τον τελευταίο χειμώνα.
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από 36% έως 41%, που δηλώνει πως θέρμανε επιλεκτικά κάποιους χώρους 
του σπιτιού (Σχ. 7), προφανώς χρησιμοποιώντας μεμονωμένα θερμαντικά 
μέσα. Το ποσοστά θέρμανσης επιλεκτικά κάποιων χώρων είναι σταθερό 

τα δύο πρώτα χρόνια της έρευνας και μειώνεται ελάχιστα στην συνέχεια.

Σχήμα 7. Θέρμανση ολόκληρης της οικίας ή επιλεκτικά κάποιων χώρων

Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν ποια θερμοκρασία εσωτερικού 
χώρου θεωρούν ιδανική τον χειμώνα. Επίσης στους ζητήθηκε ο βαθμός συμ-
φωνίας τους με τη δήλωση: “Η διατήρηση της εσωτερικής θερμοκρασίας 18-
20οC σε όλη τη διάρκεια του χειμώνα είναι βασική ανάγκη”. Παρατηρούμε ότι 
σταθερά και τις τέσσερεις χρονιές οι συμμετέχοντες θεωρούν ιδανική εσωτε-
ρική θερμοκρασία εσωτερικού χώρου τους 20οC (Πίνακας 2). Επίσης η συντρι-
πτική πλειοψηφία και στις τέσσερεις χρονιές συμφωνεί με την διατήρηση της 
εσωτερικής θερμοκρασίας στους 18-20οC. Η κατανομή των απαντήσεων των 
ερωτηθέντων παραμένει σταθερή στο χρόνο αναδεικνύοντας τη σταθερότητα 
των απόψεων των ερωτηθέντων και την σημασία της θέρμανσης της κατοικίας 
τους για την προσωπική τους ευημερία. 

Πίνακας 2. Στατιστικά στοιχεία μέσης εσωτερικής θερμοκρασίας το χειμώνα

  2012-2013  2014-2015  2016-2017  2018-2019

N Valid 356 462 477 469

Missing 207 101 86 94

Mean 20.6096 20.1190 20.0356 20.7484

Median 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000

Std. Deviation 2.50196 1.67698 1.97484 2.16830

ση σχετίζεται με τις υψηλές τιμές του πετρελαίου θέρμανσης και την μείωση 
των εισοδημάτων των συμμετεχόντων. 

Σχήμα 5. Λόγοι μη προμήθειας πετρελαίου

Η επόμενη ερώτηση απευθύνθηκε σε αυτούς που κάνουν χρήση τζακιού ή 
σόμπας προκειμένου να διερευνηθεί το μέσο καύσης. Η πλειοψηφία των ερω-
τηθέντων δήλωσε ότι καίει καυσόξυλα όλες τις χρονιές (Σχ. 6). Ώστόσο κατα-
γράφεται και ένα μικρό αλλά όχι αμελητέο ποσοστό που καίει άλλα υλικά. Το 
μεγαλύτερο ποσοστό που έκανε χρήση υλικών εκτός από καυσόξυλα κατα-
γράφηκε τη χρονιά 2012-2013. Σύμφωνα με την έρευνα των Saraga et al. (2015), 
κατά την στροφή από την κατανάλωση πετρελαίου για οικιακή θέρμανση στη 
χρήση τζακιού, παρατηρήθηκε το φαινόμενο της χρήσης πολλών άλλων υλι-
κών τα οποία καίγονται, όπως πλαστικά, υλικά συσκευασίας και απορρίμματα. 

Σχήμα 6. Υλικά καύσης στο τζάκι

Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν εάν θέρμαναν ολόκληρη 
την οικία τους ή επιλεκτικά κάποιους χώρους. Παρατηρούμε ότι όλες τις 
χρονιές καταγράφεται ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό, το οποίο κυμαίνεται 
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Σχήμα 10. Σπατάλη καυσίμων από τους συμμετέχοντες πριν την κρίση

Η επόμενη ερώτηση αποσκοπούσε στη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της 
αύξησης της τιμής του πετρελαίου με τη μείωση της σπατάλης. Η κατανομή 
των απαντήσεων είναι περίπου ίδια και στις τέσσερεις χρονιές. Η πλειοψηφία 
των ερωτηθέντων δηλώνει σε όλες τις χρονιές πως η αύξηση της τιμής του 
πετρελαίου μείωσε πολύ τη σπατάλη του καυσίμου. Η κατανομή των απαντή-
σεων σε όλες τις χρονιές αναδεικνύει την επίδραση της τιμής του πετρελαίου 
στον περιορισμό της χρήσης του. Η επίδραση αυτή καθίσταται πολύ ισχυρή 
όλες τις χρονιές διεξαγωγής των ερευνών λόγω της οικονομικής ύφεσης που 
επικρατεί στην χώρα.

Σχήμα 11. Αύξηση της τιμής του πετρελαίου και μείωση της σπατάλης

Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν εάν κρύωσαν σπίτι τους λόγω 
περιορισμένης θέρμανσης. Η πλειοψηφία των απαντήσεων (γύρω στο 45%) 
σε όλες τις χρονιές ήταν στην κλίμακα λίγο (Σχ. 12). Επίσης ένα σημαντικό 
ποσοστό της τάξης του 20% δήλωσε πως κρύωνε πολύ. Λαμβάνοντας υπόψη 
τα παραπάνω αποτελέσματα, προκύπτει πως σε όλες τις χρονιές ένα σταθερό 
ποσοστό της τάξης του 60% δηλώνει πως κρυώνει κατά τη διάρκεια του χειμώ-
να κατά την παραμονή στο σπίτι του.

Σχήμα 8. Διατήρηση της εσωτερικής θερμοκρασίας στους 18-20οC

Στη συνέχεια διερευνήθηκε εάν οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι οι πολίτες έκα-
ναν σπατάλη καυσίμων πριν την οικονομική κρίση. Η συντριπτική πλειοψηφία 
των συμμετεχόντων (περίπου 85%) και τις τέσσερεις χρονιές θεωρεί πως γί-
νονταν λίγο έως πολύ σπατάλη καυσίμων θέρμανσης πριν την κρίση (Σχ. 9). 

Σχήμα 9. Σπατάλη καυσίμων από τους πολίτες πριν την κρίση

Στη συνέχεια όταν η ίδια ερώτηση τέθηκε σε προσωπικό επίπεδο (ερωτήθη-
καν εάν θεωρούν ότι οι ίδιοι έκαναν σπατάλη καυσίμων πριν την κρίση) πα-
ρουσιάστηκε μια αντιστροφή της κατανομής. Η συντριπτική πλειοψηφία των 
συμμετεχόντων δηλώνει πως έκανε σπατάλη καυσίμων λίγο έως καθόλου πριν 
την οικονομική κρίση (Σχ. 10). Είναι φανερό ότι οι συμμετέχοντες υποτιμούν τη 
δική τους συνεισφορά στην σπατάλη και υπερεκτιμούν στην συνεισφορά των 
συμπολιτών τους. Αυτή η στάση των πολιτών έχει αναδείχθηκε και σε προη-
γούμενες έρευνες που αφορούν στη διερεύνηση των απόψεών τους για άλλα 
περιβαλλοντικά προβλήματα (Drimili et al., 2019; Drimili et al., 2020).
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Σχήμα 14. Διακύμανση χρημάτων για θέρμανση ανά μήνα

 Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν εάν συμφωνούν με την ελεύ-
θερη διαμόρφωση των τιμών του πετρελαίου από τον πρατηριούχο ή εάν 
προτιμούν μια ενιαία τιμή καθορισμένη από την πολιτεία. Τα αποτελέσματα 
είναι παρόμοια και για τις τέσσερεις χρονιές. Η συντριπτική πλειοψηφία 
των συμμετεχόντων, περίπου το 80%, προτιμά τον καθορισμό μιας ενιαίας 
τιμής από την πολιτεία (Σχ. 15).

 

Σχήμα 15. Καθορισμός τιμής πετρελαίου

Ακολούθως διερευνήθηκε το επίπεδο συμφωνίας των συμμετεχόντων με 
την εξής δήλωση: “Η θέρμανση αποτελεί βασικό αγαθό και πρέπει να είναι 
δωρεάν για τις ευάλωτες ομάδες ώστε η εσωτερική θερμοκρασία της κα-
τοικίας τους να είναι 18-20οC όλο το χειμώνα όσο βρίσκονται στην κατοικία 
τους”. Η συντριπτική πλειοψηφία όλες τις χρονιές έρευνας υποστήριξε 
σταθερά αυτή την άποψη (Σχ. 16). Η σταθερότητα της παραπάνω άποψης 
αναδεικνύει την σημασία επίτευξης θερμικής άνεσης για την ποιότητα 
ζωής των συμμετεχόντων. 

Σχήμα 12. Αίσθημα κρύου στο σπίτι

3.2 Οικονομικά στοιχεία

Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για το πόσο πιστεύουν ότι θα 
έπρεπε να είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ανά λίτρο και πόσα χρήματα 
θεωρούν ότι θα έπρεπε να ξοδεύουν για να θερμάνουν την οικία τους ανε-
ξάρτητα από τον τρόπο θέρμανσης. Αξιοσημείωτο είναι πως η επιθυμητή τιμή 
του πετρελαίου σε όλες τις χρονιές είναι αρκετά χαμηλότερη από την πραγμα-
τική τιμή πώλησης. Παρατηρούμε ότι η διακύμανση των πραγματικών και επι-
θυμητών μέσων τιμών του πετρελαίου θέρμανσης είναι παρόμοια και μάλιστα 
η επιθυμητή τιμή κάθε χρονιά ανέρχεται περίπου στο ήμισυ της πραγματικής 
τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης (Σχ. 13). Όσον αφορά τον μέσο όρο 
των χρημάτων που επιθυμούν να ξοδεύουν κάθε μήνα για την θέρμανση της 
οικίας τους παρατηρούμε ότι κυμαίνεται από 77€ έως 97€ (Σχ. 14). 

Σχήμα 13. Διακύμανση της πραγματικής και επιθυμητής τιμής πετρελαίου ανά λίτρο
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4. Συμπεράσματα
Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι όλες τις χρονιές περίπου 
οι μισοί από τους συμμετέχοντες θεωρούν ως κύριο μέσο θέρμανσης το 
πετρέλαιο. Καταγράφεται ένα αρκετά υψηλό ποσοστό, γύρω στο 40%, που 
σταθερά δεν προμηθεύεται πετρέλαιο, όλες τις χρονιές. Το ποσοστό αυτό 
φτάνει περίπου στο 51% τη χρονιά 2012-2013. Η πλειοψηφία των συμμετε-
χόντων υποτιμούν τη δική τους συνεισφορά στην σπατάλη του πετρελαίου 
πριν την κρίση και υπερεκτιμούν στην συνεισφορά των συμπολιτών τους. 
Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δηλώνει σταθερά πως η αύξηση της τιμής 
του πετρελαίου θα επιφέρει μείωση της σπατάλης του καυσίμου.

Η πλειοψηφία εκφράζει σταθερά το έντονο αίσθημα κρύου στο σπίτι 
τους λόγω περιορισμένης χρήσης θέρμανσης το χειμώνα. Οι μεταβλητές 
που σχετίζονται με οικονομικά στοιχεία, όπως ο καθορισμός της τιμής του 
πετρελαίου, παραμένουν σταθερές στο χρόνο. Η επιθυμητή τιμή πώλη-
σης του πετρελαίου σε όλες τις χρονιές ανέρχεται περίπου στο ήμισυ της 
πραγματικής τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης. Οι μεταβλητές 
που σχετίζονται με την κοινωνική διάσταση της θέρμανσης (όπως η δια-
τήρηση της εσωτερικής θερμοκρασίας και η παροχή δωρεάν θέρμανσης 
στις ευάλωτες ομάδες) είναι σταθερές στο χρόνο. 

Συνοψίζοντας καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι διαχρονικά (σε όλες 
τις περιόδους έρευνας) καταγράφεται ένα σημαντικό ποσοστό των ερω-
τηθέντων που δηλώνει αδυναμία επαρκούς θέρμανσης της κατοικίας είτε 
μην έχοντας τη δυνατότητα προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης είτε θερ-
μαίνοντας επιλεκτικά κάποιους χώρους. Επίσης σημαντική μερίδα των 
ερωτηθέντων δηλώνει πως άλλαξαν μαζικά τρόπο θέρμανσης στην αρχή 
της κρίσης, ενώ ο τρόπος αυτός τείνει να σταθεροποιηθεί σταδιακά.
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Σχήμα 16. Θέρμανση δωρεάν για ευάλωτες ομάδες

Στην συνέχεια διερευνήθηκε το επίπεδο συμφωνίας τους με την δήλω-
ση: “Η θέρμανση αποτελεί βασικό αγαθό και πρέπει να είναι δωρεάν για 
όλους ώστε η εσωτερική θερμοκρασία της κατοικίας τους να είναι 18-20οC 
όλο το χειμώνα όσο βρίσκονται στην κατοικία τους “. Η συγκεκριμένη δή-
λωση αποτελεί μια διεύρυνση της προηγούμενης δήλωσης και περιλαμ-
βάνει όλους τους πολίτες. Σε αυτή την περίπτωση καταγράφεται όπως και 
στην προηγούμενη ερώτηση ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων, όλες 
τις χρονιές, συμφωνούν με τη συγκεκριμένη δήλωση (Σχ. 17). Παρατηρού-
με σε σχέση με την προηγούμενη κατανομή ότι το επίπεδο συμφωνίας με 
την δωρεάν θέρμανση σε όλους είναι χαμηλότερο σε σχέση με το επίπεδο 
συμφωνίας για παροχή δωρεάν θέρμανση στις ευάλωτες ομάδες. Αυτό 
προφανώς σχετίζεται με τη άποψη ότι πρέπει να επωφεληθούν από την 
δωρεάν παροχή θέρμανσης αυτοί που το έχουν περισσότερη ανάγκη, δη-
λαδή κυρίως αυτοί που έχουν χαμηλά ή καθόλου εισοδήματα. 

Σχήμα 17. Θέρμανση δωρεάν για όλους

https://goo.gl/BDzBYZ
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να μειώσει βασικές του ανάγκες, όπως τρόφιμα, ρούχα κλπ., προκειμένου 
να ανταπεξέλθει στο υψηλό ενεργειακό κόστος. Ώστόσο, παρά την ιδιαί-
τερη τρωτότητα του πληθυσμού του Μετσόβου στην ενεργειακή φτώχεια, 
η τρέχουσα ενεργειακή πολιτική έχει αποδειχθεί ανεπαρκής, τουλάχιστον 
μέχρι πρόσφατα, με τον ορεινό χώρο να απουσιάζει από τον υφιστάμενο 
σχεδιασμό, τη στιγμή που εξειδικευμένα μέτρα για τις ορεινές περιοχές 
που πλήττονται από την ενεργειακή φτώχεια είναι αναγκαία περισσότερο 
από ποτέ.

Λέξεις-κλειδιά: ενεργειακή φτώχεια, Μέτσοβο, αντικειμενικοί δείκτες, υπο-
κειμενικοί δείκτες, κοινωνική έρευνα

1. Εισαγωγή

Η ενεργειακή φτώχεια αποτελεί ένα σοβαρό κοινωνικο-οικονομικό πρό-
βλημα της σύγχρονης εποχής, σε παγκόσμιο επίπεδο. Το πρόβλημα διαφο-
ροποιείται αναλόγως την περιοχή μελέτης: στις φτωχές και αναπτυσσόμε-
νες χώρες συνδέεται με την αδυναμία επαρκούς πρόσβασης στην καθαρή 
ενέργεια, ενώ στις αναπτυγμένες χώρες το πρόβλημα παίρνει τη διάσταση 
επαρκούς κάλυψης των ενεργειακών αναγκών των νοικοκυριών. Τα τελευ-
ταία χρόνια, μάλιστα, η ενεργειακή φτώχεια βρίσκεται στην κορυφή των 
ευρωπαϊκών ζητημάτων, ως αποτέλεσμα μεγάλων περιόδων οικονομικής 
ύφεσης και πολιτικών λιτότητας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με τη ζή-
τηση ενέργειας να παραμένει υψηλή και, ταυτόχρονα, τα εισοδήματα να 
βαίνουν διαρκώς μειούμενα.

Έχοντας ως βάση αναφοράς τις αναπτυγμένες χώρες, το πρόβλημα 
προκύπτει κυρίως ως συνδυασμός χαμηλών εισοδημάτων, υψηλών τιμών 
ενέργειας και χαμηλής ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών. Λόγω της 
πολυπλοκότητας του φαινομένου, η ενεργειακή φτώχεια δεν προσεγγίζε-
ται μέσω κάποιας μοναδικής μεθόδου. Η επικρατέστερη αντικειμενική μέ-
θοδος μέτρησης της ενεργειακής φτώχειας  είναι ο δείκτης του 10% που 
εισήχθη από το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τον οποίο ένα νοικοκυριό 
θεωρείται ενεργειακά φτωχό εάν, προκειμένου να καλύψει επαρκώς τις οι-
κιακές ενεργειακές του ανάγκες,  απαιτείται να ξοδέψει πάνω από το 10% 
του εισοδήματος του σε ενεργειακές χρήσεις (DECC, 2015). Εντούτοις, το 
πραγματικό ενεργειακό κόστος έναντι του απαιτούμενου είναι αυτό που 
πρακτικά χρησιμοποιείται στον υπολογισμό της ενεργειακής φτώχειας 
από τη συντριπτική πλειονότητα της επιστημονικής κοινότητας, λόγω της 
δυσκολίας στη μοντελοποίηση του απαιτούμενου κόστους (Papada and 
Kaliampakos, 2018). 

Το προφίλ της ενεργειακής 
φτώχειας στις ορεινές 
περιοχές: Η περίπτωση του 
Μετσόβου
Λευκοθέα Παπαδά1 και Αναστάσιος Μπαλάσκας2

1 Δρ. Πολιτικός Μηχανικός,  Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας Ε.Μ.Π., Ελλάδα
2 Γεωπόνος, Υ.Δ. Ε.Μ.Π., Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας Ε.Μ.Π., Ελλάδα

 

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία και, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της υφι-
στάμενης γνώσης για το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας στις 
ορεινές περιοχές, πραγματοποιήθηκε ανάλυση του υπ‘ όψιν προ-

βλήματος σε μία κατεξοχήν ορεινή περιοχή της Ελλάδας, το Μέτσοβο. 
Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με τη διεξαγωγή πρωτογενούς κοινωνικής 
έρευνας στην περιοχή μελέτης. Η έρευνα κατέγραψε ποσοτικά στοιχεία 
για τις ενεργειακές δαπάνες και τα εισοδήματα των νοικοκυριών, καθώς 
επίσης και ποιοτικούς δείκτες, όπως οι συνθήκες θέρμανσης, η αδυναμία 
των νοικοκυριών να διατηρήσουν το σπίτι τους επαρκώς ζεστό, η αναγκα-
στική περικοπή άλλων βασικών αναγκών προκειμένου να ικανοποιηθούν 
οι ενεργειακές ανάγκες, κ.ο.κ. Τα ευρήματα έδειξαν ένα εξαιρετικά υψηλό 
ποσοστό ενεργειακής φτώχειας στο Μέτσοβο, το οποίο αγγίζει το 90%, βά-
σει του αντικειμενικού δείκτη 10%. Οι υποκειμενικοί δείκτες αποκάλυψαν 
άλλες ενδιαφέρουσες πτυχές του προβλήματος, όπως για παράδειγμα ότι 
μεγάλο μέρος του πληθυσμού (34%) ζει σε σπίτια με προβλήματα υγρα-
σίας / μούχλας ή ότι ακόμη μεγαλύτερο μέρος αυτού (65%) αναγκάζεται 
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ποσοτικά για πρώτη φορά από τους Papada and Kaliampakos (2017) και 
υπολογίστηκε στο υψηλό ποσοστό 73,5%, σύμφωνα με τον επίσημο δεί-
κτη 10%. Στην ίδια κατεύθυνση, το 51,5% του ορεινού πληθυσμού βρέθηκε 
να συμπιέζει τις ενεργειακές του ανάγκες, δηλαδή καταναλώνει λιγότερη 
ενέργεια από την απαιτούμενη λόγω οικονομικής αδυναμίας (Papada and 
Kaliampakos, 2020).

Σε συνέχεια των παραπάνω ποσοτικών ευρημάτων, η παρούσα εργασία 
έχει ως στόχο να εμπλουτίσει τη σχετική βιβλιογραφία μέσω μιας ολοκλη-
ρωμένης έρευνας για την ενεργειακή φτώχεια σε μια κατεξοχήν ορεινή 
περιοχή της Ελλάδας, το Μέτσοβο, αποτιμώντας έτσι την έκταση του προ-
βλήματος και καταγράφοντας τις σχετικές συνέπειες στο συγκεκριμένο 
ορεινό πληθυσμό.

Το Μέτσοβο είναι ένας τυπικός ορεινός οικισμός της Ελλάδας, χτισμένος 
σε υψόμετρο 1150 μ. στη βόρεια περιοχή της Πίνδου. Ο οικισμός ανήκει 
στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μετσόβου, δήμου της Περιφέρειας 
Ηπείρου, ο οποίος συστάθηκε με τη διοικητική ανασυγκρότηση του 2011 
από τη συνένωση των Kαποδιστριακών Δήμων Εγνατίας και Μετσόβου, 
καθώς και της Kοινότητας Μηλέας. Το Μέτσοβο καταλαμβάνει το μεγα-
λύτερο μέρος της έκτασης του Δήμου (102,08 km2) (ΕΛΣΤΑΤ, 2014). Ο συ-
νολικός αριθμός των κατοίκων στον οικισμό είναι 2.503 (888 νοικοκυριά), 
σύμφωνα με την τελευταία απογραφή (ΕΛΣΤΑΤ, 2014). Τα κύρια κλιματικά 
χαρακτηριστικά της περιοχής είναι οι χαμηλές θερμοκρασίες και τα υψηλά 
επίπεδα υετού.

2. Μεθοδολογία

Η έρευνα διεξήχθη μέσω δια ζώσης συνεντεύξεων σε 300 νοικοκυριά του 
Μετσόβου από εκπαιδευμένους ερευνητές, κατά το διάστημα Δεκεμβρί-
ου 2018 - Ιανουαρίου 2019. Οι ερωτηθέντες επιλέχθηκαν σε τυχαία βάση, 
σε διαφορετικές τοποθεσίες του Μετσόβου και διαφορετικές στιγμές της 
ημέρας, προκειμένου να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα της έρευνας. 
Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε 39 ερωτήσεις σχετικά με τις συνθήκες 
διαβίωσης και στέγασης, τα συστήματα θέρμανσης, τις ενεργειακές δαπά-
νες και το εισόδημα των νοικοκυριών αλλά και αντιλήψεις για την άνεση 
και την ποιότητα ζωής των νοικοκυριών. 

Η ενεργειακή φτώχεια υπολογίστηκε βάσει του αντικειμενικού δείκτη 
10% με χρήση του καταβληθέντος κόστους, ως ο λόγος δηλαδή του κατα-
βληθέντος ενεργειακού κόστους προς το διαθέσιμο εισόδημα κάθε νοι-
κοκυριού. Ώς κατάσταση ενεργειακής φτώχειας θεωρήθηκε η κατάσταση 

Εκτός από τους διάφορους ποσοτικούς δείκτες, η ενεργειακή φτώχεια 
προσεγγίζεται συμπληρωματικά και μέσω υποκειμενικών δεικτών, οι οποί-
οι αποτυπώνουν την υποκειμενική αντίληψη της ενεργειακής φτώχειας. 
Οι συνηθέστεροι εξ’ αυτών είναι εκείνοι που παρακολουθούνται από τη 
Eurostat (2020), ήτοι η αδυναμία να διατηρηθεί το σπίτι επαρκώς ζεστό, 
οι καθυστερήσεις σε λογαριασμούς κοινής ωφέλειας και ο δείκτης διαρ-
ροών/υγρασίας/μούχλας σε τοίχους, ενώ υπάρχουν κι άλλοι που έχουν 
εισαχθεί από ερευνητές, όπως τα προβλήματα υγείας λόγω κακών συν-
θηκών θέρμανσης, οι πολλές ώρες παραμονής στο σπίτι κλπ. (Papada and 
Kaliampakos, 2016). 

Το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας έχει μελετηθεί κυρίως σε αστι-
κές περιοχές έως σήμερα. Οι ορεινές περιοχές εξακολουθούν να αποτε-
λούν ένα «παραμελημένο» πεδίο ενδιαφέροντος στο συγκεκριμένο τομέα, 
παρά το γεγονός ότι αποτελούν περιοχές ιδιαίτερα ευάλωτες στην ενερ-
γειακή φτώχεια εξαιτίας συγκεκριμένων εγγενών χαρακτηριστικών τους, 
όπως οι ψυχρές κλιματικές συνθήκες, η απομόνωση, η χαμηλή οικονομική 
δραστηριότητα/χαμηλή παραγωγική βάση και το παλαιό κτιριακό δυναμικό 
τους (Katsoulakos et al., 2014, Papada and Kaliampakos, 2017). 

Η Ελλάδα είναι μια κατεξοχήν ορεινή χώρα, με τις ορεινές περιοχές να 
καταλαμβάνουν πάνω από το 70% της ελληνικής επικράτειας. Ειδικότερα, 
οι ορεινές και ημιορεινές περιοχές αντιπροσωπεύουν το 42% και το 28,5% 
της έκτασης της χώρας, αντίστοιχα (Μπασιούκα, 2011). Ώστόσο, παρά τη 
μεγάλη γεωγραφική κάλυψη των ορεινών περιοχών, μαζί με τη διεθνώς  
αναγνωρισμένη σημασία τους όσον αφορά στις υπηρεσίες των ορεινών 
οικοσυστημάτων, οι κύριες αναπτυξιακές πολιτικές δεν περιλαμβάνουν ει-
δικές διατάξεις για τις ορεινές περιοχές, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα. 
Το γεγονός αυτό συνδέεται αναμφίβολα με τα μικρά ποσοστά κατοίκησης 
αυτών των περιοχών (8,5% και 21% του πληθυσμού κατοικεί σε ορεινές και 
ημιορεινές περιοχές, αντίστοιχα) (Μπασιούκα, 2011), καθώς και με τη χαμη-
λή οικονομική δραστηριότητα στις περιοχές αυτές.

Η σχετική ερευνητική δραστηριότητα ήταν πολύ περιορισμένη, μέχρι 
πρόσφατα. Οι Katsoulakos and Kaliampakos (2014) έδειξαν ότι το ετήσιο 
ενεργειακό κόστος μιας ελληνικής κατοικίας που βρίσκεται σε υψόμετρο 
1000 μ. είναι 85% υψηλότερο σε σύγκριση με το αντίστοιχο κόστος στο 
επίπεδο της θάλασσας. Σύμφωνα με ακόμη πιο πρόσφατα ευρήματα, τα 
νοικοκυριά που ζουν σε ορεινές περιοχές της Ελλάδας είναι πιο ευάλωτα 
στην ενεργειακή φτώχεια σε σύγκριση με τα νοικοκυριά στο επίπεδο της 
χώρας, κατά 89,7% (Papada and Kaliampakos, 2019). Επιπλέον, η έκταση 
της ενεργειακής φτώχειας στις ελληνικές ορεινές περιοχές αποτιμήθηκε 
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κατά την οποία ο λόγος υπερέβη την τιμή 0,10. Πέραν της αντικειμενικής 
μέτρησης, εξετάστηκε πλήθος ποιοτικών δεικτών της ενεργειακής φτώ-
χειας, συμπεριλαμβανομένων των τριών δεικτών που παρακολουθούνται 
ετησίως από την Eurostat (2020), ήτοι η αδυναμία να διατηρηθεί το σπίτι 
επαρκώς ζεστό, οι καθυστερημένοι λογαριασμοί ενέργειας και οι διαρρο-
ές/υγρασία/μούχλα σε τοίχους, καθώς και επιπλέον δείκτες ή υπο-δείκτες, 
όπως η θέρμανση μόνο τμήματος του σπιτιού, ο περιορισμός άλλων βα-
σικών αναγκών, τα προβλήματα υγείας λόγω κακών συνθηκών θέρμανσης 
κλπ.  

3. Αποτελέσματα

3.1 Βασικά στοιχεία νοικοκυριών - κατοικιών

Περίπου το 1/5 των νοικοκυριών του Μετσόβου είναι μονοπρόσωπα νοικο-
κυριά, το 50% αποτελείται από 2 έως 3 μέλη, το 30% αποτελείται από 4 έως 
5 μέλη και το υπόλοιπο περιλαμβάνει περισσότερα από 6 μέλη. Σχεδόν ένα 
στα δύο (46,7%) νοικοκυριά ζει σε διαμέρισμα, 36,7% ζουν σε μονοκατοι-
κίες και 16,3% σε μεζονέτες.

Η πλειονότητα των κατοικιών (άνω του 50%) έχει κατασκευαστεί μεταξύ 
1967 και 1990. Όσον αφορά στη θερμική προστασία των κτιρίων, μεγάλο 
μέρος των κατοικιών (45%) έχει κατασκευαστεί πριν το 1979, έτος κατά το 
οποίο εφαρμόστηκε ο πρώτος κανονισμός θερμομόνωσης στην Ελλάδα, 
γεγονός το οποίο υποδηλώνει σημαντικές θερμικές απώλειες στα κτίρια 
της περιοχής.

3.2 Στοιχεία σχετικά με το σύστημα θέρμανσης και την ενεργειακή 
συμπεριφορά

Η κεντρική θέρμανση πετρελαίου αποτελεί την πρώτη επιλογή για κύρια 
θέρμανση στο Μέτσοβο (46%), ακολουθούμενη από την κεντρική θέρμαν-
ση με καυσόξυλα, σε ποσοστό 34% (Σχήμα 1). Ώστόσο, αξίζει να σημειωθεί 
ότι, συνολικά, περισσότερο από το 50% των νοικοκυριών βασίζεται στην 
ξυλεία για τη θέρμανσή του (κεντρική θέρμανση καυσόξυλων/πέλλετς, σό-
μπα καυσόξυλων/πέλλετς), υπερβαίνοντας συνολικά ακόμη και το ποσο-
στό του πετρελαίου -την πρώτη επιλογή καυσίμου στην περιοχή-, γεγονός 
που αναδεικνύει ο σημαντικό ρόλο της βιομάζας στις ορεινές περιοχές. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύγκριση με το έτος 2011, καθώς 
το εν λόγω έτος, το πετρέλαιο χρησιμοποιούνταν για θέρμανση από το 
78% των νοικοκυριών του Μετσόβου και τα καυσόξυλα/πέλλετς μόλις από 
το 18% (ΕΛΣΤΑΤ, 2014). Τα νούμερα αποκαλύπτουν μία σχεδόν καθολική 

χρήση του πετρελαίου το 2011 και μία τεράστια στροφή στην ξυλεία τα 
επόμενα χρόνια, μέχρι και σήμερα.

Σχήμα 1. Τύπος κύριου συστήματος θέρμανσης 

Στο παραπάνω πλαίσιο, διερευνήθηκε το ποσοστό των νοικοκυριών που 
δήλωσε ότι άλλαξε το σύστημα θέρμανσης που χρησιμοποιούσε, προκει-
μένου να μειώσει τις ενεργειακές του δαπάνες.  Διαπιστώθηκε, λοιπόν, ότι 
το 33% των νοικοκυριών άλλαξε σύστημα θέρμανσης τα τελευταία χρόνια 
για λόγους οικονομίας, με το μεγαλύτερο ποσοστό (46%) να έχει στραφεί 
από κεντρική θέρμανση πετρελαίου σε κεντρική θέρμανση καυσόξυλων. 
Μία τέτοια συμπεριφορά μοιάζει εύλογη, λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό 
δυναμικό βιομάζας στην περιοχή του Μετσόβου, αλλά και τη χαμηλότερη 
τιμή του ξύλου σε σύγκριση με το πετρέλαιο. Ενδεικτικά, μεταξύ των ετών 
2012 και 2014, το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης αυξήθηκε σημαντικά. 
Ώς εκ τούτου, την περίοδο εκείνη το κόστος ενός συστήματος θέρμανσης 
πετρελαίου με έναν τυπικό βαθμό απόδοσης 90% κινούνταν στα 0,155 €/
kWhth, τη στιγμή που το κόστος ενός συστήματος θέρμανσης ξυλείας (με 
έναν βαθμό απόδοσης 75%-80%) κινούνταν μόλις στα 0,05 €/kWhth.

Όσον αφορά στην ηλικία του κυρίου συστήματος θέρμανσης, περισ-
σότερα από τα μισά νοικοκυριά (56,1%) στο Μέτσοβο διαθέτουν παλαιό 
σύστημα θέρμανσης, άνω των 18 ετών, ενώ 1 στα 3 νοικοκυριά διαθέτει σύ-
στημα θέρμανσης άνω των 30 ετών, γεγονός το οποίο επηρεάζει αρνητικά 
την ενεργειακή απόδοση του συστήματος θέρμανσης και ως εκ τούτου, τη 
θερμική άνεση εντός του σπιτιού.

Όσον αφορά στο δευτερεύον σύστημα θέρμανσης, η κεντρική θέρμαν-



108     ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ   |   ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1OU ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΤΏΧΕΙΑ      109

ση πετρελαίου εξακολουθεί να αποτελεί την πρώτη επιλογή για το 60% 
των νοικοκυριών, με ακόλουθες επιλογές τη σόμπα καυσόξυλων/πέλλετς 
(20%) και τις ηλεκτρικές συσκευές (11%).

Επιπλέον, διερευνήθηκε η πρόθεση των νοικοκυριών να βελτιώσουν 
την ενεργειακή απόδοση της κατοικίας τους. Οι παρεμβάσεις ενεργειακής 
απόδοσης που έχουν υλοποιηθεί ή όχι στο Μέτσοβο συνοψίζονται στον 
Πίνακα 1. Η αγορά ενεργειακά αποδοτικών συσκευών φαίνεται να είναι 
η πιο δημοφιλής επιλογή (58%), ακολουθούμενη από την αντικατάσταση 
πλαισίων παραθύρων και υαλοπινάκων (44%). Παρ’ όλα αυτά, η εφαρμο-
γή θερμομόνωσης σε τοίχους/στέγη, η πλέον  αποτελεσματική παρέμβα-
ση για τη μείωση του κόστους θέρμανσης, καθώς και η αναβάθμιση του 
υπάρχοντος συστήματος θέρμανσης δεν έχουν εφαρμοστεί ούτε έχουν 
σκοπό να εφαρμοστούν από την πλειονότητα των νοικοκυριών, σε ποσο-
στά 68% και 69%, αντίστοιχα. 

Πίνακας 1. Δράσεις ενεργειακής εξοικονόμησης στο Μέτσοβο

Δράσεις ενεργειακής 
εξοικονόμησης

Εφαρμόστηκε 
τα τελευταία 

10 χρόνια

Σχεδιάζεται να 
εφαρμοστεί

Δεν έχει 
εφαρμοστεί/ Δεν 
υπάρχει σχέδιο 

εφαρμογής

Αντικατάσταση πλαισίων 
παραθύρων και 
υαλοπινάκων

44,0% 13,3% 42,7%

Αναβάθμιση συστήματος 
θέρμανσης 22,0% 9,0% 69,0%

Εφαρμογή θερμομόνωσης 
σε τοίχους/στέγη 16,7% 15,7% 67,7%

Αγορά ενεργειακά 
αποδοτικών συσκευών 58,0% 5,7% 36,3%

3.3 Αντικειμενικός δείκτης ενεργειακής φτώχειας 

Η ανάλυση του ενεργειακού κόστους έδειξε ότι η θέρμανση κατέχει το 
μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών δαπανών στο Μέτσοβο. Πιο συγκε-
κριμένα, το κόστος θέρμανσης αντιπροσωπεύει περίπου το 75% του συ-
νολικού ετήσιου κόστους ενέργειας, ενώ το υπόλοιπο 25% αντιστοιχεί στο 
κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Το μέσο ενεργειακό κόστος ανά νοικοκυριό 
συνοψίζεται παρακάτω:

•	 Μέσο ετήσιο κόστος θέρμανσης ανά νοικοκυριό: 2.237,4 €
•	 Μέσο μηνιαίο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας το χειμώνα: 74,6 €
•	 Μέσο μηνιαίο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας το καλοκαίρι: 64,1 €

Λόγω της υψηλής φορολογίας, το πετρέλαιο παραμένει το πιο ακριβό 
καύσιμο θέρμανσης σήμερα, αν και οι τιμές του πετρελαίου είναι χαμηλό-
τερες σε σύγκριση με το 2012-2013, την περίοδο με την ακριβότερη τιμή 
του πετρελαίου στην Ελλάδα. Το μέσο μηνιαίο κόστος καυσίμων για τα 
νοικοκυριά στο Μέτσοβο συνοψίζεται παρακάτω:

•	 Μέσο μηνιαίο κόστος πετρελαίου θέρμανσης: 232,3 €
•	 Μέσο μηνιαίο κόστος ξύλου/πέλλετς: 152,8 €
•	 Μέσο μηνιαίο κόστος LPG: 187,5 €

Όσον αφορά στο εισόδημα, το 24% των νοικοκυριών δήλωσε ετήσιο 
εισόδημα χαμηλότερο από 10.800 € ενώ το 58% δήλωσε εισόδημα μετα-
ξύ 10.800 €-24.000 €. Μόλις το 10% δήλωσε εισόδημα μεγαλύτερο από 
24.000 € ενώ υπήρξε και ένα ποσοστό 11% που δεν έδωσε απάντηση. Τα 
παραπάνω απεικονίζονται αναλυτικά στο Σχήμα 2.

Σχήμα 2. Ετήσιο εισόδημα νοικοκυριού 

Ο μέσος λόγος «ενεργειακό κόστος προς εισόδημα» ισούται με 23% 
και η διάμεση τιμή με 22%. Με άλλα λόγια, τα νοικοκυριά στο Μέτσοβο 
ξοδεύουν κατά μέσο όρο το 23% του εισοδήματός τους στην ενέργεια, 
ένα ποσοστό σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με εκείνο που δαπανάται σε 
επίπεδο χώρας (14%) (Papada and Kaliampakos, 2016).

Με τη χρήση του 10% ως κατώφλι της ενεργειακής φτώχειας, η ενερ-
γειακή φτώχεια στην περιοχή του Μετσόβου εκτοξεύεται στο 90%, δηλαδή 
9 στα 10 νοικοκυριά ξοδεύουν περισσότερο από το 10% του εισοδήματός 
τους σε ενεργειακές ανάγκες (Σχήμα 3). Έτι περαιτέρω, ένα σημαντικό 
ποσοστό των νοικοκυριών (26%) βρέθηκε να ξοδεύει το 20% -30% του 
εισοδήματός του στην ενέργεια και, μάλιστα, το 24% βρέθηκε να ξοδεύει 
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ακόμη περισσότερα χρήματα (πάνω από το 30% του εισοδήματός του).

Συγκριτικά, αναφέρεται πως το ποσοστό ενεργειακής φτώχειας σε 
επίπεδο χώρας βάσει του ίδιου δείκτη εκτιμήθηκε στο 58% και αυτό των 
ορεινών περιοχών της χώρας στο 73,25%, στοιχεία που αποκαλύπτουν την 
αυξανόμενη τάση ενεργειακής φτώχειας στα υψηλότερα υψόμετρα ή στις 
ορεινές περιοχές της χώρας. Τα ευρήματα στην περιοχή του Μετσόβου 
ακολουθούν τα παραπάνω συμπεράσματα και αναδεικνύουν την αυξημέ-
νη τρωτότητα της περιοχής στην ενεργειακή φτώχεια.

Σχήμα 3. Κλάσεις του λόγου «ενεργειακό κόστος / εισόδημα»

Επιπλέον, περίπου 3 στα 10 νοικοκυριά στο Μέτσοβο λαμβάνουν κάποια 
επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, με τη μέση ετήσια οικονομική 
στήριξη να ανέρχεται περίπου στο ποσό των 300 €. Ώστόσο, λαμβάνοντας 
υπόψη το υψηλό κόστος θέρμανσης στην περιοχή του Μετσόβου, τόσο 
το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης όσο και το ποσοστό των νοικοκυριών 
που επωφελούνται από αυτό είναι σχετικά χαμηλό. Το γεγονός αυτό αντι-
κατοπτρίζεται και στις απαντήσεις των ερωτηθέντων: λιγότερο από το 3% 
των νοικοκυριών ανέφεραν ότι τα υφιστάμενα συστήματα στήριξης είναι 
επαρκή ενώ το 92% ισχυρίστηκε ότι το κράτος θα έπρεπε να αναλάβει 
περισσότερες πρωτοβουλίες για τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών.

3.4 Υποκειμενικοί δείκτες ενεργειακής φτώχειας 

Αναφορικά με τους υποκειμενικούς δείκτες που εξετάστηκαν, το 38% 
των νοικοκυριών δήλωσε ότι ζει σε ένα ανεπαρκώς θερμαινόμενο σπίτι, 

ποσοστό πολύ υψηλό και σημαντικά υψηλότερο τόσο από τον ευρωπα-
ϊκό μέσο όρο (7,3%) όσο και από το μέσο όρο της Ελλάδας (17,9%) για 
το ίδιο έτος (2019), σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της έρευνας EU-
SILC (Eurostat, 2020). Ταυτόχρονα, το 34% των νοικοκυριών ανέφερε ότι 
η κατοικία του παρουσιάζει διαρροές και προβλήματα υγρασίας/μούχλας, 
ενώ το 65% δήλωσε ότι έχει αναγκαστεί να κάνει περικοπές σε προϊό-
ντα πρώτης ανάγκης, π.χ. τρόφιμα, προκειμένου να καλύψει πρωτίστως 
τις ενεργειακές του δαπάνες. Μικρότερα ποσοστά εντοπίστηκαν για τους 
υπόλοιπους δείκτες, όπως οι καθυστερημένοι λογαριασμοί ενέργειας τους 
τελευταίους 24 μήνες (8%) και τα προβλήματα υγείας λόγω ανεπαρκούς 
θέρμανσης (σχεδόν 2%) (Σχήμα 4).

Από την άλλη πλευρά, μεταξύ των νοικοκυριών που πληρώνουν τυπικά 
και σταθερά τους λογαριασμούς ενέργειας, η πλειονότητα αυτών (71%) 
ανέφερε ότι έχει αναγκαστεί να περιορίσει άλλες βασικές ανάγκες προ-
κειμένου να μπορέσει να το επιτύχει αυτό, γεγονός που αποκαλύπτει τη 
σύνθετη φύση του προβλήματος της ενεργειακής φτώχειας όταν μελετά 
κανείς την υποκειμενική της διάσταση. 

Σχήμα 4. Υποκειμενικοί δείκτες ενεργειακής φτώχειας

Όσον αφορά στους υπο-δείκτες του πρώτου δείκτη (αδυναμία να δια-
τηρηθεί το σπίτι επαρκώς ζεστό), διαπιστώθηκε ότι ένα πολύ υψηλό ποσο-
στό των νοικοκυριών, της τάξης του 36%, έχει μειώσει τις ώρες λειτουργί-
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ας του συστήματος θέρμανσης προκειμένου να μπορέσει να ανταπεξέλθει 
οικονομικά, καθώς και ότι το 29% θερμαίνει μόνο ένα τμήμα της κατοικίας 
του. Στην ίδια κατεύθυνση, το 42% των νοικοκυριών δήλωσε ότι έχει περι-
ορίσει τον αερισμό του σπιτιού του προκειμένου να διατηρεί ένα ανεκτό 
επίπεδο θερμικής άνεσης στο σπίτι, παραβλέποντας, όμως, τις ενδεχόμε-
νες συνέπειες στο κομμάτι της υγείας. Τα παραπάνω ευρήματα είναι εν-
δεικτικά συμπεριφορικά παραδείγματα ενεργειακής φτώχειας, όπως αυτή 
βιώνεται από τα νοικοκυριά του Μετσόβου. 

Αναφορικά με τους υπο-δείκτες του δείκτη περιορισμού άλλων βασι-
κών αναγκών, το 15% των νοικοκυριών δήλωσε ότι, προκειμένου να καλύ-
ψει τις ενεργειακές του ανάγκες, αναγκάστηκε να περιορίσει τις δαπάνες 
διατροφής, ένα εύρημα άκρως ανησυχητικό, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
φαγητό είναι η κύρια και θεμελιώδης ανάγκη ενός νοικοκυριού. Τα νοικο-
κυριά που ανέφεραν περιορισμούς στο ζεστό νερό χρήσης, το φωτισμό 
και τη χρήση συσκευών κυμαίνονται μεταξύ 20% και 36%, υποδηλώνοντας 
ότι οι κάτοικοι του Μετσόβου κάνουν σημαντικές παραχωρήσεις στην κα-
θημερινή τους ζωή προκειμένου να ανταπεξέλθουν στο ενεργειακό κό-
στος, ειδικά αυτό που σχετίζεται με την κάλυψη των θερμικών αναγκών. Το 
ποσοστό των νοικοκυριών που δήλωσε ότι έχει αναγκαστεί να μειώσει τις 
δαπάνες σε ρουχισμό είναι σημαντικά υψηλότερο, της τάξης του 60%. Σε 
κάθε περίπτωση, η ανάγκη θέρμανσης στην περιοχή του Μετσόβου -όπως 
και σε κάθε περιοχή με τόσο υψηλές θερμικές ανάγκες- είναι μία ανάγκη 
ζωτική και ανελαστική. Ώς εκ τούτου, είναι εύλογη η επιλογή των νοικοκυ-
ριών να προβαίνουν σε διαφόρων ειδών παραχωρήσεις προκειμένου να 
ικανοποιήσουν την ανάγκη αυτή. 

4. Συμπεράσματα
Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει μία ενδελεχή ανάλυση του φαινομένου 
της ενεργειακής φτώχειας στην ορεινή πόλη του Μετσόβου, μέσω διε-
ξαγωγής πρωτογενούς κοινωνικής έρευνας στην περιοχή, με  στόχο να 
ενισχύσει την υφιστάμενη γνώση για το πρόβλημα στις ορεινές περιοχές. 
Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό ενεργεια-
κής φτώχειας στην περιοχή μελέτης, αγγίζοντας το 90% σύμφωνα με τον 
αντικειμενικό δείκτη 10%, ενώ ταυτόχρονα ανέδειξε και άλλες πλευρές της 
ενεργειακής φτώχειας, όπως αυτές αποκαλύπτονται μέσω των υποκειμενι-
κών δεικτών, όπως για παράδειγμα ότι το 65% των νοικοκυριών έχουν ανα-
γκαστεί να προβούν σε περικοπές άλλων βασικών αναγκών προκειμένου 
να ικανοποιήσουν την ανάγκη της θέρμανσης.

Η ανάλυση έδειξε ότι η περιοχή είναι εξαιρετικά ευάλωτη στην ενεργει-
ακή φτώχεια και ταυτόχρονα απροστάτευτη από την ελληνική κυβέρνηση. 
Λαμβάνοντας, μάλιστα, υπόψη ότι το Μέτσοβο είναι μια περιοχή με υψη-
λότερα εισοδήματα σε σχέση με το μέσο εισόδημα της ορεινής Ελλάδας, 
η εν λόγω μελέτη θέτει εύλογη ανησυχία για το πρόβλημα της ενεργειακής 
φτώχειας στις ορεινές περιοχές. Τα ευρήματα αυτά θα πρέπει να αφυπνί-
σουν τις αρμόδιες αρχές, στην κατεύθυνση υιοθέτησης αποτελεσματικών 
στρατηγικών αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας, προσαρμοσμένες 
στις ανάγκες των ορεινών περιοχών.
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Το ενεργειακό προφίλ των 
ορεινών περιοχών 
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Περίληψη

Στην παρούσα εργασία, µε πεδίο εφαρμογής την περιοχή του Μετσό-
βου, επιχειρείται η διερεύνηση εξαγωγής του ενεργειακού προφίλ 
των ορεινών περιοχών. Αρχικά σκιαγραφείται το «ενεργειακό προ-

φίλ» των ορεινών περιοχών, το οποίο χαρακτηρίζεται σε γενικές γραμμές 
από ζήτηση υψηλών ποσοτήτων θερμικής ενέργειας Γίνεται επίσης µία 
προσπάθεια σύγκρισης των ενεργειακών αναγκών, κυρίως θερμικών σε 
σχέση με άλλες περιοχές της Ελλάδας, είτε πεδινές, είτε περιοχές που 
ανήκουν στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος. Στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια 
να εξαχθούν συμπεράσματα για το προφίλ οικιακής ηλεκτρικής κατα-
νάλωσης ενέργειας και οι συνθήκες θερμικής άνεσης των νοικοκυριών. 
Εντοπίζονται διάφορα προβλήματα που αφορούν το επίπεδο θερμικής 
άνεσης και περιγράφονται κάποια συμπεράσματα με βασικότερο την ανά-
γκη ύπαρξης ενεργειακής πολιτικής για τις ορεινές περιοχές με στόχο τη 
μείωση του ενεργειακού κόστους. 

Λέξεις-κλειδιά: ενεργειακή κατανάλωση, θερμικές ανάγκες, συνθήκες 
θερμοκρασίας, ορεινές περιοχές, Μέτσοβο.
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1. Εισαγωγή
Ενώ η ενέργεια δεν θεωρείται γενικά βασική ανθρώπινη ανάγκη, η παροχή 
επαρκούς, αξιόπιστης και προσιτής ενέργειας αποτελεί προϋπόθεση για 
την κάλυψη αυτών των αναγκών. Δεδομένων των ισχυρών δεσμών της με 
την οικονομική ανάπτυξη και τους κοινωνικούς στόχους, η παροχή ενερ-
γειακών υπηρεσιών αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ανάπτυξης ειδικά 
σε ορεινές και απομονωμένες περιοχές.

Η ενεργειακή ταυτότητα των ορεινών περιοχών είναι σαφώς διαφο-
ροποιημένη από την αντίστοιχη των περιοχών με χαμηλότερο υψόμετρο, 
κυρίως λόγω των μεταβολών των κλιματικών συνθηκών συναρτήσει του 
υψομέτρου. Το υψόμετρο, αποτελεί το δεύτερο σε σημαντικότητα παρά-
γοντα διαμόρφωσης του κλίματος μετά το γεωγραφικό πλάτος. Σε γενικές 
γραμμές, στα ορεινά των μεσογειακών περιοχών, αυξανομένου  του υψο-
μέτρου, μειώνεται η μέση θερμοκρασία, αυξάνονται οι βροχοπτώσεις και 
μειώνεται η σχετική υγρασία (Parish, 2002).

Περιοχή μελέτης είναι ο οικισμός Μετσόβου που πρόκειται για κωμό-
πολη της Περιφέρειας Ηπείρου σε υψόμετρο 1150μ περίπου με πληθυσμό 
2500 μόνιμους κατοίκους (ΕΛΣΤΑΤ 2011).

Εικόνα 1. Χάρτης Δήμου Μετσόβου

Το κλίμα της περιοχής χαρακτηρίζεται ψυχρό έως δριμύ, με παρατεταμέ-
νους χειμώνες και πολλές βροχοπτώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, 
ενώ τα καλοκαίρια είναι σχετικά ζεστά με μέση ημερήσια μέγιστη θερμο-
κρασία 26 οC.

Εικόνα 2. Μέσος όρος θερμοκρασιών και βροχοπτώσεων τα τελευταία 30 χρόνια. 

(Πηγή: meteoblue)

Τα μετρητικά δεδομένα συλλέχτηκαν σε δείγμα 60 νοικοκυριών του οι-
κισμού του Μετσόβου και αφορούν κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κα-
θώς και της θερμοκρασίας και υγρασίας σε τρία διαφορετικά δωμάτια της 
κατοικίας. Στα νοικοκυριά αυτά εγκαταστάθηκαν μετρητές κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας και συσκευές καταγραφής θερμοκρασίας και υγρα-
σίας. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα και από έρευνα που πραγματο-
ποιήθηκε στον οικισμό του Μετσόβου σε δείγμα 300 νοικοκυριών. Η ηλε-
κτρική ενέργεια καταγράφεται σε πραγματικό χρόνο με τη βοήθεια ενός 
ασύρματου μετρητή που τοποθετείται στον ηλεκτρικό πίνακα. Τα δεδομέ-
να αποστέλλονται στο κέντρο συλλογής και ακολούθως μεταφορτώνονται 
σε μία διαδικτυακή βάση. Μέσω κατάλληλου λογισμικού ο χρήστης μπορεί 
να πληροφορηθεί για την τρέχουσα κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, 
όπως επίσης για τη μέση ή συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε 
επιθυμητά χρονικά διαστήματα. Οι καταγραφές και η έρευνα πεδίου πραγ-
ματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Βιωματικού Εργαστηρίου (Living Lab) 
του Ευρωπαϊκού Έργου STEP - IN (“Using Living Labs to Improve Energy 
Efficiency and Comfort Levels”).
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2. Θερμικές ανάγκες
Υπολογίζοντας τις βαθμοημέρες θέρμανσης αποτυπώνεται η αυξημένη ζή-
τηση θερμότητας στις ορεινές περιοχές. Οι βαθμοημέρες είναι ένα μέτρο 
της διακύμανσης της εξωτερικής θερμοκρασίας μιας περιοχής και ένας 
δείκτης για το πόσο δριμύ είναι το κλίμα της. Είναι επίσης ανάλογες της 
θερμικής ζήτησης και εφ’ όσον είναι γνωστά τα χαρακτηριστικά του κε-
λύφους του κτιρίου και του συστήματος θέρμανσης που χρησιμοποιείται, 
είναι δυνατός ο υπολογισμός της κατανάλωσης ενέργειας με πολύ μικρά 
περιθώρια σφάλματος (Κατσουλάκος, 2010).

Στην περιοχή του Μετσόβου, όπου αποτελεί και περιοχή μελέτης πα-
ρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η σύγκριση του μεγέθους των βαθμοη-
μερών θέρμανσης με το αντίστοιχο μέγεθος σε περιοχές χαμηλότερου 
υψομέτρου και παραπλήσιου γεωγραφικού πλάτους. Στο διάγραμμα που 
ακολουθεί συγκρίνονται οι βαθμοημέρες θέρμανσης 4 πόλεων.

Διάγραμμα 1. Βαθμοημέρες θέρμανσης στην Κέρκυρα, τα Ιωάννινα, το Μέτσοβο 

και τα Τρίκαλα (Πηγή: Κατσουλάκος, 2010 και ίδια επεξεργασία)

Είναι αξιοσημείωτο ότι ο αριθμός των βαθμοημερών θέρμανσης στο 
Μέτσοβο είναι κατά 53% μεγαλύτερος, σε σχέση με τα γειτονικά Ιωάννινα 
και κατά 166% σε σχέση με την Κέρκυρα.

Η επίδραση του υψομέτρου στον αριθμό των βαθμοημερών θέρμαν-
σης αποτυπώνεται και στο παράδειγμα του ακόλουθου διαγράμματος.

 

Διάγραμμα 2. Βαθμοημέρες θέρμανσης στην Κέρκυρα, τα Ιωάννινα, το Μέτσοβο και τα 
Τρίκαλα (Πηγή, Κατσουλάκος και ίδια επεξεργασία)

Από τα ανωτέρω, γίνεται κατανοητό ότι οι μικρότερες μέσες θερμο-
κρασίες, που επικρατούν στις ορεινές περιοχές, σε σχέση με τις πεδινές 
και παραθαλάσσιες περιοχές, συντελούν στην ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση 
ενέργειας για θέρμανση κτιριακών χώρων. Αυτό είναι ένα από τα βασικό-
τερα χαρακτηριστικά της ενεργειακής ταυτότητας των ορεινών περιοχών.

Οι μειωμένες θερμοκρασίες που επικρατούν στα ορεινά επιβαρύνουν 
σημαντικά τη θερμική κατανάλωση. Από την άλλη πλευρά, έχουν ευερ-
γετική επίδραση στις ανάγκες ψύξης. Στην περίπτωση του Μετσόβου, οι 
ανάγκες ψύξης είναι ελάχιστες και η χρήση κλιματιστικών μηχανημάτων 
ιδιαίτερα περιορισμένη. Για να υπάρχει μια εικόνα, σε σχέση με την αύ-
ξηση των θερμικών φορτίων στις ορεινές περιοχές, έχει αποδειχθεί ότι 
στην Ελλάδα, μια τυπική κατοικία στα 1.000 m υψόμετρο έχει περίπου 2,7 
φορές περισσότερες θερμικές ανάγκες απ’ ό,τι αν η ίδια κατοικία βρισκό-
ταν στο επίπεδο της θάλασσας. Οι συνολικές ενεργειακές ανάγκες είναι 
κατά 80% υψηλότερες στα 1.000 m, απ’ ό,τι στο επίπεδο της θάλασσας 
(Katsoulakos & Kaliampakos 2014). Η ισχυρή συσχέτιση του υψομέτρου με 
τη διαμόρφωση των ενεργειακών αναγκών έχει καταδειχθεί και με παρα-
δείγματα άλλων περιοχών, εκτός της Ελλάδας, και συγκεκριμένα για τις 
περιπτώσεις της Βόρειας Ιταλίας, της Αυστρίας και της Ελβετίας (Papada 
& Kaliampakos 2016).

3. Αποτελέσματα έρευνας πεδίου
Ιδιαιτέρως σημαντικό είναι να σκιαγραφήσουμε τα συστήματα θέρμανσης 
στον οικισμό του Μετσόβου. Στα Διαγράμματα 3 και 4 που ακολουθούν 
παρουσιάζεται ο κύριος και ο επικουρικός τύπος θέρμανσης.
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Διάγραμμα 3. Κύριος τύπος θέρμανσης

Διάγραμμα 4. Επικουρικός τύπος θέρμανσης

Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ένα στα δύο νοικοκυριά (46%) χρησι-
μοποιεί πετρέλαιο ως κύριο καύσιμο στο σύστημα θέρμανσης. Το 52%, ένα 
στα δύο νοικοκυριά περίπου χρησιμοποιεί κάποιο είδος βιομάζας, ξύλο ή 
pellet. Ελάχιστοι χρησιμοποιούν κάποιο άλλο μέσο θέρμανσης.

Το 2011 σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ το 73% χρησιμοποιούσε πετρέλαιο 
και μόλις 18% βιομάζα (ξύλο ή pellet) το οποίο  Αξίζει να αναφέρουμε ότι 
το 33% των νοικοκυριών που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσε ότι έχουν 
αλλάξει σύστημα θέρμανσης τα τελευταία 10 χρόνια για να μειώσει το 
ενεργειακό του κόστος, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει τη διαφορά μετα-
ξύ ΕΛΣΤΑΤ και της έρευνας πεδίου.

Όσον αφορά την επικουρική θέρμανση παρατηρούμε ότι το 60% περί-
που χρησιμοποιεί ως επικουρική πηγή θέρμανσης το πετρέλαιο γεγονός 
που υποδηλώνει τη μεταστροφή του κόσμου προς σε εναλλακτικά συ-
στήματα θέρμανσης όπως αυτά τα οποία χρησιμοποιούν βιομάζα, κυρίως 
ξύλο, στην περίπτωση του Μετσόβου.

Το κόστος θέρμανσης αντιπροσωπεύει το 75% περίπου του συνολικού 
ετήσιου ενεργειακού κόστους, ενώ το υπόλοιπο 255 αντιστοιχεί στο κό-
στος ηλεκτρικής ενέργειας. Το μέσο ετήσιο κόστος θέρμανσης ανά νοικο-
κυριό είναι 2237,4€, ενώ το μέσο μηνιαίο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας το 
χειμώνα διαφοροποιείται σε σχέση με το καλοκαίρι κατά 10€ περίπου. Το 
χειμώνα είναι 74,6€ και τ καλοκαίρι 64,1€. Λόγω της υψηλής φορολογίας 
το πετρέλαιο παραμένει το πιο ακριβό καύσιμο για θέρμανση αν και οι 
τιμές του είναι χαμηλότερες σήμερα σε σύγκριση με το 2012-13. Το μέσο 
μηνιαίο κόστος πετρελαίου θέρμανσης ανέρχεται σε 232,3€ σε αντιδια-
στολή με το μέσο μηνιαίο κόστος ξύλου ή pellet που ανέρχεται σε 152,8€. 
Το αντίστοιχο μέσο μηνιαίο κόστος για το υγραέριο είναι 187,5€.

Χρησιμοποιώντας μετρητικά δεδομένα των 60 νοικοκυριών μπορούμε 
να παρατηρήσουμε και να επιβεβαιώσουμε ότι όσο πιο παλιό κατασκευα-
στικά είναι κάποιο σπίτι, τόσο πιο ενεργοβόρο είναι με αποτέλεσμα να δα-
πανά περισσότερα για θέρμανση. Αντίστοιχο συμπέρασμα εξάγεται και για 
τα συστήματα θέρμανσης στα οποία παρατηρούμε ότι μέσο ετήσιο κόστος 
θέρμανσης είναι αυξημένο σε σχέση με τα υπόλοιπα συστήματα, παρότι 
την περίοδο λήψης των δεδομένων αυτών, η τιμή  του πετρελαίου θέρμαν-
σης είναι σαφώς χαμηλότερη σε σύγκριση με την περίοδο 2012-2013.

Διάγραμμα 5. Μέσο ετήσιο κόστος θέρμανσης ανά περίοδο κατασκευής 
για τα 60 νοικοκυριά
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Διάγραμμα 6. Μέσο ετήσιο κόστος θέρμανσης ανά σύστημα θέρμανσης 
για τα 60 νοικοκυριά

Όσον αφορά στον ηλεκτρισμό παρατηρούμε ότι ο ηλεκτρισμός είναι 
περίπου το ένα τρίτο του συνολικού ενεργειακού κόστους ενός νοικοκυ-
ριού, Επιπλέον όσο μεγαλύτερα τα σπίτια τόσο μεγαλύτερες και οι ενερ-
γειακές ανάγκες όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 7.

Διάγραμμα 7. Μέσα ετήσια ενεργειακά κόστη για τα 60 νοικοκυριά

Χρησιμοποιώντας δεδομένα του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Δια-
νομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) για τη δεκαετία από το 2010 έως 
σήμερα (Νοέμβριος 2020) παρατηρούμε ότι υπάρχει μια μείωση στην κα-
τανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας όσον αφορά τους οικιακούς καταναλω-
τές με μία τάση σταθεροποίησης από το 2015 και μετά (Διάγραμμα 8). Πα-
ρόλα αυτά για το 2020, χωρίς ακόμη να έχει ολοκληρωθεί η καταμέτρηση 

για όλο το 2020 παρατηρείτε ήδη μία αύξηση στην κατανάλωση, γεγονός 
που πιθανότατα οφείλεται στα περιοριστικά μέτρα της πανδημίας.

Διάγραμμα 8. Συνολική οικιακή κατανάλωση στον οικισμό Μετσόβου

Προσπαθώντας να εστιάσουμε στην οικιακή ηλεκτρική κατανάλωση 
ενέργειας των νοικοκυριών οι μετρήσεις από τους μετρητές που εγκατα-
στάθηκαν σε τριάντα νοικοκυριά του οικισμού την περίοδο από 1η Νοεμ-
βρίου 2019 έως και 31 Οκτωβρίου 2020 έδειξαν ότι η μέση ετήσια κατανά-
λωση του δείγματος μας είναι 3960kwh, όταν το αντίστοιχο μέγεθος από 
τη βασική έρευνα των 300 νοικοκυριών που είχε προηγηθεί μας έδειξε 
ότι καταναλώνουν περίπου 3800 kwh το κάθε νοικοκυριό. Το αντίστοιχο 
μέγεθος για την Ελλάδα είναι 4800kwh το έτος. Αξίζει να ανaφέρουμε ότι 
τα μισά νοικοκυριά «καίνε» λιγότερο από 3000 kwh ανά έτος και το ένα 
τέταρτο περισσότερες από 4800kwh, ενώ το μέσο κόστος για τον ηλεκτρι-
σμό είναι 750€ περίπου όταν από παλαιότερες έρευνες είχε εκτιμηθεί σε 
900€ ανά έτος.

3.1 Προφίλ κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας

Αναφερόμενοι στα ίδια νοικοκυριά για περίοδο από 1 Νοεμβρίου 2019 
έως και 31 Μαΐου 2020 υπολογίστηκε το μέσο ωραίο προφίλ κατανάλωσής 
ενέργειας, όπως παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα.
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Διάγραμμα 9. Προφίλ κατανάλωσης ηλεκτρικής και ΟΤΣ

Όπως θα παρατηρήσουμε το προφίλ (Με θερμοσυσσωρευτές) δεν εί-
ναι χαρακτηριστικό για τη μέση κατοικία όπου πλέον τα μέγιστα φορτία 
παρουσιάζονται τις βραδινές ώρες από 01:00 – 05:00 και από τις 14:00 – 
17:00 όπου τίθεται σε εφαρμογή το μειωμένο νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ. 
Οφείλεται στο γεγονός ότι στο σύνολο των 30 νοικοκυριών υπάρχουν 2 τα 
οποία χρησιμοποιούν σαν κύριο σύστημα θέρμανσης θερμοσυσσωρευτές.

Αφαιρώντας από το σύνολο των 30 σπιτιών τα 2 τα οποία χρησιμοποι-
ούν θερμοσυσσωρευτές σαν κύρια πηγή θέρμανσης παρατηρούμε ότι το 
προφίλ (Χωρίς θερμοσυσσωρευτές) εξομαλύνεται και ακολουθεί τις συνή-
θειες – υποχρεώσεις της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας, όπου πλέον 
τα μέγιστα φορτία παρατηρούνται 11:00 – 13:00, όπου σε οικισμούς όπως 
το Μέτσοβο οφείλεται στο μεσημεριανό μαγείρεμα. Στο γράφημα αυτό 
παρατηρούμε την διακύμανση της κατανάλωσης ενέργειας κατά τη διάρ-
κεια της ημέρας όπου όπως γίνεται φανερό η ελάχιστη κατανάλωση πα-
ρουσιάζεται κατά τη διάρκεια της νύχτας από τις 12:00 έως τις 6 το πρωί. 
Εν συνεχεία η κατανάλωση αυξάνεται συνεχώς μέχρι στις 11:00 το πρωί, 
όπου και παρουσιάζεται μία πρώτη αιχμή στην κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας, η οποία σχετίζεται με τις πρωινές δραστηριότητες των ανθρώ-
πων πριν την αποχώρησή τους για τη δουλεία. Μία δεύτερη αιχμή παρου-
σιάζεται το βράδυ 20:00- 21:00, όπου πάλι τα μέλη της οικογένειας είναι 
μαζεμένα στο σπίτι.  

Η Οριακή Τιμή του Συστήματος είναι η τιμή στην οποία εκκαθαρίζεται η 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριμένα. Προσπαθήσαμε να κάνουμε 

μία σύγκριση των 2 αυτών καμπυλών με την οριακή καμπύλη συστήματος. 
Παρατηρήσαμε πως η καμπύλη χωρίς τους θερμοσυσσωρευτές ακολουθεί 
το ίδιο μοτίβο με αυτήν της ΟΤΣ κάτι το οποίο δεν ισχύει στην περίπτωση 
της καμπύλης με τους θερμοσυσσωρευτές που παρουσιάζει εξάρσεις τις 
ώρες που είναι σε ισχύ το μειωμένο-νυχτερινό τιμολόγιο.

 H οριακή Τιμή του Συστήματος διαμορφώνεται από τον συνδυασμό 
των προσφορών τιμών και ποσοτήτων που υποβάλλουν κάθε μέρα οι δια-
θέσιμες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, και του ωριαίου φορ-
τίου ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, που διαμορφώνεται σε καθημερινή 
βάση από τους καταναλωτές.

Η κατανάλωση αυτή δεν είναι αντιπροσωπευτική για κάθε ημέρα της 
εβδομάδας. Κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου η κατανάλωση ενέρ-
γειας διαφοροποιείται, κυρίως το Σάββατο εξαιτίας αυξημένων οικιακών 
εργασιών όπως πλύσιμο-στέγνωμα-σιδέρωμα ρούχων και λοιπών οικιακών 
εργασιών (Διάγραμμα 10).

Διάγραμμα 10. Εβδομαδιαίο προφίλ ζήτησης ενέργειας

3.2 Συνθήκες θερμοκρασίας

Όσο πλησιάζουμε προς τους καλοκαιρινούς μήνες η θερμοκρασία του 
περιβάλλοντος αυξάνει και η σχετική υγρασία μειώνεται. Ώστόσο όπως 
φαίνεται και στο διάγραμμα 11, η μέση υγρασία των σπιτιών ανεβαίνει, 
γεγονός που πιθανώς να οφείλεται στο γεγονός ότι στην περίπτωση του 
Μετσόβου το σύστημα θέρμανσης κλείνει περίπου τον Μάιο όταν ακόμη η 
μέση θερμοκρασία του περιβάλλοντος δεν είναι υψηλή.
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Διάγραμμα 11. Μέση θερμοκρασία και σχετική υγρασία νοικοκυριών και περιβάλλοντος

Οι ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στα ορεινά και τα μη 
ενεργειακά θωρακισμένα σπίτια χαρακτηρίζουν τις συνθήκες θερμικής 
άνεσης όπου ικανοποιητική θεωρείται εσωτερική θερμοκρασία 20oC. Στο 
διάγραμμα που ακολουθεί παρατηρούμε ότι τον Απρίλιο του 2019 η μέση 
θερμοκρασία των νοικοκυριών είναι χαμηλότερη των 20oC, όταν η μέση 
εξωτερική θερμοκρασία μέχρι τις 23 Απριλίου κυμαίνεται από 5oC -20 

oC. 
Προβλήματα θερμικής άνεσης αναφέρθηκαν από το 15% των νοικοκυριών 
και αφορούσαν κατοικίες με μέση εσωτερική θερμοκρασία <18 

oC.

Διάγραμμα 12. Διάγραμμα μέσης θερμοκρασίας νοικοκυριών και περιβάλλοντος 
τον Απρίλιο του 2019

Εντυπωσιακά είναι και τα αποτελέσματα από τη διακύμανση της εσω-
τερικής θερμοκρασίας ενός νοικοκυριού χωρίς μόνωση. Στο ακόλουθο 
διάγραμμα φαίνεται η εσωτερική θερμοκρασία ενός νοικοκυριού η οποία 
είναι ιδιαιτέρως χαμηλή ενώ αξίζει να μείνουμε στο γεγονός ότι προς το 
τέλος Απριλίου η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη από την 
εσωτερική θερμοκρασία του συγκεκριμένου νοικοκυριού.

Διάγραμμα 13. Διακύμανση θερμοκρασία νοικοκυριού χωρίς μόνωση 
και θερμοκρασία περιβάλλοντος

4. Συμπεράσματα
Οι θερμικές ανάγκες των νοικοκυριών διαφοροποιούνται εντόνως ανάλο-
γα την περιοχή και το γεωγραφικό πλάτος. Σε ορεινές περιοχές όπως το 
Μέτσοβο οι ανάγκες αυτές είναι αυξημένες και οι χαμηλές μέσες θερμο-
κρασίες συντελούν στην ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση ενέργειας για θέρ-
μανση των νοικοκυριών. Αυτό είναι ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστι-
κά της ενεργειακής ταυτότητας των ορεινών περιοχών.

Παρατηρούνται έντονες διαφοροποιήσεις στα κόστη ενέργειας ανάλο-
γα με την παλαιότητα του σπιτιού και το σύστημα θέρμανσης. Οι θερμι-
κές ανάγκες είναι τριπλάσιες από τις ηλεκτρικές ανάγκες ενώ το ετήσιο 
κόστος θέρμανσης είναι περίπου τριπλάσιο σε σχέση με το επίπεδο της 
χώρας.

Η αναγκαιότητα της περαιτέρω αξιοποίησης των δυνατοτήτων ενεργει-
ακής εξοικονόμησης στον κτιριακό τομέα είναι κάτι παραπάνω από αυτο-
νόητη, στην κατεύθυνση της βελτίωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώμα-
τος του ενεργειακού τομέα και της μείωσης των δαπανών των νοικοκυριών 
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για ενέργεια. Ειδικά στις ορεινές περιοχές, η μείωση της ενεργειακής ζή-
τησης έχει μεγάλη σημασία, διότι οι ψυχρές κλιματικές συνθήκες οδηγούν 
σε μεγάλη αύξηση των ενεργειακών φορτίων και εκθέτουν τους τοπικούς 
πληθυσμούς στην ενεργειακή φτώχεια.

Όλα αυτά συνηγορούν στην αναγκαιότητα ύπαρξης ενεργειακής πολιτι-
κής για τις ορεινές περιοχές με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους 
και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης .
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Η ενεργειακή φτώχεια ως 
κοινωνική πρόκληση και η 
εμπειρία της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ 
Βίκυ Τζέγκα Νομική Σύμβουλος1

1 Ένωση Καταναλωτών - Η Ποιότητα Της Ζωής, Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ , Ελλάδα

Περίληψη

Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΏ - Ένωση Καταναλωτών «Η Ποιότητα της Ζωής”- ιδρύθη-
κε το 1988, με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων του κατανα-
λωτή και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Είναι μη κυβερνητική 

οργάνωση, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αναγνωρισμένη- πιστοποιημένη 
Ένωση Καταναλωτών, βάσει ειδικής νομοθεσίας. Μέσω της μακρόχρονης 
εμπειρίας της αλλά και των καταγγελιών που δέχεται από τους καταναλω-
τές για τον κλάδο της ενέργειας, των ερευνών και παρεμβάσεών της στην 
Πολιτεία, έχει αναδείξει και επισημάνει, όπως παρατίθενται παρακάτω, τα 
προβλήματα που οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν από την απελευθέρωση 
της αγοράς ενέργειας, μέσω της μη εύρυθμης και σύννομης λειτουργίας 
της, τα οποία επιτείνουν εν ολίγοις τη στρέβλωση σε βάρος των ωφελειών 
που θα έπρεπε η εν λόγω απελευθέρωση να προσφέρει στους καταναλω-
τές και στην ευρύτερη αγορά ενέργειας. Ειδικότερα, όπως θα αναλυθεί 
παρακάτω, τα ως άνω αποτελούν καίριο και ανυπέρβλητο πρόβλημα ως 
προς την ολιστική και αποτελεσματική αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώ-
χειας. Επίσης, θα πρέπει να επισημανθεί ιδιαιτέρως ότι, η ύφεση που έπλη-
ξε την Ελλάδα την τελευταία 10ετία και που συνεχίζει να επηρεάζει την 
ελληνική κοινωνία και οι εξελίξεις σε σχέση με την εντεινόμενη εξάπλωση 

http://www.statistics.gr/el/2011-census-pop-hous
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των επιπτώσεων του κορωνοϊού (COVID-19), αναμένεται να επιβαρύνουν 
το οικονομικό κλίμα στην ελληνική οικονομία και ιδιαιτέρως στα ευάλωτα 
νοικοκυριά. Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΏ θεωρεί ότι, η ενεργειακή φτώχεια είναι ένα πο-
λυπαραγοντικό φαινόμενο και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω της εν-
σωμάτωσης της στη γενικότερη εθνική πολιτική, καθ’ ότι καταδεικνύει εν 
γένει τον δείκτη πολιτισμού της χώρας. Στο παρόν άρθρο περιγράφονται 
έρευνες, δράσεις και προτάσεις της για την αντιμετώπιση του προβλήμα-
τος της ενεργειακής φτώχειας, οι οποίες έχουν ως στόχο να θέσουν τον 
καταναλωτή στο επίκεντρο, μέσω της συμμετοχής και ευαισθητοποίησής 
του στην ενεργειακή μετάβαση, με την αξιοποίηση νέων και πιο φιλικών 
προς το περιβάλλον τεχνολογιών και την υιοθέτηση κατάλληλων μέτρων 
για να αντιμετωπιστεί δραστικά η ενεργειακή φτώχεια.

Λέξεις-κλειδιά: Ενεργειακή Φτώχεια, Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΏ , Προστασία καταναλωτών

1. Εισαγωγή

Σύμφωνα με όσα πρόσφατα ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Παγκόσμια 
Τράπεζα το φαινόμενο της ακραίας φτώχειας αναμένεται να αυξηθεί το 
2020 για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια, καθώς η επιβράδυνση που 
επέβαλε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, σε συνδυασμό με το πρό-
βλημα της κλιματικής αλλαγής, καθυστερούν εν γένει ήδη την πρόοδο της 
μείωσης της φτώχειας. Θα ήταν σκόπιμο να αναφερθεί εδώ ότι, η κρίση 
και ύφεση που έπληξε την Ελλάδα την τελευταία 10ετία και που συνεχίζει 
να επηρεάζει την ελληνική κοινωνία (χαμηλό κατά κεφαλή εισόδημα, χα-
μηλή παραγωγικότητα, ανεργία) και οι εξελίξεις σε σχέση με την εντεινό-
μενη εξάπλωση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 στον κλάδο της 
υγείας αλλά και στην κοινωνία, αναμένεται να επιβαρύνουν το οικονομικό 
κλίμα στην ελληνική οικονομία και ιδιαιτέρως στα ευάλωτα νοικοκυριά. 
Συγκεκριμένα, πολλοί πολίτες λόγω των μέτρων περιορισμού, χάνουν τις 
δουλειές και τα εισοδήματά τους και αντιμετωπίζουν πρωτοφανείς και 
ανυπέρβλητες δυσκολίες ως προς την πληρωμή των λογαριασμών και των 
υποχρεώσεών τους στο τέλος του μήνα. Οι περιπτώσεις συνανθρώπων 
μας που είχαν μείνει χωρίς ρεύμα και οι θάνατοι λόγω αναθυμιάσεων εν 
μέσω οικονομικής κρίσης δεν θα πρέπει επουδενί να επαναληφθούν.

Οι υπηρεσίες ενέργειας, ως κοινωνικό αγαθό, είναι καθολικές και μεί-
ζονος κοινωνικής σημασίας για την αξιοπρεπή διαβίωση των πολιτών και 
συνεπώς πρέπει να είναι προσιτές και προσβάσιμες σε όλους. Η ενεργει-
ακή φτώχεια είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο, όπως έχει αποδειχτεί 
μέσω ειδικών μελετών και ερευνών παγκοσμίως. Είναι δε άρρηκτα συνδε-

δεμένη με την εισοδηματική φτώχεια και αποτελεί μία καίρια πτυχή της, 
ενώ τα αίτιά της είναι ποικίλα και έχουν πολυδιάστατο χαρακτήρα, καθώς 
εμπεριέχουν πολιτικές, οικονομικές, γεωγραφικές, κοινωνικές, μορφωτι-
κές και περιβαλλοντικές πτυχές. Έχει δε χαρακτηριστεί ως μια ξεχωριστή 
μορφή ανισότητας. Επίσης, σε εθνικό επίπεδο εντείνουν το φαινόμενο οι 
υψηλές δαπάνες για την ενέργεια στη χώρα μας, οι οποίες συνεπάγονται 
μεγάλο περιορισμό κάλυψης των βασικών αναγκών του νοικοκυριού και 
καταλαμβάνουν δε τη δεύτερη θέση μετά τη διατροφική δαπάνη. Τέλος, 
τα χαμηλά εισοδήματα αυξάνουν τις πιθανότητες ένταξης ενός νοικοκυ-
ριού στη λίστα των ενεργειακά φτωχών. 

Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΏ έχει διαπιστώσει μέσω καταγγελιών αλλά και ερευνών 
ότι, οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν προβλήματα από την απελευθέρωση 
της αγοράς ενέργειας, καθ’ ότι η εν λόγω αγορά δεν λειτουργεί εύρυθμα 
και σύννομα, προς όφελος τόσο των καταναλωτών όσο και της ίδιας της 
αγοράς και το συγκεκριμένο αποτελεί καίριο ζήτημα ως προς την ολιστι-
κή αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Είναι σκόπιμο να επισημανθεί 
εδώ, επίσης, ο αναλφαβητισμός στον τομέα της ενέργειας, που ήδη βιώ-
νουμε σήμερα σε εθνικό επίπεδο, πολλώ δε μάλλον των ευάλωτων κατα-
ναλωτών. Τούτο δε έρχεται σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή δέσμευση της 
αναγνώρισης του δικαιώματος της καθολικής πρόσβασης στην ενέργεια, 
η οποία αποτελεί βασικό κοινωνικό αγαθό, αναγκαίο για μια αξιοπρεπή 
διαβίωση, χωρίς να στερείται αυτού κανείς Ευρωπαίος καταναλωτής.

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ερευνών της 
Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΏ, καθώς και οι ευρύτερες δράσεις και προτάσεις της για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος της ενεργειακής φτώχειας.

2. Κριτήρια για τον ορισμό των ενεργειακά ευάλωτων 
νοικοκυριών και σχετικές έρευνες της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ 
Στην Ελλάδα, ενεργειακά φτωχό θεωρείται το νοικοκυριό που δαπανά 
πάνω από το 10% του εισοδήματός του για την κάλυψη των ενεργειακών 
αναγκών του προκειμένου να διατηρήσει ένα ικανοποιητικό επίπεδο θέρ-
μανσης. Η θεσμοθέτηση του παραπάνω δείκτη καθίσταται εφικτή, αφού 
ληφθούν υπόψη και άλλα κριτήρια κοινωνικού, γεωγραφικού και δημογρα-
φικού περιεχομένου. Επίσης, η υιοθέτηση ενός ενιαίου ορισμού σε Ευρω-
παϊκό επίπεδο κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία.

Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΏ θεωρεί τις παρακάτω συνιστώσες ως απαραίτητες για τον 
ορισμό των ενεργειακά ευάλωτων νοικοκυριών:
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- Εισόδημα των νοικοκυριών και περιουσιακά κριτήρια: Ποσοστό των 
δαπανών για ενεργειακές ανάγκες επί του συνόλου των δαπανών του 
νοικοκυριού σε συνδυασμό με το κόστος των καυσίμων. Τα νοικοκυριά 
θεωρούνται ως «ενεργειακά φτωχά» εάν δαπανούν πάνω από το 10% 
του εισοδήματός τους σε θέρμανση για να διατηρούν  το σπίτι τους 
σε ένα “αποδεκτό επίπεδο θερμοκρασίας”, ώστε να εξασφαλίσουν ένα 
σεβαστό επίπεδο ποιότητας ζωής,  όπως  πρόσβαση σε βασικές υπη-
ρεσίες ενέργειας, όπως θέρμανση, φωτισμό, παραγωγή ζεστού νερού, 
ψύξη, μαγείρεμα, μεταφορά  κ.λ.π.

- Εργασία.

- Μορφωτικό επίπεδο  που καθορίζει τη δυνατότητα η μη κατανόησης/
αξιοποίησης  της παρεχόμενης  πληροφόρησης.

- Κατάσταση υγείας: άτομα, με αναπηρία, χρόνια ασθενείς, άτομα που 
έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών.

- Ηλικία: φοιτητές, ηλικιωμένοι, ανήλικα μέλη.

- Κατοικία: αστική-αγροτική, τετραγωνικά,  εμβαδόν σε m2, τύπος ιδιο-
κτησίας,  ηλικία του κτιρίου,    αριθμός διαμερισμάτων, ιδιόκτητη και μη, 
χωρίς οικονομικές υποχρεώσεις/με οικονομικές     υποχρεώσεις (δά-
νειο, υποθήκη), είδος θέρμανσης, ενεργειακή απόδοση του ακινήτου/ 
ενεργειακή   θωράκιση.

- Ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής (ορεινές περιοχές, 
νησιά).

- Οικογενειακή κατάσταση: ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (άνεργοι, μονο-
γονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνοι, συνταξιούχοι, ανασφάλιστοι, ΑΜΕΑ).

- Τιμές ενέργειας και είδος καυσίμου: πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέ-
ριο,  ηλεκτρικό ρεύμα.

- Καθυστέρηση ή αδυναμία πληρωμής λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύ-
ματος και διακοπή ρεύματος,

-   Τέλος, είναι σκόπιμο να αξιοποιηθούν οι πηγές δεδομένων σε συνδυα-
σμό με τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και ειδικότερα αυτοί που λαμ-
βάνουν το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, 
επίδομα ενοικίου, επίδομα ανεργίας, προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά 
επιδόματα, Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) και καταναλωτές που 
έχουν ενταχθεί στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών.

Στο πλαίσιο διερεύνησης των παραμέτρων και των επιπτώσεων της 
ενεργειακής φτώχειας, η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΏ διεξήγαγε δύο έρευνες πεδίου, το 
2018 και το 2020, τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζονται συνοπτικά 
στις επόμενες ενότητες:

2.1. Η πρώτη έρευνα της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ για την ενέργεια

Ο κύριος στόχος της έρευνας για την ηλεκτρική ενέργεια που διενέργησε η 
Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΏ, ήταν η καταγραφή και αποτύπωση της συμπεριφοράς και των προ-
βλημάτων που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στην απελευθερωμένη αγο-
ρά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και το πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας. 
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΏ και 
στον χώρο της, την περίοδο από 20 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου 2018. Το 
δείγμα (τυχαίο) αποτελείται από μέλη, αλλά και μη μέλη της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΏ . 
Συλλέχθηκαν 881 ερωτηματολόγια/απαντήσεις.

Τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας είναι τα ακόλουθα:

Δημογραφικά στοιχεία: Τα φυσικά πρόσωπα πλέον του 50% είναι άντρες 
(σε ποσοστό 57,32%) και 42,68 γυναίκες, στην πλειονότητά τους ηλικίας 
μεταξύ 46-60 (48,01%), 46,31 πλήρους απασχόλησης (δημόσιοι, ιδιωτικοί 
υπάλληλοι), 19,64% συνταξιούχοι, 13,17% άνεργοι. Το μορφωτικό τους επί-
πεδο στην πλειοψηφία, δηλ. το 39,84% του δείγματος είναι απόφοιτοι τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ το 21,68% με μεταπτυχιακό/διδακτορικό, εκ 
των οποίων πλέον του 52% κατοικεί στην Αττική.

Στοιχεία κατοικίας: Το 65,49% των ερωτηθέντων κατοικεί σε διαμέρι-
σμα, το ποσοστό ιδιοκτησίας υπερβαίνει το 75%, ενώ στους περισσότε-
ρους από τους μισούς το εμβαδόν της κατοικίας κυμαίνεται μεταξύ 50 και 
99 τ.μ., με αριθμό ενοίκων η πλειοψηφία από δύο και άνω.

Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας: Την πρωτοκαθεδρία στις προτιμήσεις των 
καταναλωτών έχει η ΔΕΗ (85,24%). Στην ερώτηση εάν τους έχουν προσεγ-
γίσει άλλοι προμηθευτές το ποσοστό 81,73% δηλώνει θετικά. Αυτό σημαίνει 
ότι οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ενεργοποιούνται 
δυναμικά για την προσέλκυση νέων πελατών, όμως μόνο οι 150 περιπτώ-
σεις (17,03%) καταναλωτών άλλαξαν προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, 
ενώ οι 727 (82,52%) παραμένουν στον ίδιο. Ο κύριος λόγος αλλαγής προ-
μηθευτή είναι η «καλύτερη τιμή» (84,00%), ενώ 727 καταναλωτές δεν άλ-
λαξαν προμηθευτή, με κύρια αιτία την «αναξιοπιστία» των εναλλακτικών 
προμηθευτών ενέργειας (53,37%). Η «διαφάνεια της σύμβασης» (89,67%) 
και του «λογαριασμού» (84,22%) ιεραρχούνται στις πρώτες θέσεις των πα-
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ραγόντων για την αξιολόγηση του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος: Μόνο το 2,27% των καταναλωτών 
δηλώνει ότι δεν γνωρίζει το τετραμηνιαίο ποσό που ξοδεύει για το ηλε-
κτρικό ρεύμα. Το μεγαλύτερο ποσοστό 30,76% πληρώνει από 101 έως 200 
ευρώ το τετράμηνο, ενώ το 28,26% πληρώνει από 201 έως 300 ευρώ το 
τετράμηνο. Ώστόσο, στην ερώτηση πόσες κιλοβατώρες καταναλώνει το 
τετράμηνο, το ένα τρίτο (34,96%) των καταναλωτών απάντησε ότι δεν γνω-
ρίζει, ενώ το 27,92% δήλωσε ότι καταναλώνει από 801 έως 1600 kWh.

Αναφορικά με τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις του λογαριασμού (ΑΔΜΗΕ, 
ΔΕΔΔΗΕ, ΥΚΏ, ΕΤΜΕΑΡ), οι καταναλωτές απαντούν ότι δεν γνωρίζουν 
τον τρόπο χρέωσης (78,21%), τις θεωρούν καταχρηστικές (88,76%), ενώ οι 
μισοί από αυτούς (51,53%) δεν γνωρίζουν το ποσοστό που πληρώνουν για 
αυτές. Οι καταναλωτές στη συντριπτική τους πλειονότητα (92,17%) θεω-
ρούν ότι θα πρέπει να αποσχιστούν από τους λογαριασμούς του ηλεκτρι-
κού ρεύματος οι χρεώσεις υπέρ τρίτων (Δημοτικά Τέλη/Φόροι και ΕΡΤ) και 
να εισπράττονται με άλλο τρόπο.

Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι ποσοστό 40,6% των ερωτηθέντων αδυ-
νατεί να είναι συνεπείς στην έγκαιρη αποπληρωμή των λογαριασμών ηλε-
κτρικού ρεύματος, ενώ υπήρξε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος (5,79%) . Επι-
προσθέτως, έχουν προβεί σε ρύθμιση (25.09%) το τελευταίο έτος.

Ενεργειακή φτώχεια: Το 51,31% των καταναλωτών επιβαρύνεται με πε-
ρισσότερο από το 10% του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος για τις 
ενεργειακές του ανάγκες. Ιδιαίτερα περιορισμένη η αξιοποίηση ανανεώ-
σιμων πηγών ενέργειας (13,04%), ενώ η συντριπτική πλειοψηφία (89,96%) 
κάνει χρήση των συμβατικών (πετρέλαιο, λιγνίτης, άνθρακας, φυσικό αέ-
ριο). Τα τρία τέταρτα των καταναλωτών δηλώνουν ότι έχουν λάβει μέτρα 
εξοικονόμησης ενέργειας (75,14%). Τα μέτρα αυτά όμως εστιάζουν κυρίως 
στο φωτισμό με αντικατάσταση λαμπτήρων (30,95%), στην ορθή χρήση 
της ηλεκτρικής ενέργειας π.χ. κατάλληλη σκίαση, ρύθμιση θερμοκρασίας, 
ορθή χρήση ενεργοβόρων συσκευών (25,38%) και στη χρήση του νυχτε-
ρινού τιμολογίου (21,29%). Ενώ η εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας, η ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας και η εγκατάσταση έξυπνων 
μετρητών, τα οποία συμβάλλουν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της 
ενεργειακής φτώχειας έχουν το μικρότερο ποσοστό (15,94%).

Η χρήση μέσου θέρμανσης ανά γεωγραφική περιοχή: Στην ΠΕΡΙΟΧΗ 1 
(Αττική) στις 3 πρώτες θέσεις βρίσκονται το ηλεκτρικό ρεύμα (35,86%), το 
πετρέλαιο (30,05%) και το φυσικό αέριο (13,41%). Στην ΠΕΡΙΟΧΗ 2 (Θράκη, 
Μακεδονία, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Ήπειρος) το πετρέλαιο (29,11%), το 

ηλεκτρικό ρεύμα (28,48%) και το φυσικό αέριο (17,09%)  και στην ΠΕΡΙΟΧΗ 
3 (Νησιωτική Ελλάδα) το ηλεκτρικό ρεύμα (31,78%), το πετρέλαιο (28,97%) 
και το τζάκι (19,63%). Αξιοσημείωτο το σημαντικά υψηλότερο ποσοστό χρή-
σης του φυσικού αερίου στην ΠΕΡΙΟΧΗ 2 σε σχέση με τις άλλες περιοχές 
και η σχεδόν μηδαμινή χρήση αυτού στην ΠΕΡΙΟΧΗ 3, στην οποία φαίνε-
ται να πριμοδοτείται έντονα η χρήση του τζακιού (19,63%) και της σόμπας 
(11,21%) σε σχέση με τις άλλες δύο περιοχές. Μια επιπλέον παρατήρηση για 
τη χρήση του φυσικού αερίου, όταν αυτό είναι διαθέσιμο, τότε φαίνεται να 
το προτιμούν οι καταναλωτές ως το μοναδικό μέσο θέρμανσης.

Φορείς έγκυρης ενημέρωσης: Οι καταναλωτές φαίνεται να εμπιστεύ-
ονται περισσότερο την Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΏ ως προς την παροχή έγκυρης ενημέ-
ρωσης, η οποία διενήργησε και την παρούσα έρευνα. Ακολουθούν η ΡΑΕ, 
η ΓΓΕ&ΠΚ και ο ΣτΚ. Το κράτος (Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας) 
κατατάσσεται στην πέμπτη θέση, ενώ ο μεγαλύτερος βαθμός δυσπιστίας 
εκφράζεται για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι).

Τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας συνοψίζονται ως ακολούθως:

- Έλλειψη εμπιστοσύνης από τους καταναλωτές στους προμηθευτές 
ηλεκτρικής ενέργειας. Θα πρέπει να υιοθετήσουν καλύτερες πρακτι-
κές προσέγγισης, όπως ορθή και ξεκάθαρη ενημέρωση, διαφάνεια 
στους ΓΟΣ και στους λογαριασμούς, στην εξυπηρέτηση των πελα-
τών, αλλά και στην περιβαλλοντική ευαισθησία.

- Έλλειψη ενημέρωσης και εκπαίδευσης των καταναλωτών. Ανάγκη 
ανάληψης από την πολιτεία, τους αρμόδιους φορείς και τις ενώσεις 
καταναλωτών στοχευμένων και συστηματικών δράσεων. 

- Ανάγκη ανάπτυξης σχεδίου περιβαλλοντικής ευαισθησίας χρήσης 
πράσινων μορφών ενέργειας, με παροχή κατάλληλων κινήτρων.

- Δυσκολίες ως προς την ανάγνωση και κατανόηση των λογαριασμών 
ηλεκτρικού ρεύματος. Υποχρέωση των προμηθευτών για απλούς και 
κατανοητούς λογαριασμούς καθώς και σύννομες συμβάσεις.

- Αδυναμία έγκαιρης εξόφλησης των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύ-
ματος. Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις εν πολλοίς άδικες, επιβαρύνουν 
και αυξάνουν δυσανάλογα τον λογαριασμό. Κατά συνέπεια οι λο-
γαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να περιορίζονται απο-
κλειστικά στη χρήση της ενέργειας. Άμεση ανάγκη απόσχισης των 
χρεώσεων υπέρ τρίτων.

- Ενεργειακή φτώχεια και ενεργειακός αποκλεισμός. Τα μέτρα εξοικο-
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νόμησης θα πρέπει να εστιαστούν στην ενεργειακή αναβάθμιση της 
κατοικίας, την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών, των συστημάτων 
εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας. Το επίδομα πετρελαίου και 
το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο απευθύνονται σε πολύ μικρό ποσο-
στό πολιτών και δεν αποσκοπούν στην ορθή και σύννομη χρήση της 
ενέργειας.

- Ενθάρρυνση των πολιτών πρωτίστως με οικονομικά κίνητρα για την 
παραγωγή και προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργει-
ας σε τοπικό επίπεδο (αυτοπαραγωγή) και την ενθάρρυνση του επι-
χειρείν (ενεργειακές κοινότητες), ώστε οι καταναλωτές να συμμε-
τέχουν από κοινού στην ανάπτυξη έργων εξοικονόμησης ενέργειας 
και παραγωγής καθαρής ενέργειας.

2.2. Η δεύτερη έρευνα της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ για τις επιπτώσεις στην 
ενέργεια εν μέσω πανδημίας

Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΏ πραγματοποίησε έρευνα με σκοπό να διαπιστώσει και να 
καταγράψει τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι καταναλωτές ηλεκτρι-
κού ρεύματος εν μέσω πανδημίας, τη συμπεριφορά τους, αλλά και το πώς 
ανταποκρίθηκαν εν γένει η Πολιτεία και οι Προμηθευτές Ενέργειας στις 
ανάγκες τους. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω της ιστοσελίδας της 
Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΏ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης,  την περίοδο από 22 
Ιουνίου έως 22 Ιουλίου 2020. Το δείγμα είναι τυχαίο και αποτελείται τόσο 
από τα μέλη της, όσο και από μη μέλη. Συνολικά συλλέχθηκαν 507 ερωτη-
ματολόγια/απαντήσεις.

Τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας είναι τα ακόλουθα:

Δημογραφικά στοιχεία: Το 51,10% των ατόμων που απάντησαν στην 
έρευνα ήταν άνδρες ενώ το 48,90% γυναίκες. Στην πλειονότητά τους, 
η ηλικία τους κυμαίνεται μεταξύ 46-60 ετών (49%), το 38,12% ήταν πλή-
ρους απασχόλησης (δημόσιοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι), ενώ το 24,35% ήταν 
συνταξιούχοι και 13,37% άνεργοι. Αξίζει να σημειωθεί πως ένα  ποσοστό 
των καταναλωτών που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο (41,03%) ανήκουν 
στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού (Άνεργοι, Μακροχρόνια 
άνεργοι, Μονογονεϊκές οικογένειες, οικονομικά ασθενείς, άτομα με ανα-
πηρία (ΑMEA), πολυμελείς οικογένειες, χρόνια ασθενείς, ανασφάλιστοι, 
ηλικιωμένοι, φοιτητές).

Επιπτώσεις της πανδημίας: Με βάση τις απαντήσεις των ερωτηθέντων 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας το μεγαλύτερο ποσοστό επηρεάστηκε 

περισσότερο οικονομικά (40,38%). Είναι αξιοσημείωτο ότι, η ενέργεια κα-
τέλαβε στην ιεράρχηση μηνιαίων δαπανών την τρίτη θέση, μετά από τα 
τρόφιμα και την υγεία/ φάρμακα, αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά 
πως η ενέργεια αποτελεί άμεση προτεραιότητα στις ανάγκες διαβίωσης 
των καταναλωτών.

Όσον αφορά στην κατανάλωση της ενέργειας κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας παρουσιάστηκε αύξηση με το 62,66% να απαντά θετικά. Από 
το ποσοστό αυτό έχουν προβεί σε εξοικονόμηση ενέργειας (45,62%), ενώ 
μόνο το 7,42% άλλαξαν προμηθευτή. Ειδικότερα, ως προς την εξοικονό-
μηση ενέργειας, οι επικρατέστερες επιλογές των καταναλωτών ήταν: 1. η 
ορθή χρήση της (δηλ. σωστός αερισμός, κατάλληλη σκίαση, ρύθμιση της 
θερμοκρασίας, ορθή χρήση ενεργοβόρων συσκευών κ.ά.), 2. οι βελτιώσεις 
στον φωτισμό με την αντικατάσταση των λαπτήρων και 3. η χρήση οικι-
ακού νυχτερινού τιμολογίου, ενώ ένα μικρό ποσοστό (2,61%) προέβη σε 
Ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους (Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση 
κατ' Οίκον»).

Στην ερώτηση εάν η κυβέρνηση έλαβε τα κατάλληλα μέτρα προστα-
σίας των καταναλωτών στον τομέα της ενέργειας εν μέσω πανδημίας η 
συντριπτική πλειοψηφία  απάντησαν καθόλου (54,48%) ή λίγο (23,11%). Το 
ίδιο συμβαίνει και με τα μέτρα στήριξης που προώθησαν οι προμηθευτές 
ενέργειας, στο οποίο το 61,52% των καταναλωτών να υποστηρίζουν πως 
δεν ήταν ικανοποιητικά, ενώ μόνο 5,46% απάντησαν θετικά.

Στη δε ιεράρχηση ως προς την κάλυψη και στήριξη των ενεργειακών 
αναγκών  των καταναλωτών από το Κράτος ή/και τους προμηθευτές ενέρ-
γειας, ως προς την υιοθέτηση κατάλληλων μέτρων προστασίας και στήρι-
ξης των καταναλωτών τα πιο σημαντικά σε σύνολο έντεκα επιλογών είναι:

- η μείωση των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος,

- η μη διακοπή ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών,

- η παράταση της προθεσμίας εξόφλησης των λογαριασμών ηλεκτρι-
κού ρεύματος για τρεις μήνες,

- η δυνατότητα τμηματικής και άτοκης εξόφλησης για χρονικό διάστη-
μα τουλάχιστον έξι μηνών,

- ο επαναπροσδιορισμός από την Πολιτεία των προϋποθέσεων ένταξης 
στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) μέσω πιο ευνοϊκών ρυθμίσεων.
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Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας: Στο διάστημα της πανδημίας, οι προ-
μηθευτές ενέργειας μέσω προσφορών προσπάθησαν να προσελκύσουν 
τους καταναλωτές. Συγκεκριμένα στο μεγαλύτερο ποσοστό οι προσφορές 
τους αφορούσαν τη μείωση της τιμής της κιλοβατώρας (55,92%), την έκ-
πτωση στις εμπρόθεσμες πληρωμές (41,32%) και δωρεάν πάγιο (36,36%).

Μόνο το 7,27% των καταναλωτών άλλαξαν προμηθευτή, ενώ το 92,72% 
παρέμεινε στον τωρινό προμηθευτή. Ο κύριος λόγος αλλαγής προμη-
θευτή ήταν η καλύτερη τιμή που προσέφεραν (70%) και οι προσφορές 
(20%). Αναφορικά με την αιτία της μη αλλαγής προμηθευτή η πλειοψηφία 
(42,19%) απάντησε ότι τους θεωρεί αναξιόπιστους, το 21,88% ανέφεραν 
πως είναι ικανοποιημένοι με τον τωρινό προμηθευτή τους, ενώ τέλος το 
8,07%  απάντησε ότι λόγω οφειλών δεν έχουν προβεί στην αλλαγή.

Σημαντικό εύρημα επίσης είναι πως το 70% από αυτούς που άλλαξαν 
προμηθευτή ενέργειας έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα και συγκεκριμέ-
να κατά σειρά επιλογής χρειάστηκε να πληρώσουν επιπλέον ποσό που 
δεν τους το είχαν αναφέρει, η προσφορά δεν ήταν τελικά ίδια με αυτή 
που τους παρουσίασαν και δεν τους απέστειλαν την προσυμβατική ενη-
μέρωση.

Στην ερώτηση ποιος είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας επιλογής προ-
μηθευτή ενέργειας κατά σειρά προτεραιότητας αποτελεί: 1. η τιμή, 2. οι 
διαφανείς-κατανοητοί συμβατικοί όροι, 3. ο απλός, κατανοητός και αναλυ-
τικός λογαριασμός ρεύματος, 4. η καλή εξυπηρέτηση πελατών, 5. η προ-
συμβατική ενημέρωση και 6. η περιβαλλοντική ευαισθησία (Ποσοστό ή 
ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ (Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας).

Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος: Η πλειοψηφία των καταναλωτών 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας (70,96%) ήταν πολύ συνεπείς στην απο-
πληρωμή των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος, καθυστέρησαν 
στην αποπληρωμή το 22,98%, ενώ δεν έχει πληρώσει το 6,06%. Από αυ-
τούς που δεν έχουν πληρώσει σε ποσοστό 11,11% υπήρξε διακοπή ρεύμα-
τος. Όσοι δε έχουν προβεί σε ρύθμιση οφειλών ποσοστό 60,87% δήλωσαν 
πως δεν είναι ικανοποιημένοι από τον αριθμό των δόσεων. Επίσης, κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας το 42,61% των καταναλωτών οχλήθηκαν από τις 
εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες οφειλές. Τέλος, το 
90,54% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως θέλουν να αφαιρεθούν από τους 
λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος οι χρεώσεις υπέρ τρίτων (όπως δημο-
τικά τέλη/ φόροι και ΕΡΤ) και να εισπράττονται με άλλον τρόπο.

Συνοπτικά, τα σημαντικότερα συμπεράσματα της έρευνας είναι τα ακόλουθα:

- Μεγάλο ποσοστό των καταναλωτών (40,38%) επηρεάστηκε οικονομι-
κά από των πανδημία.

- Η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί κοινό αγαθό, ζωτικής σημασίας και 
είναι αναγκαία και αναντικατάστατη στην καθημερινή μας ζωή, καθ’ 
ότι σύμφωνα με την ιεράρχηση των μηνιαίων δαπανών των κατανα-
λωτών κατέλαβε την τρίτη θέση μετά από τα τρόφιμα και την υγεία/ 
φάρμακα.

- Υπήρξε αύξηση της κατανάλωση ενέργειας κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας.

- Πάνω από το 50% των καταναλωτών απάντησαν ότι, η κυβέρνηση 
δεν έλαβε ευνοϊκά μέτρα αναφορικά με την ενέργεια, όπως και ότι, 
τα μέτρα στήριξης που προώθησαν οι προμηθευτές ενέργειας, δεν 
ήταν ικανοποιητικά.

- Καθίσταται επιτακτική ανάγκη η μείωση των τιμολογίων ενέργειας.

- Θα πρέπει οι προμηθευτές ενέργειας να μην προβαίνουν σε διακοπή 
ρεύματος και ιδιαιτέρως στους ευάλωτες καταναλωτές.

- Άμεση ανάγκη υιοθέτησης ευνοϊκών διακανονισμών από τους προ-
μηθευτές ενέργειας στις ληξιπρόθεσμες οφειλές, αζημίως , περισ-
σότερες δόσεις και ατόκως.

- Επαναπροσδιορισμός από την Πολιτεία των προϋποθέσεων ένταξης 
στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ).

- Έλλειψη εμπιστοσύνης από τους καταναλωτές στους προμηθευτές 
ηλεκτρικής ενέργειας.  Θα πρέπει να υιοθετήσουν σύννομες πρακτι-
κές προσέγγισης, όπως ορθή και ξεκάθαρη ενημέρωση, διαφάνεια 
στους ΓΟΣ, στους λογαριασμούς, στην εξυπηρέτηση των πελατών, 
αλλά και στην περιβαλλοντική ευαισθησία.

- Ενεργειακή φτώχεια και ενεργειακός αποκλεισμός. Τα μέτρα εξοικο-
νόμησης θα πρέπει να εστιαστούν στην ενεργειακή αναβάθμιση της 
κατοικίας, την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών και των συστημάτων 
εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας.

- Οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να περιορίζονται 
αποκλειστικά στη χρήση της ενέργειας. Άμεση ανάγκη απόσχισης 
των χρεώσεων υπέρ τρίτων.
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3. Οι δράσεις της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ για την αντιμετώπιση της 
ενεργειακής φτώχειας 

Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΏ, πέραν της διενέργειας ερευνών, διεξάγει γενικότερα και 
άλλες δράσεις και πρωτοβουλίες στον τομέα της ενέργειας από την πλευ-
ρά των καταναλωτών, μέσω παρεμβάσεων, δελτίων τύπου, ενημερώσεων 
για τα δικαιώματά τους και καταγραφή των καταγγελιών που λαμβάνει κα-
θημερινά από τα μέλη της αλλά και μη μέλη, για τις οποίες μεσολαβεί ως 
προς την επίλυσή τους. 

 Επίσης, η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΏ, λόγω της συστηματικής ενασχόλησής της με τον 
τομέα της ενέργειας τα τελευταία χρόνια με το κεντρικό σύνθημα «Ενέρ-
γεια για Όλους», διακρίθηκε τα έτη 2017-2018 ως μία από τις πέντε καινο-
τόμες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και 
την προώθηση της ενεργειακής βιωσιμότητας στην Ευρώπη, στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Κοινωνική Καινοτομία για την Καταπο-
λέμηση της Ενεργειακής Φτώχειας» με πρωτοβουλία της Ashoka και του 
Schneider Electric Foundation, σε συνεργασία με την Enel. 

Η ενίσχυση εν γένει της προστασίας των  καταναλωτών, μέσω της εξα-
σφάλισης υψηλών προτύπων καθολικής υπηρεσίας είναι καθοριστικής 
σημασίας. Αναλυτικότερα είναι σκόπιμο να αναφερθεί στην παρούσα ότι, 
η ίση πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες της ενεργειακής μετάβασης, δίνο-
ντας στους πολίτες/καταναλωτές τον πρωταγωνιστικό ρόλο, αποτελεί και 
το κεντρικό διακύβευμα του νέου πακέτου της Ε.Ε. «Καθαρή Ενέργεια για 
Όλους τους Ευρωπαίους». Τα οφέλη είναι πολλαπλά, τόσο ως προς την 
ενίσχυση των τοπικών οικονομιών, όσο και την προώθηση της πράσινης 
ενέργειας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, με διακύβευμα την 
καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας και την προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος. Όσοι δεν διαθέτουν οικονομικά μέσα θα χρειαστούν κί-
νητρα (συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών) για να έχουν πρόσβαση 
σε αυτές τις τεχνολογίες. Η αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των 
κτιρίων, η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι αλλαγές στην 
πολιτική προσέγγιση, η ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών, ιδίως ως 
προς τα δικαιώματά τους και ιδιαιτέρως να γνωρίζουν από πού προέρχεται 
η ενέργεια που καταναλώνουν, μπορούν να συμβάλλουν πολλαπλά στην 
αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, παρέχοντας σταθερή και οικο-
νομικά προσιτή ενέργεια στους πολίτες, αλλά και στις κοινωνικές ομάδες 
που βιώνουν την ενεργειακή φτώχεια.

Ειδικότερα, η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΏ έχει αναλάβει πρωτοβουλίες, όπως:

- ενημέρωση/εκπαίδευση των καταναλωτών για τα ενεργειακά τους 
δικαιώματα, την κατανόηση των λογαριασμών, την εξοικονόμηση 
ενέργειας, τη διαχείριση των παραπόνων τους, την προσπάθεια επί-
λυσης των διαφορών τους με τους προμηθευτές,

- διαβήματα και παρεμβάσεις προς τις αρμόδιες αρχές και τους προ-
μηθευτές σχετικά με την εφαρμογή, βελτίωση της σχετικής εθνικής 
και κοινοτικής νομοθεσίας, καθώς και για την εφαρμογή του Κώδικα 
Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας ιδίως αναφορικά με τους αδια-
φανείς και μη κατανοητούς λογαριασμούς, ηλεκτρικού ρεύματος και 
την προσυμβατική ενημέρωση. Επίσης,  ιδιαίτερη μέριμνα για τους 
ευάλωτους καταναλωτές, αυτοί δηλ. που βιώνουν την ενεργειακή 
φτώχεια,

- συμμετοχή σε δημόσιες διαβουλεύσεις στην Ελλάδα και στο εξω-
τερικό και μέσω της συμμετοχής της στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 
BEUC, στην ομάδα εργασίας στα θέματα της ενέργειας, η οποία έχει 
συγκροτηθεί για τη μεταξύ άλλων άσκηση πίεσης στην Ε.Ε., με σκο-
πό την υιοθέτηση θεσμικών μέτρων με κύριο στόχο τον σεβασμό και 
την προστασία του καταναλωτή και του  περιβάλλοντος,

- επικοινωνία με αντίστοιχες Ευρωπαϊκές και διεθνείς Ενώσεις Κατα-
ναλωτών για ανταλλαγή εμπειρίας, γνώσης, ώστε να υιοθετηθούν 
βέλτιστες πρακτικές οι οποίες θα συμβάλουν αποτελεσματικά στην 
ενημέρωση και προστασία του καταναλωτή σε ένα τόσο σημαντικό 
θέμα που είναι η ενεργειακή φτώχεια.

Τέλος, η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΏ  λόγω ότι, έχει δεχθεί και συνεχίζει να δέχεται 
διαμαρτυρίες/καταγγελίες από καταναλωτές, οι οποίοι αδυνατούν λόγω 
οικονομικών προβλημάτων να ανταπεξέλθουν στην πληρωμή των λογα-
ριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, απέστειλε επιστολή τον Μάιο 2020 στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 
(ΡΑΕ) και στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας (ΔΕΔΔΗΕ), με θέμα την «Άμεση ανάγκη υιοθέτησης ευνοϊκών ρυθ-
μίσεων λόγω της πανδημίας COVID-19 για τις ευάλωτες κοινωνικές ομά-
δες στον κλάδο της ενέργειας». Τα μεγαλύτερα προβλήματα εστιάζονται 
στο γεγονός ότι οι καταναλωτές προσπαθούν, όχι πάντοτε με επιτυχία, να 
προβούν σε ρύθμιση οφειλών για ληξιπρόθεσμες οφειλές, αδυνατούν να 
καταβάλουν την απαιτούμενη προκαταβολή σε προγράμματα διακανονι-
σμού, απειλούνται με διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος και λόγω των αυ-
στηρών οικονομικών κριτηρίων, ένα μεγάλο ποσοστό δεν μπορεί να εντα-
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χθεί στους Ευάλωτους Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας.

Η εν λόγω επιστολή είχε ως σκοπό να επισημανθούν και συγχρόνως να 
αναδειχθούν οι ανάγκες αντιστάθμισης και εξισορρόπησης των δικαιω-
μάτων των καταναλωτών και ιδιαίτερα των ευάλωτων καταναλωτών/πελα-
τών ενέργειας που επηρεάζονται από την πανδημία COVID-19 και οι οποίοι 
χρήζουν ιδιαίτερη στήριξη λόγω των οικονομικών επιπτώσεων, αβεβαιο-
τήτων ή των ιδιαίτερα ευάλωτων συνθηκών που δύνανται να βιώνουν. Η 
υγεία, η οικονομία, η εργασία και η κοινωνία εν γένει βάλλονται όσο ποτέ 
σε παγκόσμια κλίμακα στην παρούσα φάση και ως εκ τούτου τα μέτρα αλ-
ληλεγγύης σε εθνικό επίπεδο είναι κρίσιμα και αναγκαία. Διατυπώθηκαν 
μια σειρά από προτάσεις για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στον κλάδο 
της ενέργειας, όπως αναφέρονται αναλυτικότερα παρακάτω.

4. Οι προτάσεις της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ για την αντιμετώπιση 
της ενεργειακής φτώχειας 

Η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, η προστασία των δικαιω-
μάτων τους, η σύννομη και αμερόληπτη ενημέρωσή τους στον τομέα της 
ενέργειας αποτελούν τα κίνητρα για τη δημιουργία μιας ισορροπημένης 
και δικαιότερης αγοράς, τα οποία θα πρέπει να αποτελέσουν διακύβευμα 
της Πολιτείας. 

Ειδικότερα, αναφορικά με τα μέτρα πολιτικής ως προς την καταπολέμη-
ση της ενεργειακής φτώχειας, η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΏ προτείνει τα ακόλουθα:

- Αλλαγή των κοινωνικών πολιτικών, όπως είναι η οικονομική ενίσχυση 
για κτιριακές επεμβάσεις (ευνοϊκοί όροι και υιοθέτηση ρεαλιστικών 
μέτρων με βάσει τις πραγματικές ανάγκες των καταναλωτών αλλά 
και της ευρύτερης αγοράς), καθώς και χρήση πράσινων φθηνών 
μορφών ενέργειας,

- Εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ. φωτοβολταϊκών) 
σε κτίρια κατοικιών και   δημόσια κτίρια,

- Δυνατότητα φοροαπαλλαγής για εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας,

- Απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα,

- Παροχή ενεργειακών συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπόνηση με-
λετών ενεργειακής    αποδοτικότητας σε κτίρια κατοικιών σε επίπεδο 
δήμων,

- Θέσπιση υποχρεώσεων των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας για την 

υποστήριξη των ενεργειακά φτωχών πελατών τους, με την εφαρμο-
γή συγκεκριμένων μέτρων κοινωνικής ένταξης όσο και ενεργειακής 
αποδοτικότητας (π.χ. Κοινωνικά τιμολόγια, εκπτώσεις των ενεργεια-
κά φτωχών νοικοκυριών, δωρεάν στοχευμένη παροχή συμβουλευ-
τικών υπηρεσιών προς τα νοικοκυριά αυτά, για την εξοικονόμηση 
ενέργειας, για την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και για 
την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους),

- Καμπάνιες ενημέρωσης για τα δικαιώματα των καταναλωτών, εξοι-
κονόμηση ενέργειας (απλές /χρηστικές συμβουλές) καθώς  και ευαι-
σθητοποίηση για προστασία του περιβάλλοντος (πράσινη ενέργεια),

- Εκπαίδευση και συμβουλευτική στους καταναλωτές μέσω εξειδικευ-
μένων ενεργειακών συμβούλων, συμπράξεις Ενώσεων Καταναλω-
τών, Δήμων κτλ. για συνεχή  ενημέρωση και παροχή βοήθειας με 
ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες,

- Πληροφόρηση των ενεργειακά φτωχών νοικοκυριών στους λογαρια-
σμούς τους για τα δικαιώματά τους, για τα ειδικά προγράμματα και 
για τους φορείς που μπορούν να τους προσφέρουν ενεργειακή υπο-
στήριξη (χρηματοδοτική/συμβουλευτική/τεχνική),

- Παροχή δυνατότητας στους καταναλωτές να επωφελούνται από την 
ιδιοπαραγωγή και τον ενεργειακό εφοδιασμό,

- Βελτίωση της διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας των δεδομένων,

- Ανάπτυξη αποτελεσματικών ρυθμιστικών υποχρεώσεων και ελέγχου 
της αγοράς ενέργειας για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
και τη σταδιακή μετάβαση σε ένα πιο αποδοτικό και φιλικότερο προς 
το περιβάλλον εθνικό σύστημα ενέργειας,

- Απλοί και κατανοητοί λογαριασμοί, χωρίς επιπρόσθετες χρεώσεις,

- Σαφείς κατανοητές συμβάσεις ενέργειας χωρίς καταχρηστικούς 
όρους (όχι ψιλά γράμματα),

- Ανάπτυξη έξυπνων δικτύων διανομής ηλεκτρισμού και εγκατάσταση 
έξυπνων μετρητών,

- Λειτουργία Εργαλείου Σύγκρισης Τιμών υπό την παρακολούθηση και 
τον έλεγχο της ΡΑΕ,

- ‘Ερευνα και σταχυολόγηση της κατάστασης των ενεργειακών κατα-
ναλωτών και τα προβλήματα τους,
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- Μεταφορά των καλύτερων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών της 
Ε.Ε.

- Ουσιαστική εποπτεία από τους αρμόδιους φορείς προς όφελος και 
των δυο πλευρών καταναλωτών- προμηθευτών ενέργειας. 

Είναι αξιοσημείωτο να αναφερθούν στο σημείο αυτό οι υπέρογκες 
χρεώσεις των «Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων», όπως η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΏ έχει επιση-
μάνει και στο παρελθόν μέσω επιστολών και δελτίων τύπου στα αρμόδια 
Υπουργεία, στη ΡΑΕ και στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή,  
ιδίως των ΥΚΏ (Υπηρεσίες Κοινής Ώφέλειας) που αφορούν στα μη διασυν-
δεδεμένα νησιά και το κοινωνικό τιμολόγιο, το ΕΤΜΕΑΡ (Ειδικό Τέλος Μεί-
ωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων, που αφορά στις Ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας) και τις χρεώσεων υπέρ τρίτων (ΕΡΤ και Δήμων). Οι χρεώσεις αυτές 
συχνά διπλασιάζουν τους λογαριασμούς ρεύματος και επιβαρύνουν τον 
καταναλωτή, πολλώ δε μάλλον τον ευάλωτο, με τρόπο μη δίκαιο, νόμιμο 
και συνταγματικά κατοχυρωμένο. Οι εν λόγω χρεώσεις ως προς την πλει-
οψηφία δεν έχουν καμία σχέση με τον τομέα της ενέργειας, διαστρεβλώ-
νουν τη φύση και τη λειτουργία της ενέργειας ως κοινωνικό και οικονομικό 
αγαθό και επιβαρύνουν δυσανάλογα τους καταναλωτές με επιπλέον υπο-
χρεώσεις, φόρους και έξοδα. Στο πλαίσιο απελευθέρωσης της αγοράς 
ενεργειακού εφοδιασμού, η Ε.Ε. έχει καθορίσει ένα σύνολο δικαιωμάτων 
που απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες της ΕΕ ως καταναλωτές ενέργειας, τα 
οποία βρίσκονται σε πλήρη δυσαρμονία με τη φύση και το σκοπό των ως 
άνω χρεώσεων. Ώς εκ τούτου θα πρέπει άμεσα να αποσχισθούν ή/και να 
καταργηθούν από τους λογαριασμούς.

Επιπλέον, η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΏ, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, έχει διατυπώσει 
μέσω επιστολής της μια σειρά από προτάσεις προς την Πολιτεία για τις ευ-
άλωτες κοινωνικές ομάδες στον κλάδο της ενέργειας λόγω της πανδημίας 
COVID-19, οι οποίες αφορούν:

1. Τη μη διακοπή ρεύματος από τους προμηθευτές στους ευάλωτες 
καταναλωτές (άνεργοι/μακροχρόνια άνεργοι, μονογονεϊκές οικο-
γένειες, οικονομικά ασθενείς, άτομα με αναπηρία (ΑMEA), πολυ-
μελείς οικογένειες, χρόνια ασθενείς, ανασφάλιστοι, ηλικιωμένοι, 
φοιτητές).

2. Την παράταση της προθεσμίας εξόφλησης των λογαριασμών ηλε-
κτρικού ρεύματος σε 90 ημέρες έως το τέλος του 2020.

3. Την υιοθέτηση ευνοϊκών διακανονισμών στις ληξιπρόθεσμες οφει-
λές, αζημίως και ατόκως, ώστε να διευκολυνθούν οι ευάλωτοι κα-

ταναλωτές (π.χ. μέσω της δυνατότητας ρύθμισης οφειλής) με την 
αποπληρωμή του ποσού σε 24 έως 36 δόσεις.

4. Τη μείωση των τιμολογίων ενέργειας λόγω της πτώσης του κόστους 
ενέργειας, σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη μείωση του κόστους 
των τιμών των δικαιωμάτων εκπομπών CO2, οι οποίοι έχουν οδηγή-
σει σε σημαντική μείωση των τιμών της χονδρεμπορικής αγοράς.

5. Τη μείωση του παγίου των λογαριασμών, όπως και της επιστροφής 
του ΦΠΑ έως το τέλος του 2020,

6. Την έκπτωση για όλους τους καταναλωτές που έχουν επιλέξει ή θα 
επιλέξουν να λαμβάνουν το λογαριασμό τους μόνο ηλεκτρονικά, 
στα πλαίσια ενίσχυσης της συναλλακτικής συμπεριφοράς των κα-
ταναλωτών ως προς τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

7. Την έκπτωση (20%) σε όλες οι κατηγορίες των ευάλωτων πελατών 
και αυτοί που εντάσσονται στο ΚΟΤ και σε καταναλώσεις πάνω από 
2.000 KWh έως το τέλος του 2020.

8. Τον επαναπροσδιορισμό από την Πολιτεία των προϋποθέσεων 
ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), μέσω πιο ευνοϊκών 
ρυθμίσεων των δικαιούχων ως προς τα εισοδηματικά και περιουσι-
ακά κριτήρια και τη χορήγηση του Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγ-
γύης και σε άλλες ομάδες καταναλωτών (π.χ. περιοχές που έχουν 
πληγεί ιδιαίτερα λόγω της πανδημίας, απόλυση από την εργασία).

9. Ηλεκτρονικές πληρωμές χωρίς προμήθειες από τις τράπεζες.

10. Την έκπτωση συνέπειας στους καταναλωτές.

11. Οι εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών να είναι πιο ευέλικτες, να σέ-
βονται τους καταναλωτές και να τηρούν τη νομοθεσία.

12. Την ανάγκη ενημέρωσης των καταναλωτών από τους προμηθευτές 
ενέργειας και την Πολιτεία για θέματα εξοικονόμησης και σωστής 
χρήσης της ενέργειας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της 
κλιματικής αλλαγής μέσω μίας μακροπρόθεσμης στρατηγικής.

13. Οι προμηθευτές ενέργειας να εφαρμόσουν μέτρα στήριξης σε 
άτομα και οικογένειες που βρίσκονται σε απομόνωση ή έχουν θέ-
ματα υγείας ή βιώνουν ιδιαίτερα ευάλωτες συνθήκες και χρειάζο-
νται πρόσθετη βοήθεια.

14. Οι προμηθευτές να παρέχουν ευέλικτα πακέτα προσφορών που να 
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τηρούν τις αρχές της σύννομης, ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας 
ως προς την παρουσίασή τους, όπως η νομοθεσία ορίζει.

15. Τη χορήγηση επιδόματος από το Κράτος στις ευάλωτες ομάδες 
ώστε να καλύψουν και τους λογαριασμούς ενέργειας έως το τέλος 
του 2020.

16. Τη συνεχή αξιολόγηση και ανάλογοι συστηματικοί έλεγχοι, ώστε να 
στηριχθούν όσοι πραγματικά πλήττονται.

17. Την αξιοποίηση στο έπακρο των μεγάλων προκλήσεων που αντιμε-
τωπίζει ο ενεργειακός τομέας εξαιτίας της κρίσης του COVID-19.

18. Την εφαρμογή αρκετά ευέλικτων μηχανισμών που επιτρέπουν 
στους καταναλωτές, των οποίων το εισόδημα μειώνεται δραστικά, 
να επωφεληθούν από τα κοινωνικά τιμολόγια ενέργειας.

19. Το επίπεδο της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα είναι αρκετά 
υψηλό και κατατάσσει την Ελλάδα στην τρίτη θέση μεταξύ των 
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat 2019:42), χρήζει 
δε, ιδιαίτερης παρακολούθησης μέσω ενός σχεδίου αντιμετώπισης 
της ενεργειακής ένδειας, όπως η εφαρμογή προγραμμάτων βελ-
τίωσης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας.

20. Την τήρηση από τους προμηθευτές των βασικών αρχών που διέ-
πουν τη διαμόρφωση των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας και συ-
γκεκριμένα της κοστοστρέφειας, διαφάνειας, απλότητας και ίσης 
μεταχείρισης.

21. Την απόσχιση των χρεώσεων στο λογαριασμό ρεύματος, οι οποίες 
δεν σχετίζονται με την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας, καθ’ 
ότι δεν διευκολύνουν στην κατανόηση των τιμολογίων και τη σύν-
νομη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας από τους καταναλωτές και 
επιτείνουν την ενεργειακή φτώχεια.

22. Την υποχρέωση τήρησης από τους προμηθευτές των νέων κατευ-
θυντήριων οδηγιών που δημοσίευσε με απόφασή της η ΡΑΕ (Αριθμ. 
απόφ. 409/2020) για τη διαφάνεια και την επαληθευσιμότητα των 
χρεώσεων στο ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων χαμηλής τά-
σης ως μέτρο διαφάνειας, απλότητας και επαληθευσιμότητας με 
άμεσα οφέλη στους καταναλωτές.

23. Την άμεση αντιμετώπιση του κινδύνου του αποκλεισμού με τον εκ-
συγχρονισμό του δικτύου, τη χρήση ευφυών συστημάτων μέτρη-
σης (έξυπνοι μετρητές).

24. Την άμεση λειτουργία ενός αξιόπιστου εργαλείου σύγκρισης τιμών 
υπό την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ΡΑΕ.

25. Την προώθηση της ανταγωνιστικότητας στην αγορά της ηλεκτρικής 
ενέργειας και της βέλτιστης αξιοποίησης των διαθέσιμων ενεργει-
ακών πόρων (πράσινη ενέργεια).                                      

5. Προκλήσεις για τη χάραξη μιας αποτελεσματικής πο-
λιτικής 

Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΏ θεωρεί ότι, όλοι οι καταναλωτές και ιδιαίτερα οι ευάλωτοι, 
θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες που 
προσφέρει η απελευθερωμένη αγορά ενέργειας και να αισθάνονται ότι 
συμμετέχουν και απολαμβάνουν τα απτά οφέλη της πρόσβασης σε πιο 
ασφαλή, καθαρή, φθηνή και ανταγωνιστική ενέργεια. Επίσης, σε εθνικό 
επίπεδο, η άρση στρεβλώσεων στην αγορά ενέργειας και η μετάβαση 
στην καθαρή ενέργεια με ισορροπημένο τρόπο, αποτελούν μια σύνθετη 
πρόκληση, που η επίλυσή της συνιστά επιτακτική ανάγκη και όχι επιλογή. 
Η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση του καταναλωτή είναι το κλειδί για 
την επιθυμητή αλλαγή στην ενεργειακή πρόκληση και στην αντιμετώπιση 
της ενεργειακής φτώχειας, για τα οποία οφείλουν να συνεργαστούν όλοι 
οι εμπλεκόμενοι φορείς. Ο στόχος αφορά στην υιοθέτηση των απαραί-
τητων ενεργειακών πολιτικών που θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και την 
ασφάλεια των δικτύων και, παράλληλα, θα ανταποκρίνονται ως προτεραι-
ότητα στην πρόκληση της μείωσης των υψηλών τιμών και του κόστους της 
ενέργειας. 

Εν ολίγοις προτείνεται:

- Υιοθέτηση  από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας καλύτερων 
πρακτικών προσέγγισης, όπως ορθή και ξεκάθαρη ενημέρωση, δια-
φάνεια στους ΓΟΣ και στους λογαριασμούς, στην εξυπηρέτηση των 
πελατών, αλλά και στην περιβαλλοντική ευαισθησία με συγκεκριμέ-
να κίνητρα.

- Ανάληψη από την πολιτεία, τους αρμόδιους φορείς και τις ενώσεις 
καταναλωτών στοχευμένων και συστηματικών δράσεων. Ανάγκη 
ανάπτυξης σχεδίου περιβαλλοντικής ευαισθησίας χρήσης πράσινων 
μορφών ενέργειας με παροχή κατάλληλων κινήτρων.

- Υποχρέωση των προμηθευτών για απλούς και κατανοητούς λογαρια-
σμούς, καθώς και σύννομες συμβάσεις.
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- Άμεση απόσχιση των χρεώσεων υπέρ τρίτων. Οι ρυθμιζόμενες χρε-
ώσεις εν πολλοίς άδικες, επιβαρύνουν και αυξάνουν δυσανάλογα 
τον λογαριασμό. Κατά συνέπεια οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύ-
ματος πρέπει να περιορίζονται αποκλειστικά στη χρήση της ενέργει-
ας.

- Εστίαση των μέτρων εξοικονόμησης  στην ενεργειακή αναβάθμιση 
της κατοικίας, την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών, των συστημά-
των εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας.

- Ενθάρρυνση των πολιτών πρωτίστως με οικονομικά κίνητρα για την 
παραγωγή και προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργει-
ας σε τοπικό επίπεδο (αυτοπαραγωγή) και την ενθάρρυνση του επι-
χειρείν (ενεργειακές κοινότητες), ώστε οι καταναλωτές να συμμε-
τέχουν από κοινού στην ανάπτυξη έργων εξοικονόμησης ενέργειας 
και παραγωγής καθαρής ενέργειας.

- Αποτελεσματική Ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, η οποία θα ενισχύ-
σει την αλληλεγγύη με σκοπό την εξάλειψη της ενεργειακής φτώ-
χειας.

- Τα οφέλη της ψηφιοποίησης όπως είναι η αξιοπιστία, η ευστάθεια, η 
ευελιξία, η διαθεσιμότητα, ο έλεγχος, η πρόσβαση σε διαφανείς και 
κατανοητούς όρους, θα πρέπει να είναι προσβάσιμα σε όλους τους 
καταναλωτές και όχι μόνο σε όσους συμμετέχουν.

- Υπεύθυνη χάραξη πολιτικής μέσω Πολιτείας, η οποία θα έχει ως 
αντικείμενο την ενίσχυση της παρακολούθησης και του ελέγχου της 
αγοράς ενέργειας θεωρείται επιβεβλημένη, προκειμένου να δια-
σφαλιστεί η αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων των κατανα-
λωτών και ιδιαίτερα των ευάλωτων.

Στο πλαίσιο αυτό είναι επιβεβλημένη και αναγκαία η συνεργασία όλων 
των συναρμόδιων φορέων, ώστε να γίνουν συνέργειες σε θέματα ενημέ-
ρωσης, εκπαίδευσης του καταναλωτή, ενθάρρυνσης της λειτουργίας  του 
υγιούς ανταγωνισμού, αποτροπή παραβιάσεων της νομοθεσίας από αθέ-
μιτες, καταχρηστικές, παράνομες ή παραπλανητικές πρακτικές των προμη-
θευτών προμήθειας ή διανομής ενέργειας. Επίσης, απαιτείται παρέμβαση 
της Πολιτείας μέσω της διάθεσης των κατάλληλων εργαλείων ελέγχου, 
συμμόρφωσης και χάραξης υπεύθυνων κοινωνικών πολιτικών προστασίας 
των ενεργειακά ευάλωτων καταναλωτών που ανήκουν  σε ευπαθείς κοι-
νωνικές ομάδες.

Ειδικότερα, ως προς την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομέ-

νου της ενεργειακής ένδειας, απαιτείται η σύμπραξη πολλών δημόσιων 
φορέων και Οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών, συστηματική διυπουργι-
κή συνεργασία, σαφείς εντολές σε κάθε συμμετέχον δημόσιο και ιδιωτικό 
πρόσωπο, παρακολούθηση της εκτέλεσής τους, αξιολόγηση της αποτε-
λεσματικότητας των ληφθέντων μέτρων και διορθωτικές κινήσεις, όπου 
χρειάζεται, κατά την πορεία εφαρμογής των μέτρων.

  Όλα τα παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν μόνο με τη σύσταση ενός 
ολιγομελούς συντονιστικού οργάνου που θα έχει την ευθύνη παρακολού-
θησης της εφαρμογής/αξιολόγησης/λήψης διορθωτικών μέτρων. Είναι 
σκόπιμο να συμμετέχουν υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι των Υπουργείων Οι-
κονομικών, Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
και η ΡΑΕ. Επίσης, αξιόπιστοι εκπρόσωποι της Κοινωνίας των Πολιτών, 
Προμηθευτές ενέργειας, Πανεπιστήμια, Ακαδημαϊκά Ερευνητικά Κέντρα 
και το Παρατηρητήριο Ενεργειακής Φτώχειας. Οι εκπρόσωποι των Υπουρ-
γείων θα είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν τις υπηρεσίες τους και να 
παρακολουθούν την εφαρμογή τους από αυτές. Πρόεδρος του συντο-
νιστικού οργάνου θα πρέπει να οριστεί ο εκπρόσωπος του Υπουργείου 
με το μεγαλύτερο μερίδιο έργου και ευθύνης και το οποίο  θα παρέχει 
επίσης γραμματειακή στήριξη. Θα πρέπει να δημιουργηθεί σχετική ιστο-
σελίδα με όλες τις πληροφορίες για τους πολίτες, το αναληφθέν έργο, 
τα αποτελέσματά του καθ’ όλη την διάρκεια της εφαρμογής των μέτρων, 
την αξιολόγηση, στα πλαίσια της διαφάνειας και λογοδοσίας. Επί πλέον, 
η ιστοσελίδα θα πρέπει να έχει και τμήμα προσβάσιμο μόνο από τα μέλη 
του συντονιστικού οργάνου που θα χρησιμεύει και ως χώρος ανταλλαγής 
απόψεων-συνεργασίας τους.

Εν κατακλείδι, η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΏ θα ήθελε να επισημάνει και να τονίσει ότι, 
ο Έλληνας πολίτης/καταναλωτής πρέπει να τοποθετηθεί από την Πολιτεία 
στο επίκεντρο της ενεργειακής της πολιτικής και από παθητικός λήπτης 
ενέργειας να γίνει ενεργός, μέσω της συμμετοχής και ευαισθητοποίησής 
του στην ενεργειακή μετάβαση, με την αξιοποίηση νέων και πιο φιλικών 
προς το περιβάλλον τεχνολογιών και την υιοθέτηση κατάλληλων μέτρων 
ώστε να αντιμετωπιστεί δραστικά η ενεργειακή φτώχεια, με τη σύμπραξη 
όλων των σχετικών φορέων. Τα μέτρα θα πρέπει να συνδυάζουν τους κοι-
νωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς στόχους, ώστε όλοι οι πολί-
τες/καταναλωτές να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες 
που προσφέρει η απελευθερωμένη αγορά της ενέργειας και να αισθάνο-
νται ότι συμμετέχουν και απολαμβάνουν τα απτά οφέλη της πρόσβασης 
σε πιο ασφαλή, καθαρή, φθηνή και ανταγωνιστική ενέργεια, τα οποία είναι 
και οι βασικοί στόχοι της ενεργειακής ένωσης στην Ευρώπη.
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Εντοπίζοντας τα ενεργειακά 
φτωχά νοικοκυριά
Κανέλλα Λύρα1, Χρήστος Τουρκολιάς2 και Σεβαστιανός Μοιρασγεντής3

1 Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Αθήνα, Ελλάδα

2 Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, Πικέρμι, Ελλάδα

3 Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθη-
νών, Παλαιά Πεντέλη, Ελλάδα

Περίληψη

Το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας είναι πολυδιάστατο και πα-
ρουσιάζεται τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες 
οικονομίες του σύγχρονου κόσμου. Η μελέτη του απασχολεί με αυξα-

νόμενη ένταση τα τελευταία χρόνια τον επιστημονικό κόσμο, μιας και οι συ-
νέπειές του είναι σοβαρές, συμβάλλοντας στον κοινωνικό αποκλεισμό των 
μελών των νοικοκυριών που τη βιώνουν και στην επιδείνωση της δημόσιας 
υγείας. Στην εργασία αυτή επιχειρείται η ανάλυση του προβλήματος της 
ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα αξιοποιώντας τα πρωτογενή δεδομένα 
της έρευνας EU SILC. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζοντας βασικούς υποκειμενι-
κούς δείκτες, που καταγράφονται μέσω της έρευνας αυτής, παρουσιάζεται 
η εξέλιξη του προβλήματος κατά την τελευταία δεκαετία, διαμορφώνονται 
σύνθετοι δείκτες που μπορούν να αποτυπώσουν καλύτερα το πρόβλημα 
της ενεργειακής φτώχειας, συμπεριλαμβανομένου του βάθους της, σκια-
γραφείται το προφίλ των ενεργειακά φτωχών νοικοκυριών, και αναπτύσσο-
νται αλγόριθμοι εντοπισμού τους, ως ένα καινοτόμο και απαραίτητο βήμα 
για τη χάραξη στοχευμένων πολιτικών αντιμετώπισης του προβλήματος.

Λέξεις-κλειδιά: ενεργειακή φτώχεια, υποκειμενικοί δείκτες, σύνθετοι δεί-
κτες, μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης, εντοπισμός ενεργειακά φτωχών 
νοικοκυριών

1. Εισαγωγή

Η ενεργειακή φτώχεια αναδεικνύεται τα τελευταία χρόνια ως ένα από 
τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα στην Ευρώπη. Στα αναπτυγμένα 
κράτη, προβλήματα ενεργειακής φτώχειας θεωρείται ότι ανακύπτουν όταν 
νοικοκυριά αδυνατούν να έχουν οικονομικά προσιτή πρόσβαση σε βα-
σικές ενεργειακές υπηρεσίες, όπως θέρμανση, δροσισμό, φωτισμό, κλπ. 
(Bouzarovski and Petrova, 2015). Παράγοντες που συμβάλλουν στην ενί-
σχυση του φαινομένου είναι ο περιορισμός των εισοδημάτων των νοικο-
κυριών, οι αυξήσεις των τιμών ενέργειας και η χαμηλή ενεργειακή αποδο-
τικότητα μεγάλου μέρους του κτιριακού αποθέματος και του εξοπλισμού 
(Desroches et al., 2015; Thomson 2013; Boardman 2010). Οι επιπτώσεις της 
ενεργειακής φτώχειας είναι πολυδιάστατες, από την ανάπτυξη φαινομέ-
νων κοινωνικού αποκλεισμού και διάρρηξης της κοινωνικής συνοχής μέχρι 
την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής και της δημόσιας υγείας (Liddel and 
Guiney 2015, Brunner et al. 2012, Liddel and Morris 2010).

Η ανάγκη καταγραφής και αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας 
αποτυπώνεται σε πολλά κείμενα πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕν) 
(π.χ. Οδηγία 2009/72/ΕΚ), είναι όμως μια διαδικασία επίπονη που απαι-
τεί πλήθος δεδομένων. Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα 
(ΕΣΕΚ) αφιερώνει σημαντικό μέρος του στην προσπάθεια βελτίωσης της 
ενεργειακής αποδοτικότητας στα κτίρια και στα ενεργειακά φτωχά νοικο-
κυριά, χωρίς όμως να καταλήγει σε έναν επίσημο ορισμό και μεθοδολογία 
για τη μέτρηση της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα. Η διαχείριση του 
προβλήματος δυσχεραίνεται και από το γεγονός ότι δεν υπάρχει κοινός 
ορισμός και μεθοδολογία μέτρησης της ενεργειακής φτώχειας ούτε σε 
επίπεδο ΕΕν. Πολύ συχνά δε παρατηρείται το φαινόμενο νοικοκυριά που 
χαρακτηρίζονται ως ενεργειακά φτωχά με τη μία μεθοδολογία να μην κα-
ταγράφονται ως τέτοια με κάποια άλλη προσέγγιση (European Union 2013, 
Ntaintasis et al., 2019), ενώ εξαιρετικά κρίσιμο αναδεικνύεται το ζήτημα 
του εντοπισμού των ενεργειακά φτωχών νοικοκυριών, καθώς και των κοι-
νωνικών προσδιορισμών που καθορίζουν τις ενεργειακές συμπεριφορές.

Στην εργασία αυτή επιχειρείται μια σύντομη ανάλυση του προβλήμα-
τος της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία. 
Συγκεκριμένα, η εργασία εστιάζει στην ανάλυση της ενεργειακής φτώ-
χειας στην Ελλάδα αξιοποιώντας τα πρωτογενή δεδομένα της έρευνας 
«Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών» (EU-SILC). Πιο 
συγκεκριμένα, εξετάζοντας βασικούς υποκειμενικούς δείκτες, που κατα-
γράφονται μέσω της έρευνας αυτής, παρουσιάζεται η εξέλιξη του προ-
βλήματος κατά την τελευταία δεκαετία, διαμορφώνονται σύνθετοι δείκτες 
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που μπορούν να αποτυπώσουν καλύτερα το πρόβλημα της ενεργειακής 
φτώχειας, συμπεριλαμβανομένου του βάθους της, σκιαγραφείται το προ-
φίλ των ενεργειακά φτωχών νοικοκυριών, και αναπτύσσονται αλγόριθμοι 
εντοπισμού τους. Ο απώτερος σκοπός της εργασίας είναι μέσω της αξιο-
ποίησης τεκμηριωμένων και εύκολα προσβάσιμων πληροφοριών να εντο-
πίζονται να νοικοκυριά που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο ενεργειακής 
φτώχειας, για τα οποία στη συνέχεια θα μπορούν να χαραχθούν στοχευ-
μένες πολιτικές αλλά και να διαμορφωθούν προσωποποιημένες συμβου-
λές αντιμετώπισης.

2. Μεθοδολογικό πλαίσιο

2.1 Μέτρηση της ενεργειακή φτώχειας: μέθοδοι και περιορισμοί

Η έρευνα για την ενεργειακή φτώχεια και τις επιπτώσεις της ξεκίνησε από 
το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία από τους Isherwood and Hancock 
(1991), ενώ την ίδια περίπου περίοδο ο Boardman (1991) έθεσε τις βάσεις 
για την ποσοτική μέτρησή της. Η σχετική έρευνα είναι λιγότερο ανεπτυγ-
μένη στην υπόλοιπη Ευρώπη, παρόλο που αρκετές χώρες (ενδεικτικά Γαλ-
λία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ισπανία, κ.α.) εφαρμόζουν διάφορες τεχνικές για 
τη μέτρησή της (Thomson et al. 2017). Εν γένει η μέτρηση της ενεργειακής 
φτώχειας χαρακτηρίζεται από σημαντικές δυσκολίες, δεδομένου ότι αφο-
ρά μια ιδιωτική κατάσταση που εξελίσσεται εντός του σπιτιού, παρουσιάζει 
σημαντικές διακυμάνσεις με το χώρο και το χρόνο, και επηρεάζεται από 
πολλαπλές παραμέτρους συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών ιδιαιτεροτή-
των (Simckok et al. 2016). Οι μέθοδοι μέτρησης της ενεργειακής φτώχειας 
ταξινομούνται σε δύο ευρείες κατηγορίες (Price et al. 2012): (α) οι αντικει-
μενικές μέθοδοι εξετάζουν το ποσοστό του εισοδήματος του νοικοκυριού 
που (θα πρέπει να) δαπανάται για την κάλυψη των βασικών ενεργειακών 
αναγκών του, και (β) οι υποκειμενικές μέθοδοι όπου τα νοικοκυριά αξιολο-
γούν το επίπεδο των ενεργειακών υπηρεσιών που λαμβάνουν. 

Μια από τις πλέον διαδεδομένες αντικειμενικές μεθόδους μέτρησης 
της ενεργειακής φτώχειας είναι η «μέθοδος των δαπανών», όπου ένα νοι-
κοκυριό χαρακτηρίζεται ως ενεργειακά φτωχό εάν οι δαπάνες για ενέργεια 
υπερβαίνουν ένα προκαθορισμένο ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος. 
Σε πολλές έρευνες το όριο αυτό τίθεται στο 10%, όπως προτάθηκε αρχι-
κά από τον Boardman (1991), καθώς με βάση την έρευνα Οικογενειακών 
Προϋπολογισμών του Ηνωμένου Βασιλείου του 1988 αντιστοιχούσε στο 
διπλάσιο της διαμέσου των ενεργειακών δαπανών των νοικοκυριών. Ση-
μαντικό μειονέκτημα της μεθόδου αποτελεί το γεγονός ότι δεν καταγρά-

φει ως ενεργειακά φτωχά τα νοικοκυριά που λόγω οικονομικών δυσκολιών 
έχουν μειώσει ή μηδενίσει τις ενεργειακές τους δαπάνες. Τροποποίηση 
της μεθόδου λαμβάνοντας υπόψη τις «απαιτούμενες» ενεργειακές δαπά-
νες προκειμένου να επιτευχθούν οι κατάλληλες συνθήκες θερμικής άνε-
σης, αντιμετωπίζει το προαναφερθέν πρόβλημα, αυξάνει όμως τον όγκο 
των απαιτούμενων δεδομένων και τον υπολογιστικό φόρτο. Επιπλέον, η 
μέθοδος δεν αποκλείει από το να χαρακτηριστούν ως ενεργειακά φτω-
χά νοικοκυριά με υψηλό εισόδημα που σπαταλούν ενέργεια. Για το λόγο 
αυτό ο Hills (2012) εισήγαγε τη μέθοδο LIΗC, σύμφωνα με την οποία ως 
ενεργειακά φτωχά χαρακτηρίζονται νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος και 
υψηλών ενεργειακών δαπανών, δίνοντας επίσης τη δυνατότητα μέτρησης 
του «βάθους» της ενεργειακής φτώχειας στα νοικοκυριά. Εντούτοις, και η 
μέθοδος αυτή χαρακτηρίζεται από περίπλοκο και αδιαφανές υπολογιστικό 
πλαίσιο, υποτιμώντας το ρόλο των τιμών ενέργειας και της ενεργειακής 
αποδοτικότητας των κατοικιών (Moor 2012). Η μέθοδος «ελαχίστου εισο-
δήματος» αποτελεί παραλλαγή της μεθόδου των δαπανών εισάγοντας ένα 
νέο τρόπο καθορισμού του ορίου για το χαρακτηρισμό των νοικοκυριών 
ως ενεργειακά φτωχών (Bradshaw et al. 2008). Παρόμοια είναι και η μέθο-
δος  AFCP που ορίζει την ενεργειακή φτώχεια ως κατάσταση στην οποία 
το καθαρό εισόδημα των νοικοκυριών αφού αφαιρεθούν οι δαπάνες για 
την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών και των αναγκών στέγασης, 
είναι χαμηλότερο από το 60% της διαμέσου του καθαρού εισοδήματος 
όλων των νοικοκυριών (αφού έχουν αφαιρεθεί επίσης οι ενεργειακές δα-
πάνες και τα έξοδα στέγασης) (Mendoza Aguilar et al., 2019). Τέλος στις 
αντικειμενικές μεθόδους ανήκουν οι δείκτες Μ/2 και 2Μ όπου ως ενεργει-
ακά φτωχά χαρακτηρίζονται νοικοκυριά με ενεργειακές δαπάνες κάτω του 
ήμισυ ή άνω του διπλάσιου της διαμέσου των ενεργειακών δαπανών των 
νοικοκυριών σε μια περιοχή ενδιαφέροντος 

Οι υποκειμενικές μέθοδοι προσεγγίζουν άμεσα την κατάσταση των 
νοικοκυριών με βάση τη δυνατότητα που έχουν να επιτυγχάνουν τις κα-
τάλληλες συνθήκες θερμικής άνεσης, τη δυνατότητα έγκαιρης εξόφλησης 
των ενεργειακών λογαριασμών, τις συνθήκες διαβίωσης εντός του νοικο-
κυριού, κλπ. (Price et al. 2012). Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιούνται διάφορες 
στατιστικές έρευνες που διενεργούνται στις χώρες-μέλη της ΕΕν. Εν γέ-
νει χαρακτηρίζονται από ένα απλοϊκό υπολογιστικό πλαίσιο και συμβάλ-
λουν στην κατανόηση των ευρύτερων θεμάτων που σχετίζονται με την 
ενεργειακή φτώχεια (Buzar, 2007). Από την άλλη, καθώς βασίζονται σε 
μια προσέγγιση αυτο-αξιολόγησης δεν παρέχουν ένα συνεκτικό πλαίσιο 
εκτίμησης της ενεργειακής φτώχειας και αρκετά νοικοκυριά αδυνατούν να 
αναγνωρίσουν σε ποιο βαθμό το πρόβλημα τους αφορά. 
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Υπάρχει μεγάλη συζήτηση σχετικά με το εάν αντικειμενικές και υποκει-
μενικές μέθοδοι μπορούν να μετρήσουν αποτελεσματικά την ενεργειακή 
φτώχεια σε μια περιοχή και να συμβάλουν στη διαμόρφωση κατάλληλων 
πολιτικών για την αντιμετώπισή της (βλ. για παράδειγμα Thomson et al., 
2017). Το πρόβλημα επιλογής κατάλληλης μεθόδου μέτρησης της ενερ-
γειακής φτώχειας γίνεται ακόμη πιο έντονο αν ληφθεί υπόψη ότι η εφαρ-
μογή εναλλακτικών μεθόδων, συνήθως οδηγεί σε αποτελέσματα σχετικά 
μικρής συνάφειας (δηλ. μικρό ποσοστό των νοικοκυριών χαρακτηρίζονται 
ως ενεργειακά φτωχά με όλες τις εφαρμοζόμενες προσεγγίσεις). 

Ο Herrero (2017) επιχειρηματολογεί ενάντια στις επίσημες μετρήσεις 
ενεργειακής φτώχειας που βασίζονται σε ένα δείκτη και υποστηρίζει 
προσεγγίσεις πολλαπλών δεικτών που αναγνωρίζουν ρητώς τις αδυναμί-
ες κάθε μιας από τις μεθόδους που εφαρμόζονται. Η χρήση σύνθετων 
δεικτών εφαρμόζεται στη Γαλλία για τον εντοπισμό ενεργειακά φτωχών 
νοικοκυριών (ONPE, 2016). Συγκεκριμένα, οι δείκτες που αναπτύχθηκαν 
εστιάζουν σε  νοικοκυριά με υψηλές δαπάνες ενέργειας ή ακατάλληλες 
συνθήκες θερμικής άνεσης και χαμηλό εισόδημα. Οι Healy και Clinch 
(2002) χρησιμοποίησαν ένα μείγμα υποκειμενικών δεικτών ενεργειακής 
φτώχειας για να δημιουργήσουν ένα σύνθετο μέτρο, επιτρέποντας τη 
σύγκριση των επιπέδων ενεργειακής φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Σύνθετοι δείκτες για τη μέτρηση της ενεργειακής φτώχειας που αναπτύ-
χθηκαν με την ανάθεση βαρών σε επιλεγμένους υποκειμενικούς δείκτες 
έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί από τους Bouzarovski and Herrero (2017), 
και Nussbaumer et al. (2012). Στην Αττική, η εργασία των Ntaintasis et al. 
(2019) κατέδειξε ότι η εκτίμηση των επιπέδων ενεργειακής φτώχειας με 
σύνθετους δείκτες οδηγεί σε πιο αξιόπιστα και συνεκτικά αποτελέσματα.

2.2 Δείκτες μέτρησης της ενεργειακή φτώχειας στην παρούσα εργασία

Όπως ήδη αναφέρθηκε, στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μέτρηση 
της ενεργειακής φτώχειας και ο εντοπισμός των ενεργειακά φτωχών νοι-
κοκυριών μέσω της αξιοποίησης τεκμηριωμένων και εύκολα προσβάσιμων 
πληροφοριών. Προκειμένου να αναπτυχθούν στατιστικά μοντέλα για το 
σκοπό αυτό, αξιοποιούνται τα δεδομένα που συστηματικά συλλέγονται 
μέσω της κοινωνικής έρευνας EU-SILC. Κατ’ αρχήν τα επίπεδα ενεργει-
ακής φτώχειας εξετάζονται μέσω τριών υποκειμενικών δεικτών που πε-
ριλαμβάνονται στην EU SILC, και οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως 
μέχρι σήμερα κατά τις μετρήσεις της ενεργειακής φτώχειας. Οι δείκτες 
αυτοί είναι: (α) οικονομική αδυναμία για ικανοποιητική θέρμανση (ΥΔ1), (β) 
ύπαρξη δυσκολιών κατά τους 12 τελευταίους μήνες στην πληρωμή των λο-

γαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, αερίου κλπ. (ΥΔ2), και (γ) ύπαρξη 
στην κατοικία προβλημάτων υγρασίας στην οροφή, στους τοίχους, στα πα-
τώματα και στα θεμέλια ή υπάρχουν σάπιες κάσες στα παράθυρα ή σάπια 
πατώματα (ΥΔ3).

Οι τρεις αυτοί υποκειμενικοί δείκτες αν και περιγράφουν διαστάσεις 
του προβλήματος της ενεργειακής φτώχειας αδυνατούν να περιγράψουν 
το φαινόμενο στην ολότητά του. Για παράδειγμα ο YΔ1 εστιάζει μεν στη 
σημαντικότερη ενεργειακή χρήση του οικιακού τομέα (θέρμανση) δεν 
λαμβάνει όμως υπόψη τις λοιπές ενεργειακές χρήσεις για τις οποίες το 
νοικοκυριό πρέπει να διαθέσει μέρος του  εισοδήματός του προκειμένου 
να τις καλύψει. Ο δείκτης YΔ2 επίσης παρουσιάζει αδυναμίες περιγραφής 
του φαινομένου, καθώς μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος ει-
σπράττονται φόροι και τέλη, και επομένως οι καθυστερήσεις πληρωμών 
μπορεί να σχετίζονται με ευρύτερα θέματα φορολογικής συμμόρφωσης. 
Τέλος, το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας πολύ συχνά έχει ευρύ-
τερες κοινωνικές διαστάσεις και δεν περιορίζεται μόνο σε κατοικίες με 
εμφανή προβλήματα στο κέλυφός τους.

Για μια πληρέστερη λοιπόν αποτύπωση του προβλήματος στη χώρα, 
δημιουργήθηκε με βάση τους 3 παραπάνω υποκειμενικούς δείκτες ένας 
σύνθετος δείκτης που κατατάσσει τα νοικοκυριά σε 4 επίπεδα ενεργεια-
κής φτώχειας, ως ακολούθως: (α) νοικοκυριά μηδενικής ενεργειακής φτώ-
χειας, αν δεν κατατάσσονται ως ενεργειακά φτωχά με κανέναν από τους 
προαναφερθέντες υποκειμενικούς δείκτες, (β) νοικοκυριά που χαρακτηρί-
ζονται από κάποιο επίπεδο ενεργειακής φτώχειας, αν κατατάσσονται ως 
τέτοια με τουλάχιστον 1 από τους εξεταζόμενους υποκειμενικούς δείκτες, 
(γ) νοικοκυριά με σοβαρή ενεργειακή φτώχεια αν κατατάσσονται ως τέ-
τοια με τουλάχιστον 2 από τους εξεταζόμενους υποκειμενικούς δείκτες, 
και (δ) νοικοκυριά ακραίας ενεργειακής φτώχειας αν κατατάσσονται ως 
τέτοια και με τους 3 από τους εξεταζόμενους υποκειμενικούς δείκτες.

2.3 Χαρακτηριστικά των ενεργειακά φτωχών νοικοκυριών και στα-
τιστικά μοντέλα εντοπισμού τους

Είναι ευρέως αποδεκτό,  ότι στις ανεπτυγμένες χώρες, η ενεργειακή φτώ-
χεια προκύπτει ως συνδυασμός τριών παραγόντων: του χαμηλού εισοδή-
ματος των νοικοκυριών, της χαμηλής ενεργειακής αποδοτικότητας των 
κατοικιών και των υψηλών τιμών ενέργειας (Dubois 2012, Thomson 2013) 
. Πέρα όμως των προαναφερθέντων παραμέτρων πρόσθετοι παράγοντες 
είναι δυνατόν να επηρεάσουν τα επίπεδα ενεργειακής φτώχειας σε μια πε-
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ριοχή και την ευπάθεια των νοικοκυριών. Οι πρόσθετες αυτές παράμετροι 
έχουν να κάνουν μεταξύ άλλων με τη γεωγραφική θέση των κατοικιών, 
τον αριθμό των μελών των νοικοκυριών που διαβιούν σε αυτά, τον τύπο 
τους (νοικοκυριά με ηλικιωμένους ή με ανέργους), τα χαρακτηριστικά της 
κατοικίας όπως έκταση και τύπος κτιρίου (μονοκατοικία ή πολυκατοικία), 
το ιδιοκτησιακό καθεστώς, το μορφωτικό επίπεδο των μελών του νοικοκυ-
ριού, κλπ.

Στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα 
βάσης της κοινωνικής έρευνας EU-SILC επιχειρήθηκε να συνδεθεί η ενερ-
γειακή φτώχεια με κάποιες από τις προαναφερθέντες παραμέτρους, οι 
οποίες είναι εύκολα προσδιορίσιμες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
τον εντοπισμό των ενεργειακά φτωχών νοικοκυριών.

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν μοντέλα λογιστικής παλινδρόμη-
σης.  Ένα μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης μας επιτρέπει να διαμορ-
φώσουμε μια στατιστική σχέση μεταξύ μιας δυαδικής μεταβλητής (στην 
περίπτωσή μας η ύπαρξη ή μη ενεργειακής φτώχειας σε ένα νοικοκυριό) 
με διάφορες άλλες ανεξάρτητες μεταβλητές, οι οποίες θα χρησιμοποιη-
θούνε μετέπειτα ως οδηγοί πρόβλεψης (predictors) της ενεργειακής φτώ-
χειας. Αν λοιπόν Υ είναι η δυαδική μεταβλητή που υποδηλώνει της ύπαρ-
ξη ενεργειακής φτώχειας σε ένα νοικοκυριό, με βάση κάποιο δείκτη (1: 
υπάρχει ενεργειακή φτώχεια, και 0: δεν υπάρχει ενεργειακή φτώχεια), και 
p η πιθανότητα ο δείκτης Y να λάβει την τιμή 1, τότε το λογιστικό μοντέλο 
παλινδρόμησης παίρνει τη μορφή:

         (1)

Όπου β0, β1,..., βk οι συντελεστές του μοντέλου, και x1, x2, …, xk οι ανεξάρ-
τητες μεταβλητές του.

Στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης αναπτύχθηκαν δύο μοντέλα λογι-
στικής παλινδρόμησης για τον εντοπισμό των ενεργειακά φτωχών νοικο-
κυριών. Το 1ο χρησιμοποιεί ως μέτρο της ενεργειακής φτώχειας τον υπο-
κειμενικό δείκτη ΥΔ1, και ένα νοικοκυριό χαρακτηρίζεται ως ενεργειακά 
φτωχό αν δηλώνει οικονομική αδυναμία επίτευξης ικανοποιητικών συν-
θηκών. Το 2ο μοντέλο χρησιμοποιεί ως μέτρο της ενεργειακής φτώχειας 
τον σύνθετο δείκτη που αναπτύχθηκε στην Ενότητα 2.2. Δεδομένου ότι 
ο δείκτης αυτός δεν είναι δυαδικός, αλλά είναι δυνατόν να λαμβάνει 4 

διαφορετικές τιμές, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί κατηγορική λογιστική 
παλινδρόμηση (ordered logistic regression).

Και στα δύο μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης ως ανεξάρτητες με-
ταβλητές ενσωματώνοντας κάποιες από τις παραμέτρους που συζητήθη-
καν προηγούμενα ως εν δυνάμει παράγοντες που επηρεάζουν τα επίπεδα 
ενεργειακής φτώχειας. Έχοντας προσδιορίσει το μοντέλο λογιστικής πα-
λινδρόμησης, η πιθανότητα να χαρακτηρισθεί ένα νοικοκυριό j ως ενεργει-
ακά φτωχό μπορεί να υπολογισθεί ως εξής:

                                                              (2)

όπου

           (3)

3. Επίπεδα ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα

Στην παρούσα εργασία έγινε κατ’ αρχήν προσπάθεια να περιγραφεί πο-
σοτικά η εξέλιξη του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα 
κατά την τελευταία δεκαετία (2010-2019), μέσα από αξιοποίηση των αποτε-
λεσμάτων των κοινωνικών ερευνών EU-SILC. Για το σκοπό αυτό αξιοποιή-
θηκαν οι τρεις υποκειμενικοί δείκτες που περιγράφησαν στην Ενότητα 2.2, 
η εξέλιξη των οποίων στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία 2010-2019 δίνεται στο 
Σχήμα 1, με στοιχεία που αντλήθηκαν από τη Eurostat. Με βάση το δείκτη 
ΥΔ1 (Οικονομική αδυναμία για ικανοποιητική θέρμανση) φαίνεται ότι το 
πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα παρουσίασε δραματική 
επιδείνωση την τετραετία 2010-2014, με την κορύφωση της οικονομικής 
κρίσης στη χώρα, για να αμβλυνθεί κάπως τα επόμενα χρόνια και κυρί-
ως μετά το 2017. Στα 2014 ένα στα τρία νοικοκυριά της χώρας και πάνω 
από ένα στα δύο φτωχά νοικοκυριά αδυνατούσαν να έχουν ικανοποιητική 
θέρμανση. Εντούτοις, στα 2019 το ποσοστό των νοικοκυριών με αδυναμία 
ικανοποιητικής θέρμανσης ήταν λίγο υψηλότερο σε σχέση με το αντίστοιχο 
2010 (στην αρχή της οικονομικής κρίσης), ενώ το ποσοστό των φτωχών 
νοικοκυριών με οικονομική αδυναμία ικανοποιητικής θέρμανσης ήταν μι-
κρότερο αυτού του 2010 (διατηρούμενο όμως στα επίπεδα του 35%).

Ανάλογη ήταν η εξέλιξη του δείκτη ΥΔ2, όπου το ποσοστό των νοικοκυ-
ριών με δυσκολίες στην πληρωμή των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, 
νερού, αερίου κλπ., συνέχισε να αυξάνει μέχρι το 2016 επηρεάζοντας το 
42,2% του συνόλου των νοικοκυριών και πάνω από το 65% των φτωχών 
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νοικοκυριών. Παρά τη βελτίωση των τελευταίων χρόνων, ο δείκτης δεν 
παρουσιάζει τη θεαματική αποκλιμάκωση του δείκτη ΥΔ1, κυρίως λόγω των 
υψηλών τιμών ενέργειας και τη χαμηλή ανάκαμψη των εισοδημάτων των 
πολιτών.  Με βάση το δείκτη αυτό η τάση βελτίωσης είναι δυσμενέστερη 
για τα φτωχά νοικοκυριά.

Τέλος ο δείκτης ΥΔ3 (Ύπαρξη στην κατοικία προβλημάτων υγρασίας 
στην οροφή, στους τοίχους, στα πατώματα και στα θεμέλια ή υπάρχουν 
σάπιες κάσες στα παράθυρα ή σάπια πατώματα) παρουσιάζει συνεχή 
βελτίωση καθ’ όλη την περίοδο της μελέτης, καταδεικνύοντας τη σταδια-
κή αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος στη χώρα μέσω της ένταξης 
νέων κατοικιών και της ανακαίνισης υφιστάμενων.

Σχήμα 1. Εξέλιξη των τριών υποκειμενικών δεικτών ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα 
τη δεκαετία 2010-2019

Σχήμα 2. Ποσοστό νοικοκυριών στην Ελλάδα με ενδείξεις ενεργειακής φτώχειας το 2017 
με βάση το σύνθετο δείκτη που αναπτύχθηκε.

Όσον αφορά τα επίπεδα ενεργειακής φτώχειας με βάση το σύνθετο 
δείκτη που παρουσιάσθηκε στην Ενότητα 3.2, αυτά εξετάσθηκαν μόνο 
για το 2017 αξιοποιώντας τα αναλυτικά δεδομένα (raw data) της έρευ-
νας ΕU SILC για τη χρονιά αυτή, που περιελάμβαναν στοιχεία από ένα 
δείγμα 24.305 νοικοκυριών. Με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης 41% 
των νοικοκυριών εμφανίζει κάποιο πρόβλημα ενεργειακής φτώχειας (κα-
τατάσσεται δηλαδή ως ενεργειακά φτωχό με τουλάχιστον έναν από τους 
εξεταζόμενους υποκειμενικούς δείκτες), 13,9% των νοικοκυριών φαίνεται 
ότι αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα ενεργειακής φτώχειας (αφού 
ταυτοποιούνται ως τέτοια με τουλάχιστον δύο υποκειμενικούς δείκτες), 
ενώ το 2,5% των νοικοκυριών υποφέρει από ακραία ενεργειακή φτώχεια 
ταυτοποιούμενο ως τέτοιο και με τους τρεις εξεταζόμενους υποκειμενι-
κούς δείκτες (Σχήμα 2).

4. Αποτελέσματα οικονομετρικών μοντέλων

Βασικό ερώτημα της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η διερεύνηση της 
δυνατότητας εντοπισμού των ενεργειακά φτωχών νοικοκυριών με βάση 
χαρακτηριστικά τους που εύκολα μπορούν να προσδιορισθούν και να με-
τρηθούν. Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκαν δύο μοντέλα λογιστικής παλιν-
δρόμησης.

Στο πρώτο μοντέλο η κατάταξη των ενεργειακά φτωχών νοικοκυριών 
έγινε με βάση τον ΥΔ1. Το οικονομετρικό μοντέλο έχει τη μορφή της Εξί-
σωσης 1 και ενσωματώνει ως ανεξάρτητες μεταβλητές:

(α) Ποσοστό νοικοκυριών με οικονομική αδυναμία 
για ικανοποιητική θέρμανση

(β) Ποσοστό νοικοκυριών με δυσκολίες κατά τους 12 
τελευταίους μήνες στην πληρωμή των λογαριασμών 
ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, αερίου κλπ.

(γ) Ποσοστό νοικοκυριών που διαβιούν σε κα-
τοικίες με προβλήματα υγρασίας στην οροφή, 
στους τοίχους, στα πατώματα και στα θεμέλια ή 
υπάρχουν σάπιες κάσες στα παράθυρα ή σάπια 
πατώματα
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• Δύο ψευδομεταβλητές (dummy variables) που έχουν να κάνουν με 
τον τύπο του κτιρίου που είναι εγκατεστημένο το νοικοκυριό. Συ-
γκεκριμένα, ενσωματώνονται η μεταβλητή MFA10 η οποία λαμβά-
νει την τιμή 1 αν το νοικοκυριό διαμένει σε πολυκατοικία άνω των 
10 κατοικιών και 0 διαφορετικά, και η μεταβλητή MFL10 η οποία 
λαμβάνει την τιμή 1 αν το νοικοκυριό διαμένει σε πολυκατοικία με 
λιγότερες από 10 κατοικίες και 0 διαφορετικά.

• Μία ψευδομεταβλητή R που έχει να κάνει με το ιδιοκτησιακό καθε-
στώς της κατοικίας (παίρνει την τιμή 1 αν το νοικοκυριό διαμένει σε 
ενοικιαζόμενη κατοικία και 0 διαφορετικά).

• Μία κατηγορική μεταβλητή (IG) που περιγράφει τη δυσκολία αντα-
πόκρισης του νοικοκυριού στις συνήθεις ανάγκες με βάση το συ-
νολικό εισόδημα. Σε αναλογία με το πώς δομείται η σχετική πλη-
ροφορία στην έρευνα της EU-SILC παίρνει τιμές από 1 για μεγάλη 
δυσκολία έως και 6 για την περίπτωση που ανταποκρίνεται πολύ 
εύκολα.

• Μία κατηγορική μεταβλητή (Ε) που σχετίζεται με το επίπεδο εκπαί-
δευσης και η οποία συμπληρώνεται για τον επικεφαλής του νοικο-
κυριού. Η μεταβλητή αυτή, παίρνει τις ακόλουθες τιμές: 0 για προ-
σχολική εκπαίδευση, 1 για δημοτικό, 2 για γυμνάσιο (τριτάξιο), 3 για 
λύκειο (όλων των τύπων), 4 για μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
(όχι τριτοβάθμια), 5 για ανώτερες σχολές τριετούς διάρκειας, 6 για 
ΤΕΙ, ΑΕΙ, ανώτατες στρατιωτικές σχολές, 7 για μεταπτυχιακά, και 8 
για διδακτορικό.

• Το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού (Ι) ως συνεχής μεταβλητή.
• Τρεις ψευδομεταβλητές (ISL, ATTIK και NG) που έχουν να κάνουν 

με την περιοχή που βρίσκεται εγκατεστημένο το νοικοκυριό παίρ-
νοντας την τιμή 1 αν το νοικοκυριό είναι εγκατεστημένο αντίστοιχα 
σε νησί, στην Αττική, ή στην Βόρεια Ελλάδα και 0 διαφορετικά.

Τα αποτελέσματα του μοντέλου παρουσιάζονται στον Πίνακα 1, έχο-
ντας ενσωματώσει μόνο τις στατιστικά σημαντικές μεταβλητές. Με βάση 
τα πρόσημα των μεταβλητών αυτών μπορούν να εξαχθούν τα ακόλουθα 
συμπεράσματα:

• Τα νοικοκυριά που διαμένουν σε πολυκατοικίες με μέχρι 10 κατοι-
κίες έχουν αυξημένες πιθανότητες να υποφέρουν από ενεργειακή 
φτώχεια. Το εύρημα αυτό μπορεί να σχετίζεται με το γεγονός ότι 
σε μεγάλο ποσοστό των πολυκατοικιών αυτών δεν υπάρχουν συ-
στήματα αυτόνομης θέρμανσης και έτσι η αδυναμία συμφωνίας 
των ενοίκων οδηγεί στη μη λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης. 

Τα νοικοκυριά λοιπόν είναι υποχρεωμένα να βρουν εναλλακτικές 
και συχνά μη αποδοτικές μεθόδους θέρμανσης. 

• Η διαμονή σε πολυκατοικία περισσοτέρων των δέκα κατοικιών 
έχουν μικρότερες πιθανότητες να χαρακτηρισθούν ως ενεργεια-
κά φτωχά. Πιθανότατα στις κατοικίες αυτές υπάρχουν μικρότερα 
ανοίγματα και επομένως λιγότερες ενεργειακές απώλειες, με απο-
τέλεσμα οι ενεργειακές ανάγκες μπορούν να καλυφθούν ευκολό-
τερα. Επίσης υπάρχει μεγαλύτερος επιμερισμός των πάγιων δαπα-
νών θέρμανσης, όπως η συντήρηση, ο καθαρισμός, κλπ. 

• Τα νοικοκυριά που διαμένουν σε ενοικιασμένες κατοικίες έχουν 
αυξημένες πιθανότητες να αντιμετωπίζουν προβλήματα ενεργει-
ακής φτώχειας. Αυτό μπορεί να οφείλεται τόσο στο γεγονός ότι 
σημαντικό μέρος του εισοδήματός τους δαπανάται για το ενοίκιο 
και έτσι δεν υπάρχουν ικανοποιητικοί πόροι για θέρμανση, όσο και 
στο γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης δεν έχει ισχυρό κίνητρο (δεδομένου 
ότι δεν διαμένει ο ίδιος) για την υλοποίηση μέτρων ενεργειακής 
αναβάθμισης της κατοικίας. 

• Τα νοικοκυριά με δυσκολίες να καλύψουν τις σύνηθες ανάγκες 
του νοικοκυριού τους έχουν αυξημένες πιθανότητες να χαρακτη-
ρισθούν ως ενεργειακά φτωχά. 

• Το χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο του επικεφαλής του νοικοκυ-
ριού αυξάνει τις πιθανότητες ούτως ώστε το τελευταίο να χαρα-
κτηριστεί ως ενεργειακά φτωχό. Αυτό μπορεί να οφείλεται τόσο 
στο γεγονός ότι συχνά τα χαμηλού μορφωτικού επιπέδου άτομα 
έχουν και περιορισμένα εισοδήματα, όσο και στο ότι τα άτομα 
αυτά έχουν περιορισμένη γνώση για τις ενέργειες που θα πρέπει 
να κάνουν προκειμένου να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή φτώ-
χεια. 

• Όσο χαμηλότερο είναι το εισόδημα ενός νοικοκυριού τόσο αυξά-
νονται οι πιθανότητες να χαρακτηρισθεί ως ενεργειακά φτωχό. Το 
εύρημα είναι απόλυτα λογικό δεδομένου ότι στις περιπτώσεις αυ-
τές τα νοικοκυριά συνήθως μένουν σε παλιές και μη μονωμένες 
κατοικίες, ενώ απαιτείται να δαπανήσουν μεγάλα ποσά προκειμέ-
νου να επιτύχουν ικανοποιητικές συνθήκες θερμικής άνεσης. 

• Τα νοικοκυριά που κατοικούν στη Βόρεια Ελλάδα έχουν μειωμένες 
πιθανότητες να χαρακτηρισθούν ως ενεργειακά φτωχά. Αυτό σε 
πρώτη ανάγνωση φαίνεται παράδοξο, δεδομένων των κλιματικών 
συνθηκών που επικρατούν στις περιοχές αυτές. Όμως θα πρέπει 
να ληφθεί υπόψη ότι ο χαρακτηρισμός των νοικοκυριών ως ενερ-
γειακά φτωχά ή μη γίνεται με ένα υποκειμενικό δείκτη. Τα νοικο-
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κυριά στις περιοχές αυτές είναι προετοιμασμένα για τις δύσκολες 
καιρικές συνθήκες του χειμώνα, και έχει έγκαιρα προϋπολογισθεί 
ένα σημαντικό μέρος του εισοδήματός τους το οποίο θα δαπανη-
θεί για τις ανάγκες θέρμανσης των κατοικιών τους. 

• Τα νοικοκυριά που κατοικούν στην Αττική και στα νησιά έχουν αυ-
ξημένες πιθανότητες να χαρακτηρισθούν ως ενεργειακά φτωχά. 
Αυτό μπορεί να εξηγηθεί για μεν την περίπτωση της Αττικής από 
το γεγονός ότι κατά την περίοδο της κρίσης τα νοικοκυριά στην 
περιοχή αυτή επλήγησαν σε μεγαλύτερο βαθμό από την ανεργία 
και επομένως είχαν μεγαλύτερες μειώσεις εισοδημάτων, για δε την 
περίπτωση των νησιών στις λιγότερες εναλλακτικές επιλογές για 
θέρμανση (π.χ. μη διαθεσιμότητα φυσικού αερίου), αλλά και στις 
υψηλότερες τιμές των καυσίμων λόγω του μεταφορικού κόστους.

Εξετάζοντας τις τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών του μοντέλου που 
αναπτύχθηκε παίρνουμε μία εκτίμηση για το πώς η μεταβολή μιας μετα-
βλητής επηρεάζει τις πιθανότητες να εμφανίσει ενεργειακή φτώχεια ένα 
νοικοκυριό, θεωρώντας όλες τις άλλες μεταβλητές σταθερές. Για παρά-
δειγμα το γεγονός ότι ένα νοικοκυριό διαμένει σε μια πολυκατοικία με 
το πολύ 10 κατοικίες παρουσιάζει μεγαλύτερες πιθανότητες ενεργειακής 
φτώχειας σε σχέση με το να διέμενε σε μια άλλου τύπου κατοικία κατά 
e0.0856=1.09 ή κατά 9%. Αντίστοιχα ένα νοικοκυριό που διαμένει σε μια ενοι-
κιαζόμενη κατοικία παρουσιάζει μεγαλύτερες πιθανότητες ενεργειακής 
φτώχειας σε σχέση με το να διέμενε σε ιδιόκτητη κατά e0.3329=1.39 ή κατά 
39%. Η αύξηση του εισοδήματος ενός νοικοκυριού κατά 5.000  μειώνει τις 
πιθανότητες το νοικοκυριό αυτό να χαρακτηρισθεί ως ενεργειακά φτωχό 
κατά e-0.00003x5000=0.86 ή κατά 14%.

Στο δεύτερο μοντέλο εντοπισμού των ενεργειακά φτωχών νοικοκυριών 
η κατάταξή τους γίνεται με βάση το σύνθετο δείκτη ενεργειακής φτώχειας 
που αναπτύχθηκε στην παρούσα εργασία. Δεδομένου ότι ο δείκτης αυτός 
είναι δυνατόν να λάβει 4 διαφορετικές τιμές πραγματοποιείται κατηγορική 
λογιστική παλινδρόμηση (ordered logistic regression). Ώς ανεξάρτητες με-
ταβλητές ενσωματώνονται οι ακόλουθες:

• Μία ψευδομεταβλητή SH που έχει να κάνει με τον τύπο του κτιρίου 
που είναι εγκατεστημένο το νοικοκυριό (λαμβάνει την τιμή 1 αν το 
νοικοκυριό διαμένει σε μονοκατοικία και 0 διαφορετικά). 

• Δύο ψευδομεταβλητές (dummy variable) που έχουν να κάνουν με 
το ιδιοκτησιακό καθεστώς της πολυκατοικίας. Συγκεκριμένα, εν-
σωματώνεται η μεταβλητή NCH η οποία λαμβάνει την τιμή 1 αν το 
νοικοκυριό διαμένει σε κατοικία που του έχει παραχωρηθεί δωρε-

άν και 0 διαφορετικά και η μεταβλητή PR η οποία παίρνει την τιμή 1 
αν το νοικοκυριό διαμένει σε ιδιόκτητη κατοικία και 0 διαφορετικά.

• Η κατηγορική μεταβλητή (IG) που περιγράφει τη δυσκολία ανταπό-
κρισης του νοικοκυριού στις συνήθεις ανάγκες με βάση το συνολι-
κό εισόδημα, όπως στο προηγούμενο μοντέλο. 

• Η κατηγορική μεταβλητή (Ε) που σχετίζεται με το επίπεδο εκπαί-
δευσης , όπως και προηγούμενα.

• Το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού (Ι) ως συνεχής μεταβλητή.
• Δύο ψευδομεταβλητές  που έχουν να κάνουν με την περιοχή που 

βρίσκεται εγκατεστημένο το νοικοκυριό (αντίστοιχα με προηγού-
μενα οι μεταβλητές ATTIK και NG).

Βασική παραδοχή της κατηγορικής λογιστικής παλινδρόμησης είναι ότι 
η επίδραση κάθε ανεξάρτητης μεταβλητής του μοντέλου είναι ανάλογη 
σε όλα τα πεδία τιμών της λανθάνουσας μεταβλητής που διαμορφώνο-
νται από τα διάφορα κατώφλια. Η παραδοχή αυτή, γνωστή ως proportional 
odds assumption, θεωρεί επομένως ότι οι ανεξάρτητες μεταβλητές του 
μοντέλου έχουν την ίδια επίδραση στις πιθανότητες ανεξάρτητα των κα-
τωφλίων που διαμορφώνονται. Έχουν διαμορφωθεί διάφορα τεστ ελέγχου 
της παραδοχής αυτής, η εφαρμογή των οποίων στο πλαίσιο της παρούσας 
ανάλυσης κατέδειξε ότι υπάρχουν παραβιάσεις της. Οδηγηθήκαμε λοιπόν 
στην ανάπτυξη, με βάση τις προαναφερθείσες εξαρτημένες μεταβλητές, 
ενός γενικευμένου λογιστικού μοντέλου το οποίο παρουσιάζεται επίσης 
στον Πίνακα 1. Τα αποτελέσματα διακρίνονται σε τρία μέρη: (α) το 1ο μέρος 
περιγράφει ένα λογιστικό μοντέλο εκτίμησης της πιθανότητας ένα νοικο-
κυριό να εμφανίζει κάποιας μορφής ενεργειακής φτώχειας (με οποιοδή-
ποτε υποκειμενικό δείκτη), (β) το 2ο μέρος περιγράφει ένα λογιστικό μο-
ντέλο εκτίμησης της πιθανότητας ένα νοικοκυριό να εμφανίζει σοβαρά 
προβλήματα ενεργειακής φτώχειας, χαρακτηριζόμενο ως τέτοιο με τουλά-
χιστον δύο υποκειμενικούς δείκτες, και (γ) το 3ο μέρος περιγράφει ένα λο-
γιστικό μοντέλο εκτίμησης της πιθανότητας ένα νοικοκυριό να εμφανίζει 
ακραία προβλήματα ενεργειακής φτώχειας, χαρακτηριζόμενο ως τέτοιο 
και με τους τρεις εξεταζόμενους υποκειμενικούς δείκτες.

Τα πρόσημα των συντελεστών της παλινδρόμησης παραμένουν τα ίδιοι 
και για τα τρία επί μέρους μοντέλα καταδεικνύοντας ότι οι πιθανότητες 
εμφάνισης κάποιας μορφής ενεργειακής φτώχειας: 

• Αυξάνουν όταν τα νοικοκυριά διαμένουν σε μονοκατοικία, κυρίως 
λόγω των μεγαλύτερων ενεργειακών απωλειών και της υψηλότε-
ρης ειδικής ενεργειακής κατανάλωσης που παρατηρείται στις κα-
τοικίες αυτές.
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• Μειώνονται όταν τα νοικοκυριά διαμένουν σε δωρεάν παραχωρη-
μένες κατοικίες, δεδομένου ότι απαλλάσσονται είτε από τα έξοδα 
ενοικίου είτε από δαπάνες συντήρησης των κατοικιών.

•  Μειώνονται όταν τα νοικοκυριά διαμένουν σε ιδιόκτητες 
κατοικίες, δεδομένου ότι δεν δαπανούν σε συστηματική βάση χρή-
ματα για ενοίκιο.

• Αυξάνονται για τα νοικοκυριά με οικονομικές δυσκολίες να καλύ-
ψουν τις συνήθεις ανάγκες τους.

• Αυξάνονται για νοικοκυριά όπου ο επικεφαλής του έχει χαμηλό 
μορφωτικό επίπεδο.

• Αυξάνονται για τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα. 
• Αυξάνονται για τα νοικοκυριά που κατοικούν στην Αττική.
• Μειώνονται για τα νοικοκυριά που διαβιούν στη Βόρεια Ελλάδα. 

Η ερμηνεία των συντελεστών του μοντέλου είναι ανάλογη της λογιστι-
κής παλινδρόμησης. Για παράδειγμα η διαμονή σε μονοκατοικία αυξάνει 
την πιθανότητα κάποιας μορφής ενεργειακής φτώχειας κατά e0.1347=1.144 
ή 14.4%, την πιθανότητα σοβαρής ενεργειακής φτώχειας κατά e0.1976=1.218 
ή 21.8%, και την πιθανότητα ακραίας φτώχιας κατά e0.4745=1.607 ή 60.7% σε 
σχέση με ένα νοικοκυριό που δεν διαμένει σε μονοκατοικία και έχει ίδιες 
όλες τις άλλες προσδιοριστικές παραμέτρους. Επίσης, το διαμορφωθέν 
μοντέλο μας δίνει τη δυνατότητα να υπολογίσουμε τις πιθανότητες εμφά-
νισης ενεργειακής φτώχειας από ένα νοικοκυριό. Για παράδειγμα νοικοκυ-
ριό, που διαμένει σε μονοκατοικία, δεν έχει ιδιόκτητη κατοικία, εμφανίζει 
μεγάλες δυσκολίες στην κάλυψη των καθημερινών αναγκών, ο επικεφα-
λής του είναι απόφοιτος λυκείου, έχει ετήσιο εισόδημα 10.000 €/έτος, και 
διαμένει στην Αττική, παρουσιάζει σύμφωνα με το μοντέλο που αναπτύ-
χθηκε 75% πιθανότητα να εμφανίσει κάποια μορφή ενεργειακής φτώχειας, 
42% πιθανότητα να εμφανίσει ισχυρή ενεργειακή φτώχεια (δύο δείκτες), 
και 12% πιθανότητα ακραίας ενεργειακής φτώχειας.

Πίνακας 1. Μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης για τον εντοπισμό των 
ενεργειακά φτωχών νοικοκυριών.

Μεταβλητές 
μοντέλου

Μοντέλο 1 Μοντέλο 2

Συντ. P>z Τμήμα 1 Τμήμα 2 Τμήμα 3

Συντ. P>z Συντ. P>z Συντ. P>z

MFL10 0.0856 0.039

MFA10 -0.1753 0.002

SH 0.1347 0.000 0.1976 0.000 0.4745 0.000

R 0.3329 0.000

NCH -0.1546 0.011 -0.1546 0.011 -0.1546 0.011

PR -0.3226 0.000 -0.2897 0.000 -0.5173 0.000

IG -1.0289 0.000 -0.7979 0.000 -1.0641 0.000 -1.5349 0.000

E -0.1143 0.000 -0.0738 0.000 -0.0593 0.000 -0.1571 0.000

I -0.00003 0.000 0.0000 0.000 0.0000 0.000 0.0000 0.000

ATTIK 0.3473 0.000 0.2957 0.000 0.2957 0.000 0.2957 0.000

ISL 0.2999 0.000

NG -0.3150 0.000 -0.1567 0.000 -0.2938 0.000 -0.5238 0.000

Σταθερά 1.3033 0.000 1.8454 0.000 0.6461 0.000 -0.5074 0.002

Αρ. παρα-
τηρήσεων

24173 24173

Πιθ>x2 0.0000 0.0000

Ψευδο R2 0.1619 0.0974

5. Συμπεράσματα
Στην εργασία αυτή επιχειρείται η ανάλυση του προβλήματος της ενερ-

γειακής φτώχειας στην Ελλάδα αξιοποιώντας τα πρωτογενή δεδομένα της 
έρευνας EU-SILC. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζοντας βασικούς υποκειμενι-
κούς δείκτες, που καταγράφονται μέσω της έρευνας αυτής, παρουσιά-
ζεται η εξέλιξη του προβλήματος κατά την τελευταία δεκαετία, διαμορ-
φώνονται σύνθετοι δείκτες που μπορούν να αποτυπώσουν καλύτερα το 
πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας, συμπεριλαμβανομένου του βάθους 
της, σκιαγραφείται το προφίλ των ενεργειακά φτωχών νοικοκυριών, και 
αναπτύσσονται αλγόριθμοι εντοπισμού τους, που αποτελεί ένα καινοτόμο 
και απαραίτητο βήμα για τη χάραξη στοχευμένων πολιτικών αντιμετώπισης 
του προβλήματος.

Η εξέλιξη των δύο βασικών υποκειμενικών δεικτών ενεργειακής φτώ-
χειας (αδυναμία ικανοποιητικής θέρμανσης και καθυστερήσεις στην πλη-
ρωμή λογαριασμών) κατά τη δεκαετία 2010-2019 κατέδειξε ότι το πρόβλη-
μα της ενεργειακής φτώχειας επιδεινώθηκε δραματικά στη χώρα κατά τα 
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χρόνια της οικονομικής κρίσης, ενώ τα τελευταία χρόνια καταγράφονται 
κάποια σημεία βελτίωσης. Ο τρίτος υποκειμενικός δείκτης που σχετίζεται 
με ποιοτικά χαρακτηριστικά της κατοικίας, παρουσίασε ελαφρά βελτίω-
ση την ίδια χρονική περίοδο ως απόρροια της υλοποίησης προγραμμά-
των ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος. Μια καλύτερη 
εικόνα των ενεργειακά φτωχών νοικοκυριών στη χώρα είναι δυνατόν να 
λάβουμε με τη συνδυαστική αξιοποίηση των τριών υποκειμενικών δεικτών 
που αναφέρθηκαν προηγούμενα, διαμορφώνοντας ένα σύνθετο δείκτη 
ενεργειακής φτώχειας. Με βάση την ανάλυση που έγινε αξιοποιώντας τα 
αναλυτικά δεδομένα της έρευνα ΕU-SILC, που αναφέρονται στο έτος 2017, 
προέκυψε ότι το 41% των νοικοκυριών της χώρας υποφέρει από κάποιο 
επίπεδο ενεργειακής φτώχειας, με το 14% να φαίνεται να εμφανίζει πολύ 
σοβαρά προβλήματα και το 2% να παρουσιάζει χαρακτηριστικά ακραίας 
ενεργειακής φτώχειας.

Στην εργασία αυτή δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση των προσ-
διοριστικών παραμέτρων της ενεργειακής φτώχειας, με στόχο την διευ-
κόλυνση ανάπτυξης στοχευμένων πολιτικών αντιμετώπισής της. Για το 
σκοπό αυτό αναπτύχθηκαν δύο μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης, όπου 
διάφορες προσδιοριστικές παράμετροι, που σχετικά εύκολα μπορούν να 
ταυτοποιηθούν, χρησιμοποιούνται προκειμένου να εκτιμηθεί ο κίνδυνος 
ένα νοικοκυριό να πάσχει από ενεργειακή φτώχεια. Τα εν λόγω μοντέλα 
προσδιορίζουν πόσο ο κίνδυνος αυτός μπορεί να μεταβληθεί αν αλλάξει 
η τιμή μίας ή περισσότερων εκ των προσδιοριστικών παραμέτρων των νοι-
κοκυριών. 

Η ανάπτυξη μοντέλων λογιστικής παλινδρόμησης για τον εντοπισμό 
ενεργειακά φτωχών νοικοκυριών σε συνδυασμό με την αξιοποίηση σύν-
θετων δεικτών ενεργειακής φτώχειας φαίνεται να είναι ένα ιδιαίτερα δυ-
ναμικό και χρήσιμο εργαλείο, που επιτρέπει το σχεδιασμό στοχευμένων 
πολιτικών και παρεμβάσεων αντιμετώπισης του προβλήματος. Υπάρχουν 
δε σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της μεθόδου με τη χρήση σύνθετων 
δεικτών προσδιορισμού της ενεργειακής φτώχειας στους οποίους συνδυ-
άζονται υποκειμενικοί και αντικειμενικοί δείκτες.
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Η χρήση των εργαλείων πλη-
ροφορικής στην αντιμετώπιση 
της ενεργειακής φτώχειας 

Γεώργιος Παναγιωτόπουλος1 και Νίκος Κατσουλάκος1

1 Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 
Αθήνα, Ελλάδα

Περίληψη

Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών έχουν πλέον εδραι-
ωθεί στην καθημερινή λήψη αποφάσεων των ανθρώπων. Στον το-
μέα της ενέργειας έχουν γίνει σημαντικά βήματα, ώστε εξειδικευ-

μένα συστήματα πληροφοριών να μπορούν να βοηθήσουν τους χρήστες 
να διαχειριστούν αποδοτικά την ενεργειακή κατανάλωση στον οικιακό το-
μέα. Ώστόσο, δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως οι δυνατότητες αυτών των 
συστημάτων. Σε αυτό το άρθρο, γίνεται μια ανασκόπηση όλων των στοι-
χείων που συγκροτούν ένα σύστημα πληροφοριών για την εξοικονόμηση 
ενέργειας στον οικιακό τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, συζητιούνται αναλυτικά 
οι σημαντικότεροι σχεδιαστικοί παράγοντες που έχουν βασικό ρόλο στην 
αξιοποίηση τέτοιων συστημάτων από τους χρήστες. Η αποτελεσματικότη-
τα των συστημάτων πληροφοριών για την ενέργεια εξαρτάται σημαντικά 
από τη συχνότητα χρήσης. Για το λόγο αυτό, τα συστήματα πρέπει να πα-
ρέχουν ουσιαστικές πληροφορίες, ελκυστική παρουσίαση και απλές λύ-
σεις για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Λέξεις-κλειδιά: Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, εξοικονόμηση 
ενέργειας, οικιακός τομέας, σχεδιασμός συστημάτων.
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1. Εισαγωγή

Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών μπορούν να βοηθήσουν τους 
χρήστες στις καθημερινές αποφάσεις τους. Πολλές εφαρμογές χρησιμο-
ποιούνται ήδη στην ενημέρωση και στην παροχή καθημερινών υπηρεσιών 
(όπως χάρτες, καιρός, ημερολόγιο κλπ.). Στον κλάδο της ενέργειας, χρησι-
μοποιούνται ευρέως στην παραγωγή και διαχείριση. Ήδη, οι περισσότερες 
χώρες έχουν περάσει πλέον στην διαχείριση της ενέργειας με έξυπνα δί-
κτυα. Στον οικιακό τομέα είναι σε πρώιμο στάδιο (συγκριτικά με τον τομέα 
της παραγωγής και διαχείρισης), ωστόσο μπορούν να δώσουν χρήσιμες 
πληροφορίες στους καταναλωτές για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη 
κατανάλωση ενέργειας. Αυτό είναι εφικτό με τον τρόπο που χρησιμοποι-
είται οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή – δηλαδή τη λήψη πληροφοριών για 
κάποιο θέμα και λήψη αποφάσεων βάσει αυτών των πληροφοριών. Στις 
μέρες μας, θεωρείται πλέον μια εύκολη πρακτική και χρησιμοποιείται ευ-
ρέως σε πολλές χώρες. Μάλιστα, σε αρκετές χώρες αποτελεί καθιερωμέ-
νο μέρος των υπηρεσιών που προσφέρει ο πάροχος Η/Ε.

Ο οικιακός τομές έχει σημαντικό μερίδιο στη συνολική ενεργειακή 
κατανάλωση (30%) (Geelen et al. 2019). Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση εξετάζει συστηματικά το θέμα της εξοικονόμησης της οικιακής κα-
τανάλωσης ενέργειας. Συγκεκριμένα, με την οδηγία 2012/27/ΕΕ για την 
ενεργειακή απόδοση, ορίζεται η εξασφάλιση εξοικονόμησης ενέργειας 
για τους καταναλωτές, μέσω εύκολης και δωρεάν πρόσβασης σε πληρο-
φορίες και τιμολόγηση της ατομικής τους κατανάλωσης ενέργειας. Πα-
ράλληλα, η οδηγία καθορίζει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι υποχρεωμένα 
να εξοπλίσουν τα νοικοκυριά με έξυπνους μετρητές (smart meters), αν εί-
ναι οικονομικά αποδοτικό (εξαρτάται από το κόστος εγκατάστασης και την 
κατανάλωση του νοικοκυριού), στο 80% των νοικοκυριών μέχρι το 2020 
(Directive 2012).

2.  Έξυπνοι μετρητές

Ένας ηλεκτρονικός μετρητής ενέργειας που μπορεί εξ αποστάσεως να με-
ταδίδει συνεχώς και αυτόματα δεδομένα για την ενεργειακή κατανάλωση 
(Zheng et al. 2013). Η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης από τη χρήση 
έξυπνων μετρητών προκύπτει από την επίγνωση του χρήστη για την κατα-
νάλωση ενέργειας (Σχήμα 1). Η γνώση του τρόπου κατανάλωσης ενέργει-
ας μπορεί να οδηγήσει τον καταναλωτή στη λήψη μέτρων για τη μείωση 
της κατανάλωσης (Venables 2007). Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να 
διατίθενται πληροφορίες κατανάλωσης μέσω έξυπνων μετρητών.

Σχήμα 1. Σχηματική αναπαράσταση του τρόπου με τον οποίο η χρήση των έξυπνων 
μετρητών μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Οι οδηγίες της ΕΕ δεν ορίζουν πώς τα νοικοκυριά θα πρέπει να λαμβά-
νουν την πληροφορία και τα κράτη μέλη αποφασίζουν σχετικά με τις δικές 
τους πολιτικές (Εικόνα 1). Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, κάθε 
νοικοκυριό στο οποίο εγκαθίσταται ένας έξυπνος μετρητής παρέχεται μια 
οθόνη που απεικονίζει τα επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας σε πραγματικό 
χρόνο. Στην Ολλανδία, τα νοικοκυριά λαμβάνουν διμηνιαία επισκόπηση 
της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τον προμηθευτή ενέργειας. 
Για πιο άμεσα και λεπτομερή δεδομένα, τα νοικοκυριά μπορούν να προμη-
θευτούν συστήματα που είναι διαθέσιμα στην αγορά (Geelen et al. 2019).

Εικόνα 1. Χάρτης με τη γενική πολιτική των κρατών-μελών της ΕΕ σχετικά με την εγκατάστα-
ση έξυπνων μετρητών στον οικιακό τομέα (πηγή:https://ses.jrc.ec.europa.eu/smart-metering-

deployment-european-union).
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Όσον αφορά τα συστήματα πληροφοριών για την ενεργειακή κατανά-
λωση, υπάρχουν τρία βασικά στοιχεία που επηρεάζουν τον σχεδιασμό των 
συστημάτων (Geelen et al. 2019): 

• Ποιες πληροφορίες δίνονται
• Πώς παρουσιάζονται οι πληροφορίες
• Πως οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τις πληροφορίες

Στόχος της εξέτασης αυτών των τριών στοιχείων είναι η αύξηση της 
συχνότητας χρήσης των εφαρμογών ώστε να ενταχθούν στην καθημερι-
νότητα των χρηστών. Με τον τρόπο αυτό, η ανάγνωση και ερμηνεία των 
δεδομένων μπορεί να οδηγήσει στην επιμέλεια των παραγόντων που 
εμπλέκονται στην εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό τομέα σε καθη-
μερινή βάση.

3.1 Είδος της πληροφορίας

3.1.1 Λεπτομέρεια της πληροφορίας

Το επίπεδο λεπτομέρειας επηρεάζει την αποτελεσματικότητα των συστη-
μάτων. Η ροή δεδομένων μπορεί να είναι άμεση (σε πραγματικό χρόνο) 
ή έμμεση (με καθυστέρηση από μια ημέρα ως και αρκετούς μήνες) (Σχή-
μα 2). Η άμεση παροχή δεδομένων έχει αποδειχθεί πιο αποτελεσματική 
(Ehrhardt-Martinez et al. 2010).

Σε επίπεδο εξοπλισμού, τα συστήματα διακρίνονται μεταξύ συγκεκρι-
μένων συσκευών και συγκεντρωτικών δεδομένων κατανάλωσης. Οι πλη-
ροφορίες για συγκεκριμένες συσκευές ενδέχεται να μην είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμες για το μεγαλύτερο ποσοστό των χρηστών (Karlin et al. 2015). 
Όσον αφορά στη θέρμανση, η παροχή πληροφορίας είναι πιο τυποποιη-
μένη, καθώς συνήθως είναι μία η συσκευή παραγωγής ενέργειας. Ώστόσο 
και εδώ μπορεί να υπάρχει διαχωρισμός για διαφορετικούς χώρους της 
οικίας (Σχήμα 3).

2.1 Εξοικονόμηση από τη χρήση έξυπνων μετρητών

Αν και η εξοικονόμηση από τη χρήση έξυπνων μετρητών έχει αποδειχθεί, 
αυτή εξαρτάται από το τρόπο και τη διάρκεια της παροχής πληροφοριών 
(Ehrhardt-Martinez et al. 2010). Έχει δειχθεί ότι κυμαίνεται από 3-5% σε μα-
κροπρόθεσμες δοκιμές έως και 6-10% σε βραχυπρόθεσμες (McKerracher 
and Torriti 2013). Ώστόσο, εκτός από τα μέτρα για την εξοικονόμηση σε 
επίπεδο καταναλωτή, τα οφέλη είναι πολλά για το δίκτυο. Η ανάκτηση δε-
δομένων σε πραγματικό χρόνο μπορεί να δώσει εξαιρετικά σημαντική πλη-
ροφορία για τη ζήτηση ενέργειας, με αποτέλεσμα ο πάροχος να μπορεί να 
διαχειριστεί κατάλληλα την παραγωγή. Άμεσα οφέλη είναι η μείωση των 
απωλειών στο δίκτυο και η καλύτερη αξιοποίηση των ΑΠΕ και γενικότερα 
της παραγωγής ενέργειας (Geelen et al. 2013; Kobus et al. 2015). Ώστόσο, 
υπάρχουν και σημαντικά έμμεσα οφέλη (Geelen et al. 2019), όπως:

• Μείωσης των καυσίμων για τον έλεγχο των αναλογικών μετρητών
• Συνολική μείωση του διοξειδίου του άνθρακα από όλα τα παρα-

πάνω
• Καλύτερη διαχείριση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας (μέσω 

της προσφοράς/ζήτησης) dynamic pricing (δυναμική τιμολόγη-
ση)

• Εύρεση καλύτερων αποδοτικών τεχνικών για τη διανομή της ηλε-
κτρικής ενέργειας (όφελος από την ανάλυση των δεδομένων)

• Παροχή συμβουλών

Τέλος, έχει σημασία το σύστημα παροχής των πληροφοριών και ο τρό-
πος που ο καταναλωτής αλληλεπιδρά με αυτό. Η παροχή πληροφοριών για 
την κατανάλωση έχει σίγουρα οφέλη, αλλά πρέπει να βρεθούν οι σωστοί 
σχεδιαστικοί παράγοντες και η ορθή λειτουργία για τη μέγιστη απόδοση 
τέτοιων συστημάτων (Karlin et al. 2015).

3. Σχεδιασμός συστημάτων πληροφορίων

Η χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία 
χρόνια. Για το 2019, πραγματοποιήθηκαν 204 δισεκατομμύρια εγκαταστά-
σεις εφαρμογών σε κινητά (Clement 2019). Παρά όμως την αυξανόμενη 
χρήση των φορητών συσκευών και των αντίστοιχων εφαρμογών, οι στα-
τιστικές δείχνουν ότι λίγες εφαρμογές έχουν επιτυχία. Για παράδειγμα το 
51% των χρηστών στις ΗΠΑ αποφεύγει να κατεβάσει καινούργιες εφαρμο-
γές (Clement 2019). Γενικότερα, κυριαρχούν οι εφαρμογές κοινωνικής δι-
κτύωσης και τα παιχνίδια, αλλά το κρίσιμο στοιχείο για όλες τις εφαρμογές 
είναι η συχνότητα χρήσης.
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Σχήμα 2. Παράδειγμα απόδοσης διαφορετικής λεπτομέρειας πληροφορίας για την 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

3.1.2 Συγκριτικές πληροφορίες

Οι συγκριτικές πληροφορίες μπορούν να βοηθήσουν τους χρήστες να ερ-
μηνεύσουν τα δεδομένα κατανάλωσης. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήμα-
τα των συστημάτων πληροφορικής είναι η καταγραφή των μετρήσεων. Το 
ιστορικό κατανάλωσης (Σχήμα 3) δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να 
κατανοήσουν τις συνήθειες τους και να τις συγκρίνουν με  προηγούμενες 
καταστάσεις (Anderson and White 2009). Το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι 
η παραγωγή «κανόνων» στους χρήστες για την επιθυμητή κατανάλωση.

Μια άλλη μορφή σύγκρισης είναι η σύγκριση ενός νοικοκυριού με άλ-
λων (παρόμοιων) νοικοκυριών. Αν και αυτή η μορφή σύγκρισης εκτιμάται 
από τους χρήστες, περιπλέκεται από τις διαφορές μεταξύ των νοικοκυρι-
ών (Stankovic et al. 2016). Ώστόσο, μπορούμε να έχουμε και άλλες μορφές 
σύγκρισής, εντός της ίδιας της οικίας.

3.1.3 Επίτευξη στόχου

Αν και το ιστορικό κατανάλωσης θεωρείται μια καλή πρακτική, υποστηρί-
ζεται ότι η επίτευξη ενός στόχου είναι πιο αποτελεσματική (Geelen et al. 
2019). Σε αυτό το πλαίσιο, προτείνονται συστήματα με δυνατότητες δρά-
σης για την επίτευξη ενός στόχου μείωσης της κατανάλωσης (πχ. ένα κα-
θημερινό όριο κόστους ενέργειας). Φυσικά, για να είναι εφικτός αυτού 

του είδους ο σχεδιασμός, η εφαρμογή θα πρέπει να προσφέρει στον χρή-
στη αρκετά εκτεταμένες δυνατότητες παραμετροποίησης και επέμβασης 
στα συστήματα κατανάλωσης ενέργειας.

Σχήμα 3. Διαγράμματα θερμοκρασίας εσωτερικών χώρων οικίας, συγκριτικά μεταξύ τους 
και με την εξωτερική θερμοκρασία

3.1.4 Παιχνιδιοποίηση

Ώς παιχνιδιοποίηση ορίζεται η χρήση στοιχείων και μηχανισμών από παι-
χνίδια σε διάφορες εφαρμογές. Στόχος είναι η παρακίνηση της συμμε-
τοχής, της ενασχόλησης, και της αφοσίωσης του χρήστη (Kim 2015). Η 
παιχνιδιοποίηση έχει αρχίσει και εμφανίζεται σε πάρα πολλές εφαρμογές 
εκτός των παιχνιδιών και κυρίως στον τομέα της εκπαίδευσης. Η εκπαίδευ-
ση είναι σημαντικό κομμάτι και στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας, 
γιατί οι καταναλωτές πολύ συχνά δεν γνωρίζουν πως να ερμηνεύσουν τις 
πληροφορίες που τους παρέχονται για την ενέργεια. Ένα άλλο κρίσιμο 
στοιχεία είναι η επίτευξη στόχων. Με τον ίδιο τρόπο που ο παίκτης θέλει να 
κερδίσει σε ένα παιχνίδι, έτσι και για την συγκεκριμένη εφαρμογή (δηλαδή 
στην εξοικονόμηση ενέργειας) κερδίζει αυτός που θα καταφέρει να είναι 
πιο ενεργειακά οικονομικός και αποδοτικός. Υπάρχει ισχυρή ερευνητική 
δράση πάνω σε αυτόν τον τομέα και φαίνεται ότι στο μέλλον θα δούμε 
αρκετές τέτοιες εφαρμογές (Wee and Choong 2019).
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3.2 Παρουσίαση πληροφορίας

Η εμφάνιση αριθμών δεν είναι απαραίτητη για να είναι κατανοητές και χρή-
σιμες οι πληροφορίες. Έχει δειχθεί ότι οι πληροφορίες με βάση το χρώ-
μα είναι εύκολα κατανοητές και προσιτές στους καταναλωτές (Karjalainen 
2011). Οι οθόνες αφής μπορούν να μεταφέρουν πληροφορίες και λειτουρ-
γίες προς τους χρήστες. Επίσης, η χρήση διαγραμμάτων είναι πολλές φο-
ρές πολύ πιο επιθυμητή από τους χρήστες (Σχήματα 2 και 3), καθώς προ-
σφέρουν μια γρήγορη εκτίμηση της κατάστασης και την τάξη μεγέθους 
της κατανάλωσης.

Σχετικά με τις μονάδες μέτρησης, έχει αποδειχθεί ότι οι χρήστες προτι-
μούν το κόστος (€, $, κλπ.) έναντι των μονάδων ενέργειας (kWh, lt, κλπ.). 
Ώστόσο, έρευνα έδειξε ότι δεν βρέθηκαν διαφορές στην εξοικονόμηση 
για διαφορετικές μονάδες μέτρησης. Πιθανώς επειδή στις έρευνες προ-
ηγείται μια εκπαίδευση χρήσης του εξοπλισμού. Σε κάθε περίπτωση, είναι 
ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να ελέγχεται στην απόδοση της 
πληροφορίας.

3.3 Αλληλεπίδραση με την πληροφορία

Η αλληλεπίδραση των χρηστών με τα συστήματα είναι ιδιαίτερα σημαντική 
ώστε να γίνει ορθή αξιοποίηση της πληροφορίας (Hargreaves et al. 2010a). 
Η απόδοση και μόνο της πληροφορίας δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν 
ο χρήστης δεν μπορεί να επέμβει στο σύστημα πληροφορίας με κάποιον 
τρόπο. Μια απλή προσέγγιση σε αυτό το θέμα είναι η αλλαγή της εμφάνι-
σης και είδους της πληροφορίας, ώστε να είναι πιο σχετικές ανάλογα με 
τον χρήστη.

Επίσης, πρόσθετες πληροφορίες μπορούν να τραβήξουν το ενδιαφέ-
ρον του χρήστη, αλλά και να προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες στον 
προγραμματισμό της οικιακής κατανάλωσης. Για παράδειγμα, η πληροφο-
ρία για τον καιρό ή/και τη δυναμική τιμολόγηση μπορεί να βοηθήσει τον 
χρήστη να οργανώσει καλύτερα και πιο αποδοτικά το ωράριο λειτουργίας 
των διαφόρων συστημάτων. Τέλος, έχουν πλέον εμφανιστεί τα έξυπνα συ-
στήματα, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν και εναλλακτικές 
δράσεις στον χρήστη βάσει υπολογισμών των ιστορικών του δεδομένων.

3.4 Συχνότητα χρήσης

Τα συστήματα με υψηλότερη συχνότητα χρήσης έχουν αποδειχθεί πιο απο-
τελεσματικά. Ώστόσο, η άμεση διαθεσιμότητα πληροφοριών, όσο ακριβής 

και ελκυστική να είναι, δεν συνεπάγεται ότι οι χρήστες συμβουλεύονται 
συχνά τις αντίστοιχες εφαρμογές (Hargreaves et al. 2010b). Προτείνεται 
επιπρόσθετη λειτουργικότητα του συστήματος για την ενθάρρυνση της 
συχνής χρήσης, όπως ο συνδυασμός με έλεγχο θερμοστάτη, πληροφορί-
ες για τον καιρό ή για πιθανό δυναμικό κόστος ενέργειας (πχ. νυχτερινή 
τιμολόγηση). Ο σχεδιασμός του συστήματος πρέπει να διευκολύνει τη δι-
άδραση των χρηστών με το σύστημα και να το καθιστά ένα στοιχείο της 
καθημερινότητας. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα πρέπει να είναι προσβά-
σιμο και ελκυστικό για όλα τα μέλη του νοικοκυριού (Van Dam et al. 2012).

4. Υπολογιστικές εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας

Οι υπολογιστικές εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας αποτελούν μια ακό-
μα μορφή χρήσης των ΤΠΕ για την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης 
στον οικιακό τομέα. Η λειτουργία τους στηρίζεται στην εύρεση ενός απο-
δοτικότερου συνδυασμού στοιχείων της οικίας (κατασκευαστικά, μηχανο-
λογικά κα.), ώστε να μειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση. Ο χρήστης καλείται 
να εισάγει πληροφορίες σχετικά με την οικία του, η εφαρμογή υπολογίζει 
την υφιστάμενη ενεργειακή κατανάλωση και μπορεί να δώσει εναλλακτικές 
βάσει πληροφοριών για τα διάφορα συστήματα. Τα τελικά αποτελέσματα 
συγκρίνονται μεταξύ τους και παράγεται η αποδοτικότερη λύση, βάσει των 
επιλογών του χρήστη και των υπολογισμών της εφαρμογής.

Σχήμα 4. Σχηματική αναπαράσταση της λειτουργίας των υπολογιστικών εφαρμογών 
εξοικονόμησης ενέργειας

5. Επίλογος

Οι ΤΠΕ μπορούν να αξιοποιηθούν για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την 
ενεργειακή κατανάλωση. Έχουν αναπτυχθεί εκατοντάδες εφαρμογές σε 
έναν εξαιρετικά εξελισσόμενο κλάδο και πλέον η κοινότητα έχει στραφεί 
προς ολοκληρωμένες λύσεις που συνδυάζουν έναν μεγάλο αριθμό παρα-
γόντων στον οικιακό τομέα (smart houses).
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Ώστόσο, πολλές εφαρμογές απέτυχαν παρά τη λειτουργικότητά τους, 
ίσως εξαιτίας του ισχυρού ανταγωνισμού. Ένας άλλος λόγος είναι ότι οι 
καταναλωτές δεν γνωρίζουν τις εφαρμογές και την αξία τους στην εξοικο-
νόμηση ενέργειας ή και αρκετές φορές δεν ξέρουν να διαβάζουν ή να αξι-
οποιήσουν την πληροφορία. Η συχνότητα χρήσης έχει καθοριστικό ρόλο 
στην επιτυχία των εφαρμογών και για τον λόγο αυτό πρέπει να ελέγχονται 
όλοι οι σχεδιαστικοί παράγοντες για να είναι οι εφαρμογές πιο ελκυστικές 
από τους χρήστες και να εισάγονται στην καθημερινότητά τους.
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Ο ρόλος των ανορθολογικών 
συμπεριφορών στην ενεργει-
ακή φτώχεια
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Ελλάδα

Περίληψη

Η ενεργειακή φτώχεια, η οποία δεν είναι πάντοτε ταυτόσημη με την 
εισοδηματική φτώχεια, αποτελεί ένα παγκόσμιο κοινωνικό πρόβλη-
μα και τα μέτρα πολιτικής που λαμβάνονται σε πολλές χώρες φαί-

νεται πως αδυνατούν να προσφέρουν αποτελεσματική βοήθεια. Μία από 
τις κύριες αιτίες αστοχίας των προτεινόμενων μέτρων, ειδικά όσων σχε-
τίζονται με προσπάθειες εξοικονόμησης ενέργειας, είναι η αντιμετώπιση 
του καταναλωτή ως οικονομικού όντος με ορθολογική συμπεριφορά. Στην 
πράξη, έχει αποδειχθεί ότι οι καταναλωτές, κυρίως οι οικονομικά ευάλω-
τοι, αποκλίνουν αισθητά από το προφίλ του «ορθολογικού επενδυτή». Μια 
διαφορετική προσέγγιση ερμηνείας της συμπεριφοράς του καταναλωτή 
προτείνεται από τον πρόσφατο σχετικά κλάδο των Συμπεριφορικών Οικο-
νομικών (Behavioural Economics), ο οποίος εισάγει τη μελέτη γνωστικών 
διαδικασιών, συναισθηματικών και κοινωνικών επιρροών στη λήψη αποφά-
σεων. Όπως δείχνουν πρόσφατες έρευνες, τα οικονομικά ευάλωτα νοικο-
κυριά, λόγω του παρατεταμένου στρες ανέχειας, παρουσιάζουν μεγαλύτε-
ρη ευαισθησία σε γνωστικές προκαταλήψεις και βρίσκονται σε μειονεκτική 

θέση κατά τη λήψη οικονομικών αποφάσεων, αν και αυτές κρίνονται κα-
θοριστικής σημασίας. Το παρόν άρθρο εξετάζει τα γνωστικά εμπόδια που 
οδηγούν σε ανορθόδοξες συμπεριφορές φιλοδοξώντας ότι η ερμηνεία 
αυτών θα συμβάλλει καθοριστικά στη χάραξη κατάλληλης πολιτικής για 
την αντιμετώπιση του προβλήματος, ειδικά στην περίπτωση των νοικοκυρι-
ών που καλούνται να λάβουν αποφάσεις υπό συνθήκες φτώχειας. 

Λέξεις-κλειδιά: Ενεργειακή Φτώχεια, Συμπεριφορικά Οικονομικά, Λήψη 
αποφάσεων, Συνθήκες φτώχειας, γνωστικές προκαταλήψεις

1. Εισαγωγή

Ο κλάδος των οικονομικών  επιδέχεται ποικίλων προσεγγίσεων. Τόσο η ερ-
μηνεία αποτελεσμάτων όσο και η ερμηνεία και ανάλυση οικονομικών συ-
μπεριφορών εμφανίζει σημαντικές αποκλίσεις υπό το πρίσμα των διαφο-
ρετικών οικονομικών θεωριών. Ένα από τα επικρατέστερα μοντέλα είναι 
αυτό της κλασικής οικονομικής θεωρίας που επιδιώκει να ερμηνεύσει την 
οικονομική συμπεριφορά με γνώμονα την ορθολογική συμπεριφορά του 
καταναλωτή.

Ώς οικονομική συμπεριφορά ορίζεται η συμπεριφορά των καταναλω-
τών όσον αφορά στις οικονομικές αποφάσεις και ό,τι έπεται αυτών (Ευρε-
τήριο Οικονομικών Όρων, άγνωστο). Σύμφωνα µε το Νομπελίστα και βα-
σικό εκπρόσωπο της Νεοκλασικής Οργανωτικής Θεωρίας, Herbert Simon, 
η διαδικασία λήψης αποφάσεων περιλαμβάνει τρεις κύριες φάσεις: την 
αναζήτηση περιστάσεων και ευκαιριών για τη λήψη της απόφασης, την 
ανεύρεση πιθανών ακολουθιών ενεργειών και την επιλογή μεταξύ αυτών. 
Η  λήψη οικονομικών αποφάσεων συμπεριλαμβάνει το χρήμα, το χρόνο 
και την προσπάθεια που καταβάλλεται για να αποκτηθούν υλικά αγαθά, 
υπηρεσίες, εργασία και ελεύθερος χρόνος, καθώς και τη δυνατότητα επι-
λογής ανάμεσα σε αυτά. Οι συνέπειες της λήψης αποφάσεων αξιολογού-
νται μέσω του βαθμού ικανοποίησης και ευημερίας των καταναλωτών και 
παρέχουν κάποιο είδος εμπειρίας επηρεάζοντας μελλοντικές αποφάσεις 
(Χριστόπουλος, 2004).

Ώς ορθολογική οικονομική συμπεριφορά ορίζεται η οικονομική συμπε-
ριφορά κατά την οποία το κάθε υποκείμενο παίρνει αποφάσεις τέτοιες, 
ώστε να μεγιστοποιεί την ικανοποίησή του με τους δεδομένους πόρους 
που διαθέτει. Σύμφωνα µε τον Simon «ο ορθολογισμός ασχολείται µε την 
επιλογή μεταξύ των προτιμώμενων εναλλακτικών συμπεριφορών, σε σχέ-
ση µε κάποιο αξιακό σύστημα, στο οποίο οι επιπτώσεις των συμπεριφορών 
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µπορθούν να αξιολογηθούν» (Χριστόπουλος, 2004). Επομένως, σύμφωνα 
με τη θεωρία της ορθολογικής επιλογής, οι άνθρωποι ως άτομα, αλλά και 
ως μέλη ομάδων κοινών συμφερόντων, σε κάθε τους ενέργεια, σε οποιο-
δήποτε επίπεδο, λειτουργούν επιδιώκοντας κάθε φορά τη καλύτερη δυ-
νατή λύση, αυτή που αποφέρει το μέγιστο δυνατό όφελος (Καριοφύλλη, 
2019). Η δυνατότητα απλοποίησης της οικονομικής ανάλυσης και ποσο-
τικοποίησης των ευρημάτων έχει καταστήσει τη θεωρία αυτή κυρίαρχη 
στη διεθνή επιστημονική κοινότητα εδραιώνοντας την αντιμετώπιση του 
καταναλωτή ως Homo Economicus. Ώς ένα ορθολογικό ον που επιδιώκει 
τη μεγιστοποίηση της ατομικής του ευημερίας, συγκρίνει το κόστος με 
την ωφέλεια και σταθμίζει την απόδοση με το ρίσκο με έναν θαυμαστό 
τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη του όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για τις 
εναλλακτικές επιλογές του. Ο Homo Economicus, το κλασικό οικονομικό 
υπόδειγμα, διαθέτει ένα πλήρες και συνεπές σύστημα προτιμήσεων που 
του επιτρέπει να επιλέγει μεταξύ όλων των εναλλακτικών λύσεων, ανεξαρ-
τήτως πολυπλοκότητας της περίστασης. Αυτή η θεωρία χρησιμεύει εδώ 
και δεκαετίες ως βάση για την οικονομική μοντελοποίηση και τη χάραξη 
πολιτικής (Χριστόπουλος, 2004, Καριοφύλλη, 2019).

Στην πράξη όμως, η τρέχουσα οικονομική κρίση, καθώς και άλλα φαινό-
μενα της αγοράς που δεν επιδέχονται ερμηνείας,  απέδειξαν ότι θεωρίες 
και υποδείγματα ορθολογικής επιλογής δεν ισχύουν πάντοτε και υπήρξαν 
η αφορμή για επανεκτίμηση του τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι λαμ-
βάνουν τις οικονομικές τους αποφάσεις. Οι καταναλωτές και ,όπως θα 
αποδειχθεί στη συνέχεια, κυρίως οι ευάλωτοι καταναλωτές, φαίνεται πως 
αποκλίνουν από το ορθολογικό μοντέλο. Ο μέσος καταναλωτής διαθέτει 
ατελή (ανεπαρκή) πληροφόρηση, συγκεχυμένο, όχι επακριβές σύστημα 
προτιμήσεων και λαμβάνει αποφάσεις σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο πε-
ριβάλλον. Επιπλέον, οι αποφάσεις αυτές δεν λαμβάνονται εν κενώ αλλά 
υπό τρεις συνθήκες οι οποίες είναι η βεβαιότητα (certainty), ο  κίνδυνος 
(risk) και η αβεβαιότητα (uncertainty) (Χριστόπουλος, 2004).

Την δεκαετία του ‘70, ως αποτέλεσμα της προσπάθειας μερικών οικο-
νομολόγων να εξηγήσουν κάποιες ανορθόδοξες δράσεις των οικονομικών 
υποδειγμάτων μέσω της ψυχολογίας, εμφανίζεται ο κλάδος των Συμπερι-
φορικών Οικονομικών (Behavioural Economics), ο οποίος εισάγει τη μελέτη 
γνωστικών διαδικασιών , συναισθηματικών και κοινωνικών επιρροών κατά 
τη λήψη αποφάσεων. Από την κλασική ακόμη περίοδο, η μικροοικονομία 
ήταν στενά συνδεδεμένη µε την ψυχολογία. Ο κλάδος όμως της οικονο-
μικής ψυχολογίας εμφανίζεται τον 20ο αιώνα στα έργα των Gabriel Τarde, 
George Katona και Laszlo Garai (Καριοφύλλη, 2019). Ψυχολόγοι όπως οι 

Ward Edwards, Amos Trevsky και Daniel Kahneman αρχίζουν να συγκρί-
νουν τα μοντέλα τους για τις γνωστικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων 
βάσει του κινδύνου και της αβεβαιότητας µε τα οικονομικά μοντέλα της 
ορθολογικής συμπεριφοράς, αποδεικνύοντας ότι οι περισσότεροι επενδυ-
τές συμπεριφέρονται σχετικά ανορθόδοξα αλλά με προβλέψιμο τρόπο. Το 
2002 ακολουθεί η απονομή του βραβείου Νόμπελ Οικονομικών στον Daniel 
Kahneman, για το δημιουργικό του έργο στην ψυχολογία και τη συμβολή 
του στα Συμπεριφορικά Οικονομικά (Καριοφύλλη, 2019).

Η Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική εισάγει γνωστικούς και ψυχολο-
γικούς παράγοντες στη μελέτη των οικονομικών υποδειγμάτων, επιδιώ-
κοντας να ερμηνεύσει  φαινόμενα ανθρώπινων συμπεριφορών που πα-
ρατηρούνται στις αγορές, τα οποία δεν μπορούν να εξηγηθούν με βάση 
την θεωρία της αποτελεσματικής αγοράς δηλαδή με βάση την υπόθεση 
του ορθολογικού επενδυτή και τα κλασσικά μοντέλα περί μεγιστοποίησης 
χρησιμότητας. Εδώ και περίπου τρεις δεκαετίες, τα ζητήματα αυτά απα-
σχολούν έντονα την αγορά της ενέργειας σε μια προσπάθεια να εξηγηθεί 
το λεγόμενο «ενεργειακό παράδοξο». Το φαινόμενο αυτό σχετίζεται με 
ανορθολογικές αποφάσεις, δηλαδή ένας καταναλωτής δεν επενδύει σε 
ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες, μολονότι του εξασφαλίζουν χαμηλό-
τερο ενεργειακό κόστος. Τα Συμπεριφορικά Οικονομικά, πολύ πρόσφατα, 
άρχισαν να έχουν πεδίο εφαρμογής και σε άλλα ενεργειακά ζητήματα, 
όπως αυτό της ενεργειακής φτώχειας. Στην κατεύθυνση αυτή, το παρόν 
άρθρο εξετάζει τα γνωστικά εμπόδια που οδηγούν σε ανορθόδοξες συ-
μπεριφορές, ειδικά στην περίπτωση των νοικοκυριών που καλούνται να 
λάβουν αποφάσεις υπό συνθήκες φτώχειας, φιλοδοξώντας ότι η ερμηνεία 
των συμπεριφορών θα συμβάλλει καθοριστικά στη χάραξη αποτελεσματι-
κότερων πολιτικών για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. 

2. Ενεργειακή φτώχεια και Συμπεριφορικά Οικονομικά

2.1. Γενικά περί ενεργειακής φτώχειας

Η ενεργειακή φτώχεια αποτελεί ένα παγκόσμιο κοινωνικό πρόβλημα, με 
σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, ψυχική και σωματική, αλλά και 
στο περιβάλλον. Γενικά, η ενεργειακή φτώχεια αναφέρεται στην αδυναμία 
πρόσβασης ενός νοικοκυριού σε βασικές ενεργειακές υπηρεσίες, όπως 
είναι η θέρμανση ή ο ηλεκτρισμός. Εντούτοις, αποτελεί ξεχωριστή μορφή 
φτώχειας, δεν ταυτίζεται δηλαδή πάντοτε με την εισοδηματική φτώχεια.

ΟΙ κύριοι δείκτες για την ενεργειακή φτώχεια είναι οι χαμηλές απόλυ-
τες δαπάνες για την ενέργεια, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές λογαριασμών 
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κοινής ωφελείας, οι υψηλές ενεργειακές δαπάνες ως ποσοστό του εισο-
δήματος και η αδυναμία παροχής επαρκούς θερμότητας στα νοικοκυριά 
(Papada et al., 2019). Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη έκθεση του Παρα-
τηρητηρίου Ενεργειακής Φτώχειας της ΕΕ,  περίπου 34 εκατ. πολίτες της 
Ε.Ε. αδυνατούσαν να ανταπεξέλθουν στις πληρωμές των λογαριασμών 
ενέργειας, περισσότεροι από 37 εκατ. πολίτες ζούσαν σε κατοικίες με ανε-
παρκή θέρμανση, 82 εκατ. δαπανούσαν ένα σημαντικό ποσοστό του εισο-
δήματός τους στην κάλυψη των ενεργειακών δαπανών – περικόπτοντας 
άλλες βασικές δαπάνες. Στον αντίποδα, 74 εκατ. πολίτες εμφάνιζαν πολύ 
χαμηλές ενεργειακές δαπάνες, απόρροια των πολύ χαμηλών εισοδημάτων 
τους (Bouzarovski et al., 2020). 

Στη βάση των παραπάνω, προκύπτουν δύο κύριες κατηγορίες νοικοκυ-
ριών που χαρακτηρίζονται ως ενεργειακά φτωχά. Στην πρώτη κατηγορία 
εντάσσονται τα νοικοκυριά μεσαίου (ή ακόμη και υψηλού εισοδήματος) 
τα οποία εμφανίζουν υψηλά ποσοστά ενεργειακής κατανάλωσης και επα-
κολούθως υψηλό ενεργειακό κόστος (πάνω από το 10%, σύμφωνα με τον 
πλέον χρησιμοποιούμενο δείκτη). Τα νοικοκυριά αυτά αν και διαθέτουν 
την οικονομική δυνατότητα να προβούν σε δράσεις που θα περιορίσουν 
την ενεργειακή τους κατανάλωση, λαμβάνουν αποφάσεις, οι οποίες δεν 
μεγιστοποιούν τα οφέλη τους. Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται τα 
νοικοκυριά τα οποία δεν διαθέτουν τα οικονομικά μέσα για να καλύψουν 
επαρκώς στοιχειώδεις ενεργειακές υπηρεσίες, λόγω συνδυασμού χαμη-
λών εισοδημάτων, υψηλών ενεργειακών δαπανών και χαμηλής ενεργεια-
κής απόδοσης της κατοικίας τους. Τα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά της 
συγκεκριμένης κατηγορίας αντιμετωπίζουν μια σειρά ανεπιθύμητων επι-
πτώσεων για την ανθρώπινη υγεία και ευεξία με αποτέλεσμα να βιώνουν 
χρόνιο ψυχο-κοινωνικο-οικονομικό στρες με καθοριστικές επιπτώσεις, 
όπως θα αναφερθεί παρακάτω. Το 2018, το ποσοστό κινδύνου φτώχειας 
στην ΕΕ ήταν 16,8 %. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, στην Ελλάδα, το 
2017, βρίσκονταν αντιμέτωπο με τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνι-
κού αποκλεισμού το 34,8% του πληθυσμού (3,7 εκατ. άνθρωποι). Σε συν-
θήκες φτώχειας βρισκόταν το 20,2% του πληθυσμού, σε συνθήκες ένδειας 
το 21,1%, ενώ ζει σε οικογένεια αντιμέτωπη με τον κίνδυνο της ανεργίας 
το 15,6% του πληθυσμού. Τα αντίστοιχα μέσα ποσοστά στην ΕΕ είναι 16,9%, 
6,9% και 9,3% (Eurostat, 2020).

Από τα παραπάνω προκύπτει η επιτακτική ανάγκη μελέτης των γνω-
στικών εμποδίων που οδηγούν σε ανορθόδοξες συμπεριφορές, καθώς η 
ερμηνεία αυτών θα συμβάλλει καθοριστικά και στη χάραξη κατάλληλης 
οικονομική πολιτικής για την αντιμετώπιση του «ενεργειακού παραδόξου» 

και κυρίως για την ενίσχυση των νοικοκυριών που καλούνται να λάβουν 
αποφάσεις υπό συνθήκες φτώχειας.  

2.2. Συμπεριφορικά Οικονομικά 

Οι εκτελεστικές λειτουργίες ορίζονται ως οι ανώτερες γνωστικές λειτουρ-
γίες, που σύμφωνα με την Αμερικανίδα νευροψυχολόγο Lezak (1982), είναι 
απαραίτητες για τη διατύπωση ενός στόχου, το σχεδιασμό, την εκτέλεση 
και την αποτελεσματική στάση για την υλοποίηση ενός σχεδίου δράσης 
(Ταρσάνη, 2019). Περιλαμβάνουν δεξιότητες όπως είναι η μνήμη εργασίας 
(προσωρινή αποθήκευση πληροφοριών για περαιτέρω γνωστική επεξερ-
γασία), η εστίαση της προσοχής και της συγκέντρωσης, η γνωστική ευε-
λιξία, η αναστολή των αυτόματων αποκρίσεων, η οργάνωση της σκέψης 
και της συμπεριφοράς (Ταρσάνη 2019). Ο ανθρώπινος εγκέφαλος όμως 
παρουσιάζει και κάποιους σημαντικούς περιορισμούς όσον αφορά στη 
λειτουργία του. Οι διάφοροι γνωστικοί περιορισμού (cognitive limitations) 
που υφίστανται αναγκάζουν τον ανθρώπινο εγκέφαλο να χρησιμοποιεί 
στρατηγικές απλοποίησης, προκειμένου να ελαφρύνει το γνωστικό βάρος, 
που καλείται να αναλάβει κατά τη λήψη αποφάσεων (Βότσιος, 2015). Οι 
γνωστικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων επηρεάζονται κυρίως από τις 
γνωστικές προκαταλήψεις (cognitive biases), ψυχολογικές δηλαδή τάσεις 
που οδηγούν τον ανθρώπινο εγκέφαλο σε λανθασμένα συμπεράσματα, 
καθώς βασίζονται σε διάφορες γνωσιακές παραμέτρους, και όχι σε απο-
δείξεις (Βάθης, 2017). Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να γίνει η διά-
κριση ανάμεσα στις γνωστικές προκαταλήψεις και τις λογικές πλάνες. Μια 
λογική πλάνη είναι ένα λάθος στην λογική επιχειρηματολογία (όπως ad 
hominem επιθέσεις ή κυκλική επιχειρηματολογία). Μια γνωστική προκατά-
ληψη αφορά σε έλλειμμα ή ελάττωμα ή  περιορισμό στον τρόπο σκέψης, 
στην κριτική ή στην αξιολόγηση, που προκύπτει από λάθη της μνήμης, από 
κοινωνικές προκαταλήψεις και ανακρίβειες (όπως στατιστικά σφάλματα ή 
λανθασμένη αίσθηση της πιθανότητας) (Νιδριωτάκης, 2016).

Στη βιβλιογραφία των Συμπεριφορικών Επιστημών,  η προσέγγιση που 
επικρατεί στην ατομική λήψη αποφάσεων είναι αυτή των δύο συστημάτων 
που καθοδηγούν τον τρόπο σκέψης: το Σύστημα 1 είναι γρήγορο, διαισθη-
τικό και συναισθηματικό το Σύστημα 2 είναι πιο αργό, συνετό και έλλογο 
(Kahneman, 2011). Οι αυτόματες και διαισθητικές λειτουργίες του Συστή-
ματος 1 και οι ελεγχόμενες, πιο ανακλαστικές λειτουργίες του Συστήματος 
2 παράγουν αντίστοιχα γρήγορη και αργή σκέψη. Το Σύστημα 1 λειτουργεί 
αυτομάτως, γρήγορα και εν πολλοίς ασυνείδητα, με ελάχιστη ή καθόλου 
προσπάθεια και καμία αίσθηση εκούσιου ελέγχου. Το Σύστημα 2 απαιτεί 
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συγκέντρωση, εφαρμογή συγκεκριμένων κανόνων και επίπονη διανοητι-
κή προσπάθεια. Είναι το σύστημα που ελέγχει την ικανότητα συγκέντρω-
σης και εστίασης της προσοχής και συσχετίζεται με καλές επιδόσεις στα 
τεστ νοημοσύνης. Ακριβώς επειδή απαιτεί μεγάλη ενέργεια, ο εγκέφαλος 
τείνει να το χρησιμοποιεί όσο το δυνατόν λιγότερο, αρκούμενος στις δι-
αισθητικές λύσεις του Συστήματος 1. Η μελέτη αυτού του διαισθητικού 
μηχανισμού συνειρμικής σκέψης έφερε στο φως χαρακτηριστικά του, 
που αποτελούν παγίδες για συστηματικά λάθη και προκαταλήψεις στην 
ανθρώπινη λογική. Ο ανθρώπινος τρόπος σκέψης αρέσκεται στο να χρη-
σιμοποιεί «απλουστευτικές ευρετικές μεθόδους» (heuristics), εμπειρικούς 
κανόνες δηλαδή, ώστε να συναγάγει μια δύσκολη κρίση. Η ασυνείδητη   
εμπιστοσύνη του σε αυτές τις ευρετικές μεθόδους, προκαλεί προβλέψιμες 
γνωστικές προκαταλήψεις, δηλαδή συστηματικά σφάλματα στις προβλέ-
ψεις και τις αποφάσεις του (Kahneman, 2011).

3. Γνωστικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων υπό συνθή-
κες φτώχειας

3.1. Γενικά

Όσον αφορά στη λήψη αποφάσεων υπό συνθήκες φτώχειας, παρατηρεί-
ται ένα παράδοξο φαινόμενο το οποίο στη διεθνή βιβλιογραφία απαντάται 
ως Irony of Poverty (Shafir, 2015).  Οι άνθρωποι που ζουν υπό συνθήκες 
φτώχειας καλούνται να πάρουν τις πιο «σωστές» αποφάσεις καθώς το πα-
ραμικρό σφάλμα πρόκειται να έχει καθοριστικές επιπτώσεις για τις συν-
θήκες διαβίωσής τους. Οι ίδιοι όμως άνθρωποι, υπό συνθήκες συνεχούς 
στρες είναι αυτοί που βρίσκονται στην πιο δυσχερή θέση για τη λήψη «σω-
στών» αποφάσεων. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι γνωστικές λειτουργίες του εγκε-
φάλου έχουν μεγάλη σημασία για οποιαδήποτε δραστηριότητα απαιτεί συ-
γκέντρωση, προσοχή, οργάνωση, σχεδιασμό, λήψη αποφάσεων, επίλυση 
προβλημάτων, προσαρμογή σε μεταβαλλόμενες συνθήκες. Ώστόσο, σε 
περιόδους έντονου στρες και πίεσης οι λειτουργίες αυτές μπορούν πολύ 
εύκολα να επηρεαστούν και να υποβιβαστούν. Υπό τις συνθήκες αυτές, 
όταν το Σύστημα 2 είναι απασχολημένο ή κουρασμένο, το Σύστημα 1 έχει 
μεγαλύτερη επιρροή στη συμπεριφορά. Το φαινόμενο αυτό, «η εξάντλη-
ση του εγώ» όπως ονομάζεται από τον Kahneman (2011), χαλαρώνει τον 
αυτοέλεγχο και επιτρέπει την εμφάνιση παρορμητικών συμπεριφορών. Η 
επικράτηση του Συστήματος 1 έναντι του Συστήματος 2, είναι πιθανό να 
εμφανίσει σφάλματα (δηλαδή γνωστικές προκαταλήψεις) στο πλαίσιο της 

λογικής θεωρίας επιλογής, μια πλάνη που απορρέει από γνωστικές συντο-
μεύσεις, αποδεικνύοντας τη μεγάλη επιρροή των διαισθητικών εντυπώσε-
ων στην ανθρώπινη συμπεριφορά (ibid.).

Ένας παράγοντας που επηρεάζει ουσιαστικά τη γνωστική ικανότητα των 
ατόμων είναι οι συνθήκες φτώχειας. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα άτομα 
δεν λαμβάνουν βέλτιστες αποφάσεις όταν αισθάνονται ότι είναι αδύνατο 
να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των αναγκών τους και των διαθέσιμων 
πόρων για την κάλυψή τους (DellaValle, 2019). Τόσο τα άτομα που ζουν σε 
συνθήκες οικονομικής ευμάρειας όσο και τα άτομα που ζουν σε συνθή-
κες έλλειψης ή φτώχειας είναι ικανά να λαμβάνουν βέλτιστες αποφάσεις. 
Αυτό που προκαλεί εξασθενημένη γνωστική ικανότητα είναι οι συνθήκες 
φτώχειας και το επακόλουθο συνεχές στρες ανέχειας (ibid.). Αποδεικνύ-
εται μάλιστα πως υπάρχει αισθητή διακύμανση στις γνωστικές ικανότητες 
ακόμη και κατά τη διάρκεια ενός μήνα, με την απόδοση των γνωστικών λει-
τουργιών να μειώνεται όσο οι μέρες μετά την πληρωμή αυξάνονται (Mani 
et al., 2020). Τέλος, παρατηρείται η λειτουργία συγκεκριμένων τμημάτων 
του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη λήψη αποφάσεων και την οργάνω-
ση για την επίτευξη ενός στόχου (κογχομετωπιαίος φλοιός και ραχιοπλευ-
ρικός προμετωπιαίος φλοιός αντίστοιχα) να επηρεάζεται σε μεγαλύτερο 
βαθμό κατά τη μετάβαση από συνθήκες αφθονίας σε συνθήκες έλλειψης 
(Huijsmans et al., 2019). 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι κυριότερες γνωστικές προκαταλήψεις 
(αποστροφή της ζημίας, προκατάληψη υπέρ του παρόντος, προκατάληψη 
status quo, συμπεριφορά της αγέλης, ορθολογική «μη προσοχή») και ανα-
λύεται η επίδρασή τους στη λήψη αποφάσεων υπό συνθήκες φτώχειας 
(Huijsmans et al., 2019, Mani et al., 2020).

3.2. Αποστροφή ζημίας (Loss Aversion)

Σύμφωνα με τη Θεωρία της Προοπτικής (Prospect Theory), η οποία εμφα-
νίστηκε το 1979 από τους Kahneman και Tversky (1979) και αναπτύχθηκε 
περαιτέρω το 1992, οι περισσότεροι άνθρωποι εκτιμούν τα κέρδη και τις 
ζημιές διαφορετικά και αποφεύγουν μία πιθανή απώλεια πολύ περισσό-
τερο απ’ ό,τι επιδιώκουν ένα πιθανό κέρδος (Καρατζά, 2016). Το φαινόμε-
νο αυτό χαρακτηρίζεται ως Αποστροφή της Ζημίας ή της Απώλειας (Loss 
Aversion) (Hansen, 2016).

Αποστροφή της ζημιάς, συνεπώς, είναι η συμπεριφορά κατά την οποία 
η αίσθηση πικρίας που θα προκύψει από την ζημία ενός ποσού, είναι με-
γαλύτερη από την αίσθηση ικανοποίησης που θα προκύψει από το κέρ-
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δος ενός ισάξιου ποσού. Ο συντελεστής αποστροφής της ζημίας  (Loss 
Aversion Coefficient) είναι περίπου 2, δηλαδή η ζημία ενός ποσού Χ είναι 
περίπου δύο φορές πιο οδυνηρή από την ικανοποίηση που προσφέρει το 
κέρδος του ίδιου ποσού (Σπύρου, 2009). Αυτό εξηγεί και την καμπυλότη-
τα της συνάρτησης αξίας, η οποία είναι περισσότερο απότομη στη περι-
οχή των απωλειών και λιγότερο στη περιοχή του κέρδους. Τα άτομα βιώ-
νουν πολύ πιο έντονα το αίσθημα της απώλειας, παρά αυτό του κέρδους 
(Kahneman, 2011, Hansen, 2016).

Προσδιοριστικό παράγοντα της αποστροφής της ζημίας και του ρίσκου, 
όπως το αντιλαμβάνεται ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά, αποτελεί η μνήμη. 
Το μέγεθος της αποστροφής των ζημιών εξαρτάται από τα προηγούμε-
να κέρδη ή ζημίες. Η μνήμη (η διάρκεια και η ένταση της) καθορίζει τον 
βαθμό στον οποίο η αποστροφή της ζημίας επηρεάζει τη διαδικασία λή-
ψης οικονομικών αποφάσεων και διαμορφώνει την άποψη περί κινδύνου 
που μπορεί να έχει το άτομο.  Εξίσου καθοριστικό παράγοντα αποτελεί 
το σημείο αναφοράς. Η αξία της αίσθησης πικρίας από την απώλεια ενός 
ποσού X, άρα και η αποστροφή της ζημίας, αυξάνεται όσο μειώνεται η οι-
κονομική ευχέρεια του ατόμου κατά τη στιγμή της ζημίας (Kahneman, 2011, 
Gillingham & Palmery, 2014). 

Όσον αφορά στους οικονομικά ευάλωτους καταναλωτές, η ευαισθησία 
τους στην αποστροφή της ζημίας δύναται να τους οδηγήσει σε ανάλη-
ψη ριψοκίνδυνων επενδυτικών αποφάσεων προκειμένου να αποφύγουν 
οποιαδήποτε περεταίρω απώλεια (DellaValle, 2019). Αποτέλεσμα του φαι-
νομένου είναι τα ευάλωτα νοικοκυριά να τείνουν να αποστρέφονται τη 
ζημία άλλα όχι τον κίνδυνο, παίρνοντας μεγαλύτερα ρίσκα στην προοπτική 
κάποιας περαιτέρω απώλειας. Μάλιστα, φαίνεται πως τείνουν να ξεπερ-
νούν την αποστροφή τους για το ρίσκο (risk aversion) αν η επιλογή αυτή 
παρουσιαστεί  ως πρόταση αποφυγής περαιτέρω ζημίας παρά ως πρόταση 
κέρδους. Για παράδειγμα υπό το φόβο εμφάνισης αναπάντεχα υψηλών 
λογαριασμών (loss aversion),  τα ευάλωτα νοικοκυριά διστάζουν να αλλά-
ξουν πάροχο (risk aversion) αν και η προσφερόμενη τιμή είναι χαμηλότερη. 
Παράλληλα όμως τα ευάλωτα νοικοκυριά είναι πιο πιθανό να υπερβούν 
την αποστροφή τους για το ρίσκο αλλαγής παρόχου αν η εναλλακτική προ-
σφορά εγγυάται με κάποιον τρόπο τους μειωμένους λογαριασμούς (ibid.).

3.3.  Προκατάληψη υπέρ του παρόντος (Present Bias)

Ο άνθρωπος συχνά εμφανίζει μια έντονη προσκόλληση στο παρόν, η 
οποία οδηγεί σε υπερεκτίμηση της παρούσας συνθήκης και υποεκτίμη-
ση μιας μελλοντικής κατάστασης. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι η  

ανθρώπινη φύση δυσκολεύεται να αλλάξει συμπεριφορά και προσδοκίες 
βάσει ενός μελλοντικού εαυτού (Οικονόμου, 2012). προκατάληψη υπέρ του 
παρόντος εμφανίζεται ως η τάση να εκτιμάται περισσότερο μια μικρότε-
ρη αλλά άμεση ανταμοιβή, έναντι μίας μεγαλύτερης, μελλοντικής, αντα-
μοιβής, υποβαθμίζοντας ή παραβλέποντας πλήρως τις μακροπρόθεσμα 
δυσμενείς συνέπειες σημερινών επιλογών ή αποφάσεων. Η ίδια γνωστική 
προκατάληψη ερμηνεύει και την τάση των καταναλωτών να δίνουν μεγα-
λύτερο βάρος σε χρηματικά ποσά που χρονικά εγγύτερα, όταν καλούνται 
να επιλέξουν μεταξύ οικονομικών συναλλαγών που λαμβάνουν χώρα σε 
διαφορετικές χρονικές στιγμές. Έχει δε αποδειχθεί ότι οι περιοχές του 
εγκεφάλου που σχετίζονται με τη συγκίνηση και την αίσθηση της αντα-
μοιβής, παρουσιάζουν αυξημένη ενεργοποίηση από την παροχή άμεσων 
ανταμοιβών (Kahneman, 2011, Hansen, 2016).

Στις οικονομικές αποφάσεις, η προτίμηση του παρόντος επιδρά στη 
σχετική προτίμηση της λήψης ενός αγαθού σε προγενέστερη ημερομηνία 
σε σύγκριση με τη λήψη του ίδιου αγαθού σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
(το άτομο δηλαδή επικεντρώνεται στην ευημερία του στο παρόν). Ειδικά τα 
οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά εντάσσονται στην κατηγορία αυτή, καθώς 
φαίνεται πως προτιμούν να βιώσουν μία βελτίωση άμεσα, αφήνοντας τις 
όποιες δυσμενείς συνέπειες για αργότερα. Βιβλιογραφικά η συμπεριφο-
ρά αυτή χαρακτηρίζεται ως «χρονική μυωπία» (Myopia ή Tunnel Vision) 
και συνήθως περιγράφει μια ασυνεπή συμπεριφορά μέσα στο χρόνο (time 
inconsistency) (Shafir and Mullainathan, 2012). Η ασυνέπεια αυτή έγκειται 
στο γεγονός ότι οι βραχυπρόθεσμες προτιμήσεις τείνουν να αντιφάσκουν 
με τις μακροπρόθεσμες, γεννώντας μία «προτιμησιακή διάσταση» ανάμε-
σα στον σημερινό και τον μελλοντικό εαυτό. Στην ουσία, στις περιπτώσεις 
αυτές ως αιτία της ανορθολογικής αυτής «ανυπομονησίας» προβάλλει ο 
ανεπαρκής, ή ενίοτε και εντελώς ανύπαρκτος, συνυπολογισμός των απώ-
τερων συνεπειών των αποφάσεων ή επιλογών. Τα οικονομικά ευάλωτα νοι-
κοκυριά εξαιτίας της πίεσης που τους ασκείται από την ανάγκη να λάβουν 
άμεση δράση για να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές 
απαιτήσεις της καθημερινότητας, συχνά καθοριστικές για την επιβίωση 
τους, τείνουν να παρακάμπτουν πλήρως τις δυσμενείς μελλοντικές συνέ-
πειες, με την άμεση ευχαρίστηση και ασφάλεια να δρα ως παρωπίδα για 
τις ενέργειές τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα δάνεια στα 
οποία συχνά καταφεύγουν τα οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά απωθώντας 
στο μέλλον τις μακροπρόθεσμα επιβλαβείς ή και καταστροφικές συνέπει-
ες της απόφασης αυτής, οι οποίες μάλιστα θα μπορούσαν να είχαν προ-
βλεφθεί με σχετική ακρίβεια (DellaValle, 2019).
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3.4. Προκατάληψη υφιστάμενης κατάστασης (Status Quo Bias)

Οι αλλαγές τείνουν να προκαλούν στον άνθρωπο μία αίσθηση ανασφάλει-
ας, οδηγώντας τον κάποιες φορές να κάνει επιλογές που εγγυώνται την 
όσο το δυνατό διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης. Η απροθυμία για 
αλλαγή απόψεων και καταστάσεων ή για επεξεργασία νέας πληροφόρη-
σης οδηγεί συχνά σε υπό-αντίδραση των ατόμων σε νέα ερεθίσματα. Το 
φαινόμενο που περιγράφει την τάση των ανθρώπων να θέλουν η υπάρ-
χουσα κατάσταση να μείνει απαράλλαχτη, ασχέτως με τη λειτουργικότητά 
της, και σε βάρος εναλλακτικών επιλογών ονομάζεται προκατάληψη υφι-
στάμενης κατάστασης (status quo bias) (Βαθής, 2017). Μέρος της βλαβε-
ρότητας αυτής της προκατάληψης είναι η αδικαιολόγητη υπόθεση ότι μια 
άλλη επιλογή θα είναι κατώτερη της υπάρχουσας.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί και ένα σχετιζόμενο φαινόμενο, 
γνωστό ως Φαινόμενο Παράλειψης (Omission bias). Το φαινόμενο αυτό 
περιγράφει την τάση των ανθρώπων να κρίνουν τις βλαπτικές πράξεις ως 
χειρότερες από τις παραλείψεις με παρόμοιο βλαπτικό αποτέλεσμα. Σε 
αυτό συμβάλλει και το φαινόμενο Αποστροφής της Μετάνοιας (Regret 
Aversion). Η μετάνοια είναι ένα συναίσθημα που συνδέεται με την μεταγε-
νέστερη γνώση, δηλαδή με το ότι μία διαφορετική παρελθούσα απόφαση 
θα είχε καλύτερη έκβαση από αυτή που έχει η απόφαση που επιλέχθηκε. Η 
μετάνοια περιλαμβάνει την πικρία της οικονομικής ζημίας και το αίσθημα 
ευθύνης για την λανθασμένη επιλογή (Kahneman, 2011).

O άνθρωπος που ζει υπό συνθήκες φτώχειας λόγω του ισχυρού φόβου 
επιδείνωσης του βιοτικού του επιπέδου εξαιτίας κάποιας αλλαγής, τείνει να 
προτιμά την υπάρχουσα κατάσταση, παρά τα προβλήματά της, και σε βάρος 
εναλλακτικών επιλογών. Ένας ακόμη παράγοντας που συμβάλλει στην ανα-
βλητικότητα είναι αίσθηση ματαιότητας που διακατέχει οικονομικά ευάλωτα 
άτομα πως τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει καθοριστικά στη ζωή τους παρά 
τις δράσεις τους, όπως τεκμηριώνεται σε έρευνα του 2017 (Skeffington & Rea, 
2017). Τέλος, σημαντικό ρόλο στην προτίμηση της δεδομένης κατάστασης 
εις βάρος εναλλακτικών κατέχει το παράδοξο που αναφέρθηκε ως “Irony 
of Poverty”. Υπό το διαρκή φόβο πως μία λάθος απόφαση ενδέχεται να 
οδηγήσει στην επιδείνωση της ήδη άσχημης κατάστασης, τα ευάλωτα οικο-
νομικά νοικοκυριά νιώθουν μεγαλύτερη πίεση, συγκριτικά με τα οικονομικά 
άνετα νοικοκυριά, να λάβουν την πιο σωστή απόφαση.  Έτσι, η αποστροφή 
της μετάνοιας σε συνδυασμό με το φαινόμενο της παράλειψης, οδηγούν τα 
οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά να μένουν συνήθως άπραγα μπροστά σε 
νέες προτεινόμενες δράσεις που δυνητικά θα λειτουργούσαν προς όφελός 
τους (Shah et al., 2015, Sheehy-Skeffington& Rea, 2017, DellaValle, 2019). 

3.5. Συμπεριφορά της αγέλης (Social Norms) 

Η συμπεριφορά της αγέλης ορίζεται ως μία ψυχολογική τάση της ανθρώ-
πινης φύσης και βασίζεται στην ασφάλεια που νιώθουν οι άνθρωποι δρώ-
ντας σε ομάδες παρόμοιες με τις αγέλες (Πατρινού, 2019). Αυτός ο τύπος 
συμπεριφοράς βασίζεται σε ευριστικούς κανόνες (Heuristics) και θεωρεί 
ότι τα άτομα τείνουν να εναρμονίζονται με την πλειονότητα των αποφάσε-
ων του περιβάλλοντος τους. Οι ευριστικοί κανόνες αποτελούν απλουστευ-
τικούς εμπειρικούς τρόπους με τους οποίους ο ανθρώπινος εγκέφαλος 
προσπαθεί να δώσει μία γρήγορη λύση σε περίπλοκα προβλήματα που 
απαιτούν αντίληψη, κατανόηση και επεξεργασία της πληροφορίας και για 
τη λήψη απόφασης (Οικονόμου, 2012). Μία από τις πιο ισχυρές γνωστικές 
συντομεύσεις είναι  η συμπεριφορά που βασίζεται σε «κοινωνικές νόρ-
μες». Η συμπεριφορά αυτή βασίζεται στην υπόθεση ότι οι αποφάσεις με-
μονωμένων ατόμων επηρεάζονται από την τάση που διαμορφώνεται από 
το γενικό σύνολο και από το περιβάλλον τους (Αλεξάκης και Ξανθάκης, 
2008). Σύμφωνα με τους Hirshleifer και Teoh, πρόκειται, ουσιαστικά, για 
άκριτη αντιγραφή επιλογών που οδηγεί τελικά σε σύγκλιση δράσεων (Πα-
τρινού, 2019). Τα άτομα δηλαδή τείνουν να υιοθετούν κάποια δράση ή να 
απέχουν από κάποια ενέργεια με γνώμονα την έγκριση ή την απόρριψη 
από τα άλλα άτομα της κοινωνικής τους ομάδας (γείτονες, φίλοι, συνερ-
γάτες κλπ.) (Kahneman, 2011, DellaValle, 2019).

Τα οικονομικά ευάλωτα άτομα, ως επακόλουθο του συνεχούς στρες, 
παρουσιάζουν εξασθενημένη γνωστική ικανότητα με αποτέλεσμα το 
Σύστημα 1 να έχει μεγαλύτερη επιρροή στη συμπεριφορά. Αυτή «η εξά-
ντληση του εγώ», επιτρέπει την εμφάνιση παρορμητικών συμπεριφορών 
και εντείνει τη χρήση απλουστευτικών κανόνων με αποτέλεσμα τα άτομα 
αυτά να επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό από τις «κοινωνικές νόρμες» 
(Kahneman, 2011, DellaValle, 2019). Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει μια 
απόκλιση που εντοπίζεται σε σχέση με την πιο συνηθισμένη εφαρμογή 
των κανόνων αυτών. Συνήθως όσον αφορά σε κάποια απόφαση ή δράση, 
το ένστικτο της αγέλης επιδρά προτρεπτικά. Στην περίπτωση όμως των 
οικονομικά ευάλωτων ανθρώπων, η κοινωνική αποδοχή παίζει αρκετές φο-
ρές αποτρεπτικό ρόλο. Προκειμένου να μη γίνει αντιληπτή η οικονομική 
τους κατάσταση, με το φόβο του κοινωνικού στιγματισμού, τα οικονομικά 
ευάλωτα άτομα φαίνονται να απορρίπτουν προτάσεις και μέτρα οικονο-
μικής βοήθειας θέτοντας σε προτεραιότητα την αποφυγή του κοινωνικού 
αποκλεισμού (Kahneman, 2011, DellaValle, 2019).
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3.6. Ορθολογική «μη προσοχή» (Rational Inattention) 

Στα οικονομικά, η θεωρία της ορθολογικής «μη προσοχής» ασχολεί-
ται με τις επιπτώσεις του κόστους απόκτησης πληροφοριών κατά τη λήψη 
αποφάσεων. Όταν οι πληροφορίες που χρειάζονται για μια απόφαση απαι-
τούν κόπο για να αποκτηθούν, τα άτομα τείνουν να λάβουν αποφάσεις 
με βάση ελλιπείς πληροφορίες, αντί να καταβάλλουν προσπάθεια και να 
αποκτήσουν πλήρη πληροφόρηση. Μία άλλη πλευρά της ορθολογικής 
«μη προσοχής» σχετίζεται με την τάση των ατόμων να ενημερώνονται και 
να αφιερώνουν χρόνο σε τομείς που αποτελούν προτεραιότητα για εκεί-
νους και να παραμελούν άλλες πτυχές του προβλήματος (Kahneman, 2011, 
Gillingham & Palmery, 2014). 

Όσον αφορά στην επίδραση της «μη προσοχής» στη λήψη αποφάσεων 
υπό συνθήκες φτώχειας έχουν προσφάτως γίνει συστηματικές έρευνες 
με σημαντικά ευρήματα. Σε έρευνα των Πανεπιστημίων Warwick, Harvard 
και Princeton (2013) αποδείχθηκε ότι η επίδοση των γνωστικών ικανοτήτων 
ατόμων που στην καθημερινότητά τους ήταν αντιμέτωπα με οικονομικές 
δυσκολίες ήταν ίση με τη γνωστική επίδοση ατόμων μετά από μία ολόκλη-
ρη νύχτα αϋπνίας (Walton, 2018). Παρόμοια ευρήματα παρουσιάζονται σε 
έρευνα των Mani et al. (2020). Συγκεκριμένα, διαπιστώνεται ότι οι γνωστι-
κές επιδόσεις μειώνονται έως και δέκα μονάδες IQ όταν τα ερωτηθέντα 
άτομα βρίσκονται σε δυσχερείς οικονομικά συνθήκες. Σε αυτό το σημείο 
αξίζει να γίνει η διάκριση μεταξύ ευφυίας και γνωστικής απόδοσης. Η μεί-
ωση των γνωστικών ικανοτήτων είναι αποτέλεσμα της κατειλημμένης μνή-
μης εργασίας από τρέχοντα ζητήματα και της εστίασης της προσοχής και 
της συγκέντρωσης σε δισεπίλυτα οικονομικά προβλήματα. Σε καμία περί-
πτωση δεν τίθεται ζήτημα ευφυΐας. Εξάλλου ένα γεγονός είναι προφανές 
μόνο εάν ο παρατηρητής έχει τον απαραίτητο χρόνο, διάθεση, και μην 
κατειλημμένη προσοχή για να το παρατηρήσει (Walton, 2018).

4. Συμπεράσματα για τη χάραξη αποτελεσματικών πολι-
τικών

Αν και περίπου 11% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλήττεται 
από ενεργειακή φτώχεια, οι περισσότερες χώρες της ΕΕ εξακολουθούν 
να μην διαθέτουν επαρκώς αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση 
της ενεργειακής φτώχειας. Για τη χάραξη μιας πιο αποτελεσματικής πολιτι-
κής θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα γνωστικά εμπόδια που προκαλούν οι 
στρεβλώσεις στη λήψη αποφάσεων, όσον αφορά στα ενεργειακά ζητήμα-
τα γενικότερα και γίνονται εμφανή μέσα από το «ενεργειακό παράδοξο», 

και στα οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά ειδικότερα.

Για τη διευκόλυνση των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών στη λήψη 
βέλτιστων αποφάσεων, απαιτείται κατάλληλη επιλογή γλώσσας και πλαι-
σίωσης της πρότασης. Η παραδειγματική χρήση οικονομικών ποσών, ένα-
ντι ποσοστών που χρησιμοποιούνται συχνά, μπορεί επίσης να είναι πιο 
αποτελεσματική, καθώς τα άτομα αυτά - πριν προβούν σε κάποια απόφα-
ση - νιώθουν την ανάγκη να κατανοήσουν πλήρως τα οικονομικά κόστη 
και οφέλη των προτεινόμενων επιλογών. Επιπλέον, τα μέτρα θα πρέπει να 
συντάσσονται με έμφαση στον περιορισμό της ζημίας και όχι στην αύξη-
ση του οφέλους, καθώς η αποστροφή της ζημίας επιδρά πιο αποτρεπτικά 
στην υιοθέτηση νέων δράσεων. Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και η επιλογή 
της κατάλληλης χρονικής στιγμή για την παρέμβαση. Για παράδειγμα, έχει 
αποδειχθεί πως η γνωστική απόδοση των ατόμων είναι καλύτερη σε περι-
όδους οικονομικής ευμάρειας. Επίσης, έχει αποδειχθεί πως τα οικονομικά 
ευάλωτα νοικοκυριά δείχνουν αυξημένο ενδιαφέρον για προτάσεις που 
πραγματοποιούνται αμέσως μετά, ή λίγες μέρες μετά, τις συνήθεις μέρες 
πληρωμής λογαριασμών. Τέλος εξίσου καθοριστική είναι η επιλογή της μέ-
γιστης αποδοτικής σχέσης μεταξύ οφέλους και κόστους πρόσβασης σε 
ένα μέτρο ή μία υπηρεσία διευκόλυνσης των οικονομικά ευάλωτων νοι-
κοκυριών. Οι δυσκολίες της καθημερινότητας αποτρέπουν τα νοικοκυριά 
από το να αφιερώσουν χρόνο και ενέργεια για να ενημερωθούν και τελικά 
να ενταχθούν σε κάποιο μέτρο ή δράση (Shah et al., 2015, Walton, 2018). 
Για παράδειγμα, αναφέρεται ότι σε ένα πρόγραμμα ενίσχυσης οικονομικά 
ευάλωτων νοικοκυριών στη Μάλτα, στο οποίο εντάσσονταν μετά από συ-
μπλήρωση κατάλληλης αίτησης, ενεργειακά κουπόνια αξίας 500.000 Ευρώ 
περίπου παρέμεναν κάθε χρόνο αδιάθετα. Αυτό οδήγησε στην αλλαγή της 
υλοποίησης του προγράμματος. Πλέον, χωρίς να αλλάξουν τα κριτήρια 
επιλογής, η επιλογή των δικαιούχων πραγματοποιείται από τις κρατικές 
υπηρεσίες και τα ευάλωτα νοικοκυριά απλά λαμβάνουν την οικονομική ενί-
σχυση. 

Στην κατεύθυνση της άρσης των γνωστικών εμποδίων και προκατα-
λήψεων μπορούν να συμβάλλουν θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί στο 
πλαίσιο της συμπεριφορικής επιστήμης, όπως η θεωρία της Παρώθη-
σης (Nudge theory). Είναι μία προσέγγιση που αποτελείται από ένα σύνολο 
μεθόδων με στόχο να παρακινήσουν συμπεριφορές και πράξεις, χωρίς το 
άτομο να στερείται εναλλακτικών επιλογών ή να επηρεάζονται οι οικονο-
μικοί του στόχοι (Nudge Unit Greece, 2017 ). Δεν πρόκειται για διαταγές ή 
συστάσεις αλλά κυρίως για μία υποσυνείδητη επιρροή μέσω χάραξης νο-
ητικών χαρτών με στόχο την εξάλειψη των γνωστικών εμποδίων που οδη-
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γούν σε ανορθολογικές συμπεριφορές. 

Συμπερασματικά, τα μέτρα και οι πολιτικές αντιμετώπισης της ενεργει-
ακής φτώχειας θα πρέπει να ανασυνταχθούν για να γίνουν πιο αποτελε-
σματικά. Προφανώς το ύψος των διαθέσιμων οικονομικών ενισχύσεων για 
τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο, αλλά η αποτελεσματικότητά τους θα κριθεί και από την 
αντιμετώπιση των γνωστικών προβλημάτων αξιοποιώντας σύγχρονες θε-
ωρίες που έχουν αναπτυχθεί.
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Μέθοδος χωρικής αποτίμησης 
του κινδύνου εμφάνισης ενερ-
γειακής φτώχειας στην Ελλά-
δα – Η περίπτωση των ορεινών 
και νησιωτικών περιοχών
Λυμπέρης Τσάμπρας1

1 Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών/ΕΜΠ, Αθήνα, Ελλάδα

Περίληψη

Το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας, αποκτά την προσοχή όλο 
και περισσοτέρων ερευνητών, φορέων και κυβερνήσεων κρατών. Ώς 
πρόβλημα, είναι άμεσα συνδεδεμένο με την καθαυτό φτώχεια, το 

κόστος ενέργειας αλλά και την ενεργειακή κατάσταση των οικιών. Δεδο-
μένου όλων αυτών, αποκτά σημασία η ανάγκη μιας πιο ολοκληρωμένης 
μελέτης του φαινομένου που προϋποθέτει και μια συμφωνία των ερευ-
νητών στον τρόπο ορισμού και εκτίμησης του. Στον ελλαδικό χώρο, ανε-
ξάρτητες εκτιμήσεις διαφόρων ερευνητών αποδεικνύουν ότι το πρόβλημα 
έχει μεγάλη ένταση, ειδικά μετά την οικονομική κρίση που υπέστη η χώρα. 
Περισσότερο ευάλωτες, καθίστανται περιοχές με ειδικές γεωγραφικές ή/
και κλιματολογικές συνθήκες. Η παρούσα εργασία προτείνει μια μεθοδο-
λογία πρώτης χωρικής εκτίμησης του φαινομένου, μέσω του υπολογισμού 
οικονομικών και ενεργειακών δεδομένων ανά δήμο και τονίζει διαφορές 

με βάση τα ειδικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Παράλληλα, υποδεικνύει 
την σημασία να λαμβάνονται υπόψη αυτά τα χαρακτηριστικά στις τρέχου-
σες πολιτικές για την ενέργεια, ώστε αυτές ταυτόχρονα στην επίτευξη των 
εγχώριων ενεργειακών στόχων να συμβάλουν σε συνθήκες κοινωνικής δι-
καιοσύνης.

1. Εισαγωγή

Η ενεργειακή φτώχεια αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα 
του σήμερα, που μόλις τις τελευταίες δεκαετίες άρχισε να έχει την δέουσα 
προσοχή τόσο σε επιστημονικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Οι τελευταίες 
γεωπολιτικές εξελίξεις που οδήγησαν σε άνοδο των τιμών της ενέργει-
ας, η ιδιωτικοποίηση σημαντικών ενεργειακών τομέων παγκοσμίως και η 
παγκόσμια οικονομική ύφεση, επιδείνωσαν το πρόβλημα. Αυτό καθιστά 
επιτακτικότερη την ανάγκη μελέτης και αντιμετώπισης του φαινόμενου, 
σε εθνική και διεθνή κλίμακα. Είναι αληθές ότι η ενεργειακή φτώχεια εμ-
φανίζει διαφορετικές μορφές ανά γεωγραφική περιοχή, όπως επίσης ότι 
υπάρχει μια δυσκολία ενός σαφούς και συνεκτικού ορισμού της, ειδικά 
σε διεθνή κλίμακα. Εκτιμάται πάντως ότι μεταξύ 1,3 και 2,6 δισ. ανθρώπων 
στον πλανήτη ζει σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας, ενώ ο αριθμός των 
ευρωπαίων πολιτών που μπορούν να χαρακτηριστούν ως ενεργειακά φτω-
χοί κυμαίνεται από 50 έως 125 εκατομμύρια (Κοροβέσης et al., 2017). Στον 
δε ελλαδικό χώρο, υπολογίζεται κοντά στο 70%, με βάση το απαιτούμενο 
ενεργειακό κόστος (Παπαδά, 2017).

Στα πλαίσια αυτά, αποκτά ιδιαίτερη σημασία η «χαρτογράφηση» του 
ελληνικού κτιριακού δυναμικού όσον αφορά την ενεργειακή του θωρά-
κιση, η εκτίμηση των πραγματικών αναγκών των ελληνικών νοικοκυριών 
σε ενέργεια και στην συνέχεια ο εντοπισμός γεωγραφικών περιοχών στις 
οποίες το πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας δύναται να εμφανιστεί πιο 
οξυμένο. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει συνοπτικά μια “top-down” με-
θοδολογία που αναπτύχθηκε ώστε να εκτιμήσει, σε επίπεδο δήμου, τις 
ενεργειακές ανάγκες αλλά και τις πιο ευάλωτες περιοχές της χώρας. Δίνε-
ται ειδική έμφαση στις ορεινές περιοχές, καταλήγοντας στο συμπέρασμα 
ότι όντως είναι περισσότερο ευάλωτες. Παράλληλα, μέσω του 1ου προ-
γράμματος ενεργειακής εξοικονόμησης, ελέγχει την στάση των ωφελού-
μενων και διαπιστώνει ότι αυτή ήταν σε γενικές γραμμές αντίστοιχη των 
αναγκαιοτήτων ανά περιοχή, υποδεικνύοντας την ανάγκη μιας πιο στοχευ-
μένης ύπαρξης τέτοιων προγραμμάτων. 
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2. Γενικά περί ενεργειακής φτώχειας

Στη διεθνή βιβλιογραφία, υπάρχουν ποικίλοι ορισμοί της ενεργειακή2 
φτώχειας αναλόγως του τρόπου μελέτης του φαινομένου αλλά και της 
γεωγραφικής περιοχής που μελετάται. Στις αναπτυσσόμενες περιοχές του 
πλανήτη, το κύριο βάρος πέφτει στην αδυναμία πρόσβασης και χρήσης 
των νοικοκυριών σε σύγχρονες μορφές ενέργειας, ενώ στις αναπτυγμέ-
νες χώρες η κουβέντα περιστρέφεται κυρίως στην οικονομική δυσπραγία 
ώστε να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες αυτές. Ένας ορισμός που προσπα-
θεί να συγκεράσει αυτές τις δύο οπτικές, είναι ότι «Ενεργειακή φτώχεια 
είναι η αδυναμία ενός νοικοκυριού να επιτύχει ένα κοινωνικά και υλικά 
αναγκαίο επίπεδο ενεργειακών υπηρεσιών (Buzarovski, 2014). Όμως, για 
χώρες όπως η Ελλάδα, είναι εμφανές ότι η βασική παράμετρος που σχε-
τίζεται με την ενεργειακή φτώχεια αφορά το κόστος της επαρκούς χρή-
σης της ενέργειας και όχι τη μη ύπαρξη μοντέρνων συσκευών ή δικτύων 
ενέργειας (εκτός ίσως από κάποιες πολύ απομονωμένες περιοχές). Για τον 
λόγο αυτό, θεωρούμε καταλληλότερος και πιο σαφής ορισμός στην περί-
πτωση μας, είναι: «Ενεργειακή φτώχεια είναι η οικονομική δυσπραγία ενός 
νοικοκυριού να καλύψει πλήρως τις συνήθεις ενεργειακές του ανάγκες 
σε θέρμανση, ψύξη, ζεστό νερό, φωτισμό, λειτουργία οικιακών συσκευών 
κοκ, όπως αυτές προκύπτουν από τον σύγχρονο τρόπο διαβίωσης».

Όσον αφορά στους τρόπους υπολογισμού του φαινομένου, αυτοί ποι-
κίλουν και μπορούν να χωριστούν σε: Α) τους «αντικειμενικούς» τρόπους 
μέτρησης που χρησιμοποιούν ποσοτικά στοιχεία από βάσεις δεδομένων, 
έρευνες κοκ.  και συνήθως βασίζονται στο ποσοστό του εισοδήματος που 
χρειάζεται να δαπανηθεί για να έχει το νοικοκυριό επαρκείς ενεργειακές 
υπηρεσίες και Β) «υποκειμενικούς» τρόπους μέτρησης που βασίζονται 
στην άποψη των ιδίων των πολιτών για τα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν ώστε να εξασφαλίζουν την ενεργειακή τους κάλυψη, καθώς επίσης 
και την κατάσταση της οικίας τους σε ζητήματα που άπτονται του βαθμού 
χρήσης διαφόρων μορφών ενέργειας. Ο γνωστότερος τρόπος μέτρησης, 
εισήχθη για πρώτη φορά από τη Boardman για το Ηνωμένο Βασίλειο το 
1991, όπου «ένα νοικοκυριό θεωρείται ενεργειακά φτωχό αν ξοδεύει πε-
ρισσότερο από το 10% του εισοδήματος του ώστε να θερμαίνεται επαρ-
κώς» (Boardman, 1991). Εξακολουθεί όμως να αποτελεί τον πιο συνήθη 
ορισμό εντός Ε.Ε, αν και έχει δεχτεί κριτική ως «ξεπερασμένος».  Στην 
Αγγλία έχει αντικατασταθεί από τον δείκτη «Χαμηλού εισοδήματος/Υψη-
λού κόστος-LIHC». Τέλος, συνεχώς διευρύνεται στην η χρήση σύνθετων 
πολυκριτηριακών δεικτών όπως πχ ο δείκτης MEPI.

3. Ενεργειακοί-οικονομικοί υπολογισμοί ανά ελλαδικό δήμο

Η παρούσα εργασία έχει βασιστεί σε μεταπτυχιακή, διπλωματική εργασία 
που αφορούσε στην ενεργειακή φτώχεια και την αξιολόγηση προγραμμά-
των αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας στον Ελλαδικό χώρο (Τσά-
μπρας, 2018). Η βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της 
προαναφερθείσας διπλωματικής εργασίας αξιοποιήθηκε για την εξαγωγή 
αποτελεσμάτων σχετικών με τις ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Αρχικά, 
έπρεπε να γίνουν δύο βασικές παραδοχές: Α) ότι θα περιοριζόταν μόνο 
στην κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των νοικοκυριών και Β) ότι θα προ-
σεγγιστούν αυτές ως προς την απαιτούμενη ενέργεια κάλυψης τους με 
βάση τα διεθνή standards θερμικής άνεσης και όχι με βάση τις πραγμα-
τικές καταναλώσεις του κάθε νοικοκυριού. Οι παραδοχές αυτές, αφενός 
συνδέονταν με τα διαθέσιμα στοιχεία που υπήρχαν, αφετέρου σηματοδο-
τούσαν και την έναρξη μιας προσπάθειας να δημιουργηθεί ένας τρόπος 
εκτίμησης του φαινομένου που ξεφεύγει από τον «υποκειμενισμό» του 
χρήστη και εκτιμά τις πραγματικές ενεργειακές του ανάγκες.

Δεδομένα ζητήθηκαν από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία και προ-
έρχονταν από την Γενική Απογραφή Πληθυσμού του 2011. Αφορούσαν 
χαρακτηριστικά των νοικοκυριών όπως συνδυασμός ειδών μόνωσης και 
θέρμανσης των οικιών, κατανομές m2 επιφανείας, ποσοστό μονοκατοι-
κιών κοκ. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία που δημοσίευσε το ΥΠ.ΟΙΚ. 
σχετικά με εισοδήματα του έτους 2011 ανά Τ.Κ, καθώς και οι τιμές των 
καυσίμων του έτους 2012. Με την χρήση αυτών, δημιουργήθηκε μια μέθο-
δος πολλών βημάτων που υπολόγιζε τις θερμικές ενεργειακές ανάγκες, 
τις ενεργειακές καταναλώσεις και το συνολικό κόστος θέρμανσης των κα-
τοικούμενων κανονικών κατοικιών ανά δήμο της χώρας. Από αυτά προέκυ-
ψαν οι μέσες τιμές ενεργειακού κόστους καθώς και το αντιστοιχούν Μέσο 
Εισόδημα ανά δήμο.

4. Δείκτης Πιθανότητας Εμφάνισης Ενεργειακής Φτώχειας

Έπειτα έγινε μια απόπειρα πρώτης διαίρεσης των δήμων της χώρας με 
βάση την πιθανότητα να  εμφανιστεί το φαινόμενο της ενεργειακής φτώ-
χειας. Στόχος αποτελούσε η κατηγοριοποίηση τους και διάκριση των πε-
ρισσότερο ευπαθών και όχι η ακριβής ποσοτική εκτίμηση του κινδύνου 
αυτού (απαιτούσε δεδομένα που δεν διαθέταμε). Αναπτύχθηκε λοιπόν μια 
ημιποσοτική μέθοδος που διαιρεί την χώρα σε 5 κλάσεις, αναλόγως με την 
«πιθανότητα» να εμφανιστεί σε αυτές το εν λόγω φαινόμενο. Επιλέχθηκε 
η εξής διαδικασία: Αρχικά, οι δήμοι χωρίστηκαν σε 5 κλάσεις ίσου πλή-
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θους ως προς το μέσο εισόδημα και το μέσο κόστος ανά νοικοκυριό. Στη 
συνέχεια βαθμολογήθηκαν ξεχωριστά οι δυο παράμετροι με κλίμακα από 
το 1 έως το 5, όπου αντιστοιχούσαν στην ευνοϊκότερη και δυσμενέστερη 
κατάσταση για την αποφυγή της ενεργειακής φτώχειας.  Για παράδειγμα, 
με 5 βαθμολογήθηκαν οι δήμοι με «πολύ χαμηλό εισόδημα» και αυτοί με 
«πολύ υψηλό κόστος θέρμανσης». Μετά, προστέθηκαν οι δυο αυτές τιμές 
και δημιουργήθηκε μια νέα κλίμακα από το 2 εως το 10. Οι τιμές αυτές 
χωρίστηκαν εκ νέου σε 5 κλάσεις, όπου πλέον όσο μικρότερη ήταν η νέα 
αθροιστική τιμή, τόσο μικρότερη είναι και η πιθανότητα εμφάνισης ενερ-
γειακής φτώχειας στον αντίστοιχο δήμο. Έτσι δημιουργήθηκε ο Δείκτης 
Πιθανότητας Εμφάνισης Ενεργειακής Φτώχειας (Δείκτης ΠΕΕΦ, από δω 
και στο εξής). Όλα τα παραπάνω απεικονίζονται στο Σχήμα 1.

Σχήμα 1. Μέθοδος εκτίμησης Δείκτη ΠΕΕΦ

5. Εξοικονόμηση κατ’ οίκον

Τόσο σε εγχώριο, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν υπάρχει ενεργειακή 
πολιτική που στοχεύει ειδικά το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας. Η 
ύπαρξη μιας σειράς μέτρων που βοηθούν άμεσα στην ανακούφιση των 
ευάλωτων καταναλωτών (πχ Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ΔΕΗ, Επιδότηση 
Πετρελαίου Θέρμανσης), δεν αναιρεί την ανάγκη να υπάρξουν πολιτικές 
που στοχεύουν το πρόβλημα στην ρίζα του. Στην κατεύθυνση αυτή μπο-
ρούν να συνδράμουν εμμέσως τα προγράμματα ενεργειακής εξοικονό-
μησης οικιών, αλλά μένει να διερευνηθεί σε ποιο βαθμό διεισδύουν στα 
ενεργειακά ευπαθή νοικοκυριά. Με βάση το σκεπτικό αυτό, διερευνήθηκε 
η συμβολή του 1ου προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’οίκον» που εφαρμό-

στηκε την ίδια περίοδο με την υπόλοιπη μελέτη μας, με τη χρήση μιας βά-
σης δεδομένων πλέον των 20.000 εγγραφών, από οικίες που εντάχθηκαν 
στο πρόγραμμα. Σκοπός ήταν αφενός να ανιχνευτεί μια πιθανή συμβολή 
του προγράμματος στον περιορισμό του υπό μελέτη φαινομένου, αφετέ-
ρου να αποκτηθεί, από άλλη σκοπιά, μια ακόμα εικόνα του κτιριακού δυ-
ναμικού της χώρας αλλά και των τάσεων των καταναλωτών-ωφελούμενων.

6. Αποτελέσματα

Στις επόμενες υποενότητες, θα αναφερθούν συνοπτικά τα βασικά χωρικά 
αποτελέσματα που προέκυψαν για την κατανάλωση, κόστος θέρμανσης, 
εισόδημα και κίνδυνο ενεργειακής φτώχειας στον ελλαδικό χώρο, καθώς 
και βασικά αποτελέσματα από το 1ο  «Εξοικονομώ κατ’οίκον». Θα εστιά-
σουμε σε αξιοσημείωτες διαφοροποιήσεις που αφορούν τις Ορεινές αλλά 
και Νησιωτικές περιοχές της χώρας, συγκρινόμενες πάντα με τον υπόλοι-
πο ελλαδικό χώρο, ώστε να αναδειχτεί η ανάγκη ή μη της ειδικής αντιμε-
τώπισης των περιοχών αυτών από την οργανωμένη πολιτεία.

6.1 Κατάσταση κτιρίων – Οικονομικά/ενεργειακά δεδομένα

Αρχικά παρουσιάζεται το κτιριακό δυναμικό της χώρας, ως ποσοστό του 
είδους μόνωσης των κανονικών κατοικιών προς το σύνολο αυτών (Πίνακας 
1). Έχει γίνει διάκριση των νησιωτικών, ορεινών και λοιπών δήμων της χώ-
ρας, μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί και στην συνέχεια της παρούσης 
εργασίας. Τα είδη μόνωσης που εξετάζονται είναι μόνωση τοίχων, διπλά 
τζάμια, «άλλο είδος» καθώς και οι συνδυασμοί αυτών και βεβαίως η ανυ-
παρξία μόνωσης (7 περιπτώσεις).

Είναι φανερό ότι στον ζήτημα της μόνωσης των οικιών, δεν εμφανίζεται 
κάποια σαφής διαφοροποίηση όσον αφορά την γεωγραφία του ελλαδικού 
χώρου, αν και μπορεί να παρατηρήσει κανείς το «παράδοξο» στις ορεινές 
περιοχές να εμφανίζονται λιγότερο ή και καθόλου θωρακισμένες ενεργει-
ακά οικίες σε σύγκριση με αυτές της κυρίως χώρας. Αυτό συνάδει με το 
γεγονός ότι οι ορεινές περιοχές έχουν μεγαλύτερα ποσοστά παλαιότερων 
οικιών και άρα μοιραία με χειρότερη μόνωση. Το ίδιο ισχύει βεβαίως και 
για τις οικίες στις νησιωτικές περιοχές, αλλά εκεί συνυπολογίζεται το γε-
γονός ότι κάποιες έχουν εποχιακή χρήση και το κλίμα είναι ηπιότερο.
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Πίνακας 1. Κατηγορίες μόνωσης στις κύριες κατοικίες της επικράτειας

ΚΥΡΙΩΣ ΧΩΡΑ ΟΡΕΙΝΑ ΝΗΣΙΑ

ΔΙΠΛΑ ΤΖΑΜΙΑ 30,4% 27,9% 24,6%

ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ 5,9% 5,8% 7,9%

ΑΛΛΟ 4,1% 6,8% 5,4%

ΔΙΠΛΑ ΤΖΑΜΙΑ - ΜΟΝΩΣΗ 
ΤΟΙΧΩΝ 16,4% 10,8% 10,8%

ΔΙΠΛΑ ΤΖΑΜΙΑ-ΑΛΛΟ 1,2% 1,2% 0,7%

ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ-ΑΛΛΟ 0,3% 0,4% 0,4%

ΚΑΙ ΤΑ 3 ΕΙΔΗ ΜΟΝΩΣΗΣ 1,6% 0,9% 0,7%

ΚΑΜΜΙΑ ΜΟΝΩΣΗ 39,9% 46,3% 49,4%

 (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2012)

Στη συνέχεια, στο Σχήμα 2, παρουσιάζεται το ενεργειακό μείγμα της 
χώρας όσον αφορά το τρόπο θέρμανσης των οικιών, ως ποσοστό χρήσης 
της κάθε κατηγορίας καυσίμου. Είναι εμφανής η διαφοροποίηση των ορει-
νών περιοχών στην εκτεταμένη χρήση θερμικής ενέργειας που προέρχεται 
από καύσιμη ύλη πέραν της συνήθους χρήσης Πετρελαίου-Φυσικού αε-
ρίου. Η χρήση (κυρίως) βιομάζας εμφανίζει υπερτριπλάσιο ποσοστό της 
συνήθους χρήσης στην υπόλοιπη επικράτεια. Στις νησιωτικές περιοχές, 
εμφανίζεται υπερτριπλάσια χρήση ηλεκτρικής ενέργειας ενώ σημαντικό 
ποσοστό οικιών δεν έχει καθόλου θέρμανση, πράγμα που συνάδει με την 
προηγούμενη εκτίμηση περί εποχιακής χρήσης πολλών οικιών στα νησιά. 
Να σημειωθεί άλλωστε ότι τα  αυτών των οικιών δεν έχει ούτε καν κάποια 
μόνωση.

Σχήμα 2. Αναλογία χρήσης καυσίμων στις κύριες κατοικίες της χώρας (πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2012)

Τέλος, παρουσιάζεται μια σύνοψη κάποιων βασικών αποτελεσμάτων που 
υπολογίστηκαν με το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε και αφορούν στοιχεία 
κρίσιμα στην εκτίμηση του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας (Πίνα-
κας 2). Αναμενόμενα,   η μέση ετήσια ζήτηση και απαιτούμενη κατανάλωση 
ενέργειας θέρμανσης στις ορεινές περιοχές, είναι σαφώς αυξημένες σε 
σχέση με αυτές της υπόλοιπης επικράτειας, λόγω δριμύτερων καιρικών 
συνθηκών και χειρότερης ποιότητας οικιών. Μοιραία και το μέσο ετήσιο 
κόστος θέρμανσης είναι αυξημένο. Η έρευνα όμως ανέδειξε ότι οι περι-
οχές αυτές έχουν σημαντικά χαμηλότερο ετήσιο εισόδημα από αυτό της 
υπόλοιπης χώρας και αυτό έχει ως αποτέλεσμα το κλάσμα «μέσου κόστους 
θέρμανσης προς μέσο εισόδημα» να είναι σχεδόν διπλάσιο στις ορεινές 
περιοχές. Αυτό τις καθιστά ιδιαίτερα τρωτές ως προς το φαινόμενο της 
ενεργειακής φτώχειας. Δεν είναι όμως μόνο το εισόδημα που συντελεί σε 
αυτό. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2, το κλάσμα θερμικής ζήτησης προς 
θερμική κατανάλωση είναι μικρότερο στις ορεινές περιοχές. Το κλάσμα 
αυτό αντικατοπτρίζει την θερμική αποδοτικότητα των οικιών, μιας και υπο-
δεικνύει πόσο επιπλέον ποσοστό θερμότητας απαιτείται από το σύστημα 
θέρμανσης για να καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες των οικιών. Προφα-
νώς, οικίες που χρησιμοποιούν θερμικά υποδεέστερες καύσιμες ύλες και 
έχουν χειρότερης αποδοτικότητας συστήματα θέρμανσης, απαιτούν και 
μεγαλύτερες ποσότητες αρχικής ενέργειας.

Πίνακας 2. Εκτιμήσεις ενέργειας/κόστους κυρίων κατοικιών της επικράτειας

ΚΥΡΙΩΣ 
ΧΩΡΑ

ΟΡΕΙΝΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ (ΚWh) 10.207 17.500 9.602

ΕΤΗΣΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΚWh) 13.502 25.296 11.413

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) 1.351 2.167 1.363

ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (€) 18540 14399 17351

ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ / ΕΙΣΟΔΗΜΑ 7,3% 15,1% 7,9%

ΘΕΡΜΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 75,6% 69,2% 84,1%

6.2 Πιθανότητα εμφάνισης ενεργειακής φτώχειας – Σχέση ενεργει-
ακού κόστους / εισοδήματος

Στο Σχήμα 3 παρουσιάζεται ένας χάρτης της ελληνικής επικράτειας, όπου 
εμφανίζεται σε αυτόν η  Πιθανότητα Εμφάνισης Ενεργειακής Φτώχειας, 
με βάση τον Δείκτη ΠΕΕΦ που προαναφέρθηκε. Σε αυτόν αποτυπώνεται 
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σαφώς η επίδραση τόσο της ορεινότητας όσο και των κλιματικών ζωνών 
στην αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης του φαινομένου. Περιοχές δηλαδή 
με πιο ψυχρά κλίματα ή/και πιο ορεινό τοπίο εμφανίζονται περισσότερο 
ευάλωτες, όπως επίσης είναι σαφές ότι το φαινόμενο είναι πιο έντονο στις 
βορειότερες περιοχές της χώρας.

 

Σχήμα 3. Πιθανότητα εμφάνισης ενεργειακής φτώχειας στην Ελληνική Επικράτεια

Στα ίδια συμπεράσματα μπορεί να καταλήξει κανείς παρατηρώντας και 
το επόμενο διάγραμμα (Σχήμα 4) με την διαίρεση των ελληνικών δήμων 
με βάση την κατηγοριοποίηση τους στον Δείκτη ΠΕΕΦ που προαναφέρ-
θηκε. Έτσι, ενώ στην κυρίως επικράτεια είναι σχετικά μοιρασμένοι οι δή-
μοι ως προς την πιθανότητα να εμφανιστεί το φαινόμενο της ενεργειακής 
φτώχειας, στις ορεινές περιοχές η πιθανότητα αυτή βαίνει αυξανόμενη με 
σχεδόν το 60% των ορεινών δήμων (20 δήμοι) να βρίσκονται στην υψηλό-
τερη βαθμίδα. Σε καλύτερη μοίρα στον ελλαδικό χώρο φαίνεται να είναι οι 
νησιωτικοί δήμοι με μόλις το 15% των δήμων τους να καταγράφει υψηλή ή 
πολύ υψηλή πιθανότητα να εμφανιστεί το φαινόμενο αυτό.

Σχήμα 4. Κατανομή ελληνικών δήμων ως προς τον Δείκτη ΠΕΕΦ

Τέλος, στον Πίνακα 3 εξετάζονται οι δήμοι της χώρας ως προς την κα-
τηγοριοποίηση τους σε σχέση με το κόστος θέρμανσης και το μέσο εισό-
δημα. Στην διαγώνιο του πίνακα βρίσκεται το πλήθος των δήμων που το 
ενεργειακό τους κόστος συμβαδίζει με το ύψος του εισοδήματος. Δεξιά 
από την διαγώνιο, είναι οι περιπτώσεις των δήμων που υπάρχει «θετική 
απόκλιση» του κόστους σε σχέση με το εισόδημα (πχ υψηλό μέσο εισόδη-
μα με χαμηλό μέσο κόστος), ενώ αριστερά αυτής υπάρχει αρνητική από-
κλιση (πχ χαμηλό μέσο εισόδημα με υψηλό μέσο κόστος). Στα τρία άκρα 
«εκτός» του κάθε πίνακα εμφανίζονται τα αθροίσματα των τριών αυτών 
περιπτώσεων (συμβατότητα, θετική και αρνητική απόκλιση).

Πίνακας 3. Σχέση Μέσου Εισοδήματος με Μέσο Κόστος Θέρμανσης

Η πρώτη εντύπωση που προκύπτει από τον άνωθεν πίνακα, είναι ότι 
υπάρχει μια σαφής αντίρροπη πορεία μεταξύ του ύψους του εισοδήματος 
και του ύψους του κόστους θέρμανσης. Μοιάζει στους δήμους με τα υψη-
λότερα εισοδήματα να επενδύουν περισσότερο στην ενεργειακή θωράκι-
ση της οικίας τους ή/και σε πιο αποδοτικά συστήματα θέρμανσης, ενώ την 
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ίδια στιγμή οι δήμοι με τα χαμηλότερα εισοδήματα να καταναλώνουν εισό-
δημα στο άμεσο κόστος θέρμανσης. Αυτό είναι καθαρότερο στις ακραίες 
περιπτώσεις πολύ υψηλών και πολύ χαμηλών εισοδημάτων, όπου η ενερ-
γειακή κατανάλωση συμβαδίζει αυτά σε μία (1) και τρεις (3) περιπτώσεις 
αντίστοιχα. Αφορά μάλιστα πολύ μικρούς παραλιακούς ή/και νησιωτικούς 
δήμους. Η εικόνα αυτή συμπληρώνει τα συμπεράσματα που διατυπώθηκαν 
προηγουμένως, δηλαδή ότι σε μεγάλο αριθμό δήμων υπάρχει σαφής αντί-
φαση του κόστους θέρμανσης και του μέσου εισοδήματος.

6.3 Συμβολή του Προγράμματος Ενεργειακής Εξοικονόμησης

Αρχικά θα παρουσιαστούν τα είδη των επεμβάσεων που προτιμήθηκαν, 
κόστος και εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και η Αποδοτικότητα Ρ, που 
μετρά το κόστος σε ευρώ για κάθε εξοικονομούμενη KWh μετά τη περά-
τωση των παρεμβάσεων στις οικίες του προγράμματος. Οι επιδοτούμενες 
επεμβάσεις ήταν αυτές στα κουφώματα των σπιτιών (Κ), στο σύστημα θέρ-
μανσης (Θ) και στην μόνωση (Μ). Για την εξαγωγή των συμπερασμάτων, 
χρησιμοποιήθηκαν περισσότερες των 20.000 καταγεγραμμένων οικιών 
ωφελούμενων του προγράμματος. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 4 και στο Σχήμα 5.

Πίνακας 4. Συνοπτικά αποτελέσματα του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»

ΝΗΣΙΑ
ΚΥΡΙΏΣ 
ΧΏΡΑ

ΟΡΕΙΝΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ (€/KWh) 1,04 0,77 0,69 0,78

ΜΕΣΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ 
ΏΦΕΛΟΣ (KWh)

9.642 12.877 15.776 12.738

ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) 10.059 9.904 10.843 9.940

Στον Πίνακα 4 φαίνεται ότι η καλύτερη αποδοτικότητα των χρημάτων 
που δαπανήθηκαν αφορούσε τις ορεινές περιοχές και η χαμηλότερη τα 
νησιά. Συγκεκριμένα, στις ορεινές περιοχές απαιτήθηκαν 0,69 λεπτά ανά 
εξοικονομούμενη KWh, με τον εθνικό μέσο όρο να βρίσκεται στο 0,78. 
Αυτό είναι λογικό εξ’ αρχής, μιας και μια δεδομένη παρέμβαση (πχ τοπο-
θέτηση εξωτερικής μόνωσης) θα είναι ενεργειακά αποτελεσματικότερη σε 
οικίες που βρίσκονται σε περιοχές με δριμύτερες κλιματικές συνθήκες σε 
σχέση με αυτές που βρίσκονται σε ηπιότερες, παρά το παρόμοιο κόστος. 
Αυτό άλλωστε φαίνεται και στον συγκεκριμένο πίνακα, αν και το μέσο κό-
στος παρέμβασης στις ορεινές περιοχές ήταν υψηλότερο από την υπόλοι-
πη επικράτεια, η σημαντική διαφορά σε ενεργειακή εξοικονόμηση ήταν 

αυτή που έκρινε την καλύτερη αποδοτικότητα στις περιοχές αυτές.

Στο επόμενο διάγραμμα (Σχήμα 5) παρατηρείται ότι οι ωφελούμενοι 
στις ορεινές περιοχές επέλεξαν σε σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό να 
προβούν σε συνολική παρέμβαση στις οικίες τους, ενώ «απέφυγαν» να 
επενδύσουν μόνο στα εξωτερικά κουφώματα, παρέμβαση η οποία έχει και 
αισθητική σημασία για αρκετούς καταναλωτές. Επίσης σε άλλο διαθέσιμο 
διάγραμμα φαίνεται ότι, στις ορεινές περιοχές, εντάχθηκε μεγαλύτερο πο-
σοστό οικιών της χαμηλότερης ενεργειακής κλάσης (Η) σε σχέση με την 
υπόλοιπη επικράτεια. Αυτό αποδεικνύει την ισχύ όσων προαναφέρθηκαν 
για χαμηλότερη ενεργειακή θωράκιση των ορεινών οικιών, ενώ παράλλη-
λα δείχνει ότι οι ωφελούμενοι αναγνωρίζουν το πρόβλημα και αυθορμή-
τως επενδύουν ουσιαστικά στην επίλυση του. Να τονιστεί επίσης ότι και 
η αρχική εργασία από την οποία προήλθε το παρών κείμενο, είχε δείξει 
ότι σαφώς μεγαλύτερο ποσοστό των ωφελούμενων του προγράμματος 
κατοικούσαν στο βόρειο τμήμα της χώρας, που αντικειμενικά εμφανίζει 
δριμύτερες καιρικές συνθήκες στο σύνολο του.

Σχήμα 5. Επιλογή παρεμβάσεων στις διάφορες περιοχές της χώρας

Τέλος, στο Σχήμα 6 παρουσιάζεται το ποσοστό των ωφελούμενων του 
προγράμματος ανά κατηγορία δήμου, με βάση την διάκριση που έγινε στην 
παράγραφο περί πιθανότητας εμφάνισης ενεργειακής φτώχειας. Όπως 
παρατηρεί κανείς, η πλειοψηφία των κατοίκων των ορεινών περιοχών που 
εντάχθηκαν στο πρόγραμμα, κατοικούν σε περιοχές που χαρακτηρίσαμε 
ως υψηλού κινδύνου εμφάνισης της ενεργειακής φτώχειας. Αυτό, αντανα-
κλά σε γενικές γραμμές την κατηγοριοποίηση των δήμων όπως παρουσι-
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άστηκε στην παράγραφο 6.2., αποτελεί όμως και μια έμμεση επιβεβαίωση 
της προηγούμενης εκτίμησης, ότι είναι λογικό να σπεύσουν «αυθορμή-
τως» να ενταχθούν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, κάτοικοι πιο ευάλωτων γε-
ωγραφικών περιοχών τόσο από πλευράς κλιματολογικών συνθηκών, όσο 
και από πλευράς δυσκολίας στην αντιμετώπιση του κόστους θέρμανσης. 
Παρομοίως, και στο νησιωτικό χώρο, το ποσοστό των ωφελούμενων ανά 
κατηγορία δήμου (ως προς ΠΕΕΦ) που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα, συ-
νάδει με τα ποσοστά αυτών της παραγράφου 6.2. Σε αντίθεση όμως με 
αυτές τις δυο «ακραίες» κατηγορίες περιοχών του ελλαδικού χώρου, η 
εικόνα του ποσοστού αιτήσεων στην κυρίως χώρα βαίνει μειούμενη όσο 
περισσότερο κινούμαστε προς τις πιο ευάλωτες περιοχές. Βεβαίως έχει 
σημασία η υπενθύμιση ότι στο κομμάτι αυτό της χώρας κατοικεί το μεγα-
λύτερο ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού και υπάγονται τα μεγαλύτερα 
αστικά κέντρα. Επίσης οι περισσότεροι ωφελούμενοι του προγράμματος, 
μοιραία κατοικούσαν σε τέτοιες περιοχές. Ακόμα όμως και αν υποθέσουμε 
ότι τα ποσοστά των κατοίκων στις κυρίως περιοχές της χώρας με μικρό 
Δείκτη ΠΕΕΦ είναι μεγαλύτερα και τα αποτελέσματα «φυσιολογικά», σί-
γουρα δε μπορούμε να ισχυριστούμε ότι στην κυρίως χώρα συνέβη κάποια 
«υπέρβαση» στον αριθμό των αιτούμενων των περισσότερο ευάλωτων πε-
ριοχών. 

Σχήμα 6. Κατανομή ωφελούμενων «Εξοικονομώ» με βάση τον Δείκτη ΠΕΕΦ

7. Συμπεράσματα

Αποδεικνύεται ότι στο σήμερα, μια μέθοδος εκτίμησης των ενεργει-
ακών αναγκών-δαπανών για τα ελληνικά νοικοκυριά, θα μπορούσε να 
αποτελέσει εργαλείο άσκησης πολιτικής όσον αφορά τους ευρύτερους 
στόχους της ελληνικής πολιτείας (πχ δεσμεύσεις για το 2020). Παράλληλα 
μπορεί να αμβλύνει ζητήματα κοινωνικών ανισοτήτων που αφορούν την 
κατανάλωση ενέργειας, όπως είναι η ενεργειακή φτώχεια, είτε μέσω της 
στοχευμένης εφαρμογής ειδικών προγραμμάτων, είτε ακόμα και μέσω των 
τρεχόντων προγραμμάτων ενεργειακής εξοικονόμησης, αν αυτά δίνουν ει-
δική μέριμνα σε περιπτώσεις που αφορούν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 
αλλά και γεωγραφικά κριτήρια. Μια τέτοια μέθοδος πρέπει να είναι σχε-
τικά απλή, τουλάχιστον ως προς την εξαγωγή βασικών συμπερασμάτων, 
χωρίς μεγάλες απαιτήσεις από πλευράς χρόνου αλλά και δεδομένων υπο-
λογισμού. Ειδικά βέβαια για το ζήτημα της ενεργειακής φτώχειας, απαιτεί-
ται από το ελληνικό κράτος να υιοθετήσει έναν επίσημο ορισμό και τρόπο 
υπολογισμού του. Στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να χρησιμοποιηθούν τε-
χνικές “data mining” και στατιστικής οι οποίες θα αξιοποιούν τα πλούσια 
δεδομένα που υπάρχουν από:

• Την Πανελλαδική απογραφή με πιθανή προσθήκη κατάλληλων 
ερωτημάτων στην επόμενη

• Τα κοινωνικά τιμολόγια σε Ηλεκτρικό Ρεύμα και τις επιδοτήσεις του 
Πετρέλαιου Θέρμανσης

• Το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών
• Τα δεδομένα από υφιστάμενα προγράμματα «Εξοικονομώ»
• Δεδομένα EU – SILC

Κατέστη σαφές ότι, η ορεινότητα αλλά και η νησιωτικότητα, πρέπει να 
εξετάζονται ως ειδικές γεωγραφικές παράμετροι, αν και όχι πάντα για τους 
ίδιους λόγους. Ειδικά για τις ορεινές περιοχές, η σύγκριση των δεδομένων 
και η εξαγωγή αποτελεσμάτων έδειξε ότι έχουν χαμηλότερη θωράκιση 
σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα αλλά και από αυτή που απαιτείται λόγω 
κλιματολογικών συνθηκών, αυξημένα κόστη θέρμανσης και χαμηλότερες 
αποδόσεις του συστήματος θέρμανσης τους, ενώ παράλληλα εμφανίζουν 
χαμηλότερα εισοδήματα από τον μέσο όρο, συγκαταλέγοντας τες στις 
περισσότερο ευάλωτες στο φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας. Απο-
δείχτηκε επίσης, ότι οι κάτοικοι των περιοχών αυτών, «αυθορμήτως» αξιο-
ποιούν σε σωστή κατεύθυνση τις κρατικές πολιτικές ενεργειακής εξοικο-
νόμησης. Άρα, αν η πολιτεία αποκτήσει μια πιο εξειδικευμένη πολιτική για 
τις περιοχές αυτές, τα θετικά αποτελέσματα μπορούν να πολλαπλασια-
στούν, μεγιστοποιώντας το ενεργειακό αλλά και κοινωνικό όφελος.
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Ειδικότερα για τα επόμενα προγράμματα «Εξοικονόμησης/Αυτονομίας 
κατ’οίκον», θα ήταν θετικό αν κινούνταν στην κατεύθυνση:

• Να εισάγουν στα κριτήρια αξιολόγησης το πρόβλημα της ενεργει-
ακής φτώχειας στην κατανομή των πόρων, σε επίπεδο επικράτειας

• Να λάβουν υπόψη τους την ανάλυση της αποδοτικότητας των προ-
ηγούμενων προγραμμάτων και να κατευθύνουν τα κονδύλια, δια-
μορφώνοντας κατάλληλα κίνητρα, σε παρεμβάσεις υψηλής απο-
δοτικότητας. Δημιουργία αλγορίθμου που θα συνυπολογίζει κατ’ 
ελάχιστον: Α) Αρχική Ενεργειακή κλάση Β) Είδος επιθυμητής πα-
ρέμβασης Γ) Εμβαδό κατοικίας Δ) Είδος κατοικίας – Χρονολογία 
Κατασκευής - Διάθεση συνολικής επέμβασης σε περίπτωση πολυ-
κατοικιών

• Να συνδέουν τουλάχιστον του 50% της επιδότησης με δείκτη απο-
δοτικότητας «€/KWh» ώστε να προσανατολίζει τους ωφελούμε-
νους σε βέλτιστες ενεργειακές επεμβάσεις.

Αναφορές 

Κοροβέση, Α., Μεταξά, Κ., Τουλουπάι, Ε. και Χρυσόγελος, Ν. (2017). Ενερ-
γειακή Φτώχεια στην Ελλάδα. Θεσσαλονίκη, Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ 
Ελλάδας.

Παπαδά, Λ. Κ. (2017). Ανάπτυξη στοχαστικού μοντέλου για την ανάλυση 
της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα. Η περίπτωση των ορεινών 
περιοχών. Διδακτορική διατριβή. Αθήνα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυ-
τεχνείο.

Τσάμπρας Λ. (2018). Ανάπτυξη πρότυπης μεθοδολογίας για την αξιολόγηση 
της συμβολής πολιτικών ενεργειακής εξοικονόμησης στην αντιμε-
τώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Ερ-
γασία. Αθήνα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Buzarovski, S. (2014). Energy poverty in the European Union: landscapes of 
Vulnerability. London, WIREs Energy Environ.

Boardman, Β. (1991). From Cold Homes to Affordable Warmth. London.  
 Belhaven Press.

Μέτρα πολιτικής για την
καταπολέμηση της ενεργειακής 
ένδειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Χ. Τουρκολιάς, Μ. Ιατρίδης, Α. Γιακουμή 1

1 Τμήμα Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής, Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής 
και Σχεδιασμού, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Περίληψη

Η ενεργειακή ένδεια αποτελεί ένα πολυδιάστατο πρόβλημα τόσο σε 
ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η συνεχιζόμενη μεγέθυνση 
του συγκεκριμένου φαινομένου καθιστά επιτακτικό τον αποτελε-

σματικό σχεδιασμό και την απρόσκοπτη εφαρμογή στοχευμένων μέτρων 
πολιτικής. Σκοπός της εργασίας είναι η ενδελεχής ανάλυση των σχεδια-
στικών χαρακτηριστικών των ήδη εφαρμοζόμενων μέτρων πολιτικής σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο τα τελευταία έτη για την αντιμετώπιση της ενεργει-
ακής ένδειας. Συνολικά 275 μέτρα πολιτικής από 28 Κράτη-Μέλη της ΕΕ 
αναλύθηκαν διεξοδικά βάσει των στοιχείων που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ενεργειακής Φτώχειας με σκοπό την 
εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση 
αποτελεσματικών μέτρων πολιτικής σε εθνικό επίπεδο. Η εκπονηθείσα 
ανάλυση ανέδειξε ότι η πλειοψηφία των μέτρων πολιτικής έχει σχεδιαστεί 
και εφαρμοστεί χωρίς να στοχεύει πραγματικά στα νοικοκυριά, τα οποία 
πλήττονται από το φαινόμενο της ενεργειακής ένδειας. Ταυτόχρονα, δεν 
ήταν εφικτή η εξεύρεση κοινών τάσεων για την πλειοψηφία των χαρακτη-
ριστικών που λαμβάνονται υπόψη για τα σχεδιαζόμενα μέτρα πολιτικής και 
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η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των υλοποιηθέντων μέτρων πολιτι-
κής αναφορικά με τη δυνατότητα αντιμετώπισης της ενεργειακής ένδειας. 
Σε κάθε περίπτωση η εμπλοκή των αρμόδιων αρχών σε εθνικό επίπεδο θε-
ωρείται επιβεβλημένη διασφαλίζοντας ωστόσο τη συνεργασία με φορείς 
σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, η επιδότηση αποτέλεσε 
το δημοφιλέστερο χρηματοδοτικό μηχανισμό καθιστώντας επιτακτική σε 
κάθε περίπτωση την αποτελεσματική αξιοποίηση της διαθέσιμης δημόσιας 
χρηματοδότησης. Τέλος, δίνεται προτεραιότητα στην υλοποίηση παρεμβά-
σεων με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, ενώ απαιτείται 
ο πιο ενδελεχής σχεδιασμός μέτρων πολιτικής, ώστε να ληφθούν υπόψη 
τόσο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες των πληττόμενων νοικο-
κυριών από την ενεργειακή ένδεια, όσο και η διακύμανση του φαινομένου 
στα διαφορετικά ιδιοκτησιακά καθεστώτα και τύπους κατοικιών.

Λέξεις-κλειδιά: Ενεργειακή ένδεια, μέτρα πολιτικής, ευρωπαϊκό επίπεδο, 
σχεδιαστικά χαρακτηριστικά

1. Εισαγωγή

Οι επιπτώσεις του φαινομένου της ενεργειακής ένδειας είναι ιδιαίτερα εμ-
φανείς σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αφού 34 εκατ. νοικοκυριά δεν κατάφεραν 
να θερμάνουν ικανοποιητικά τις κατοικίες τους το 2018. Το φαινόμενο της 
ενεργειακής ένδειας είναι αποτέλεσμα της επίδρασης διαφόρων παραμέ-
τρων, όπως είναι το χαμηλό εισόδημα των νοικοκυριών, το υψηλό ποσοστό 
του εισοδήματος που διατίθεται για την αγορά ενεργειακών προϊόντων και 
η χαμηλή ενεργειακή απόδοση των κτιρίων κατοικίας. Η εφαρμογή αποτε-
λεσματικών μέτρων πολιτικής για την αντιμετώπιση του φαινομένου είναι 
επιβεβλημένη από τα διάφορα Κράτη-Μέλη (Κ-Μ) μειώνοντας καθοριστι-
κά τις επιπτώσεις στην οικονομία, στην κοινωνία, στην υγεία και στο περι-
βάλλον (European Commission, 2020)

Στην Ελλάδα το φαινόμενο της ενεργειακής ένδειας επιδεινώθηκε σημα-
ντικά από το 2011 λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής ύφεσης. Ώστό-
σο την περίοδο 2014-2016 παρατηρήθηκε σταθεροποιητική τάση με τάση 
αποκλιμάκωσης τα επόμενα έτη (Σχήμα 1). Ώστόσο, δυο από τους εξετα-
ζόμενους δείκτες παρακολούθησης της ενεργειακής ένδειας εμφάνισαν 
μικρή επιδείνωση το 2018 συγκριτικά με το 2017.

Σχήμα 1. Εξέλιξη φαινομένου ενεργειακής ένδειας στην Ελλάδα (Πηγή: Ευρωπαϊκό 
Παρατηρητήριο για την Ενεργειακή Φτώχεια - Επεξεργασία από ΚΑΠΕ).

Σήμερα τα περισσότερα Κ-Μ έχουν σχεδιάσει και εφαρμόσει μέτρα πο-
λιτικής με σκοπό τον μετριασμό της επίδρασης των προαναφερθέντων πα-
ραγόντων, οι οποίοι συμβάλλουν στο φαινόμενο της ενεργειακής ένδειας. 
Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται και οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής αναφορικά με το σχεδιασμό δέσμης μέτρων στο πλαίσιο του 
Κύματος Ανακαίνισης που δρομολογείται με σκοπό τη ριζική αντιμετώπιση 
του φαινομένου της ενεργειακής ένδειας (European Commission, 2020b).

Στο πλαίσιο του ΕΣΕΚ (2019) αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα άμεσης 
αντιμετώπισης του συγκεκριμένου φαινομένου σε εθνικό επίπεδο τέθηκε 
ποσοτικός στόχος για μείωση κατά τουλάχιστον 50% των σχετικών δεικτών 
αποτύπωσης της ενεργειακής ένδειας μέχρι το 2025 και κατά 75% μέχρι το 
2030 σε σχέση με το 2016, το οποίο αποτελεί και το έτος βάσης αναφοράς. 
Επιπρόσθετα, καθορίστηκε δέσμη μέτρων πολιτικής, η οποία θα εφαρμο-
στεί την περίοδο 2021-2030 για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου 
συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην κάλυψη των προβλεπόμενων συνθηκών 
άνεσης, στην αποφυγή των συνεπαγόμενων προβλημάτων υγείας και στη 
μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών ωφελειών για το σύνολο των πολι-
τών, όπως ενδεικτικά είναι η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ιδιαίτε-
ρα στα αστικά κέντρα.

Η εξειδίκευση των μέτρων πολιτικής θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο 
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του Σχεδίου Δράσης για την καταπολέμηση της Ενεργειακής Ένδειας κα-
θιστώντας επιτακτική τη στοχευμένη αξιολόγηση των ήδη εφαρμοζόμενων 
μέτρων πολιτικής με σκοπό τον εντοπισμό καλών πρακτικών διευκολύνο-
ντας τον αποτελεσματικό σχεδιασμό μέτρων πολιτικής προσαρμοσμένων 
στις ιδιαιτερότητες των ελληνικών νοικοκυριών.

2. Μεθοδολογική προσέγγιση

Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι η αξιολόγηση των υφιστάμε-
νων μέτρων πολιτικής για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας σε 
όλα τα Κ-Μ με σκοπό τη χαρτογράφηση και τον εντοπισμό κοινών τάσεων 
για τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά, τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη 
είτε κατά το σχεδιασμό νέων μέτρων πολιτικής είτε για τη βελτίωση των 
υφιστάμενων σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για την 
καταπολέμηση της Ενεργειακής Ένδειας.

Συνολικά 275 μέτρα πολιτικής από 28 διαφορετικά Κ-Μ αναλύθηκαν 
διεξοδικά βάσει ποσοτικών στοιχείων, τα οποία συλλέχθηκαν και είναι δι-
αθέσιμα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ενεργειακής Φτώ-
χειας, τόσο στο σύνολο τους, όσο και σε επίπεδο Κ-Μ.

To Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ενεργειακής Φτώχειας (EPOV, 2020) τέ-
θηκε σε λειτουργία το 2018 στοχεύοντας στην υποστήριξη των αρμόδιων 
φορέων για τη διαμόρφωση πολιτικών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο με σκοπό την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας μέσω ενός 
εύχρηστου εργαλείου και διαθέσιμων πληροφοριών σε όλα τα ενδιαφερό-
μενα μέρη. Επιπρόσθετα, αποσκοπεί στην ενεργή εμπλοκή όλων των εν-
διαφερόμενων μερών σε θέματα σχετικά με την ενεργειακή ένδεια και τη 
διάδοση πληροφοριών και ορθών πρακτικών σε δημόσιους και ιδιωτικούς 
φορείς. Η πρώτη φάση ανάπτυξης του παρατηρητήριου ολοκληρώθηκε τον 
Αύγουστο του 2020, ενώ θα συνεχιστεί η αναβάθμιση και η επικαιροποίη-
ση του από το 2021 στοχεύοντας περισσότερο στην εφαρμογή πολιτικών 
σε τοπικό επίπεδο. Το ΚΑΠΕ συμμετείχε στην κοινοπραξία που ανέπτυξε 
το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ενεργειακής Φτώχειας ως υποστηρικτικός 
οργανισμός κυρίως ώστε να μεταφέρει την εμπειρία και τεχνογνωσία του 
από την ανάπτυξη του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Ενεργειακής Φτώχειας.

Επισημαίνεται ότι τα συλλεχθέντα δεδομένα επικαιροποιήθηκαν μετά 
την ολοκλήρωση της εκτενούς επισκόπησης των μέτρων πολιτικής, τα 
οποία συμπεριλήφθηκαν στο πλαίσιο των πρόχειρων Εθνικών Σχεδίων για 
την Ενέργεια και το Κλίμα για την αντιμετώπισης της ενεργειακής ένδειας.

Η ανάλυση των μέτρων πολιτικής βασίστηκε στη συγκριτική αξιολό-
γηση των διαφόρων σχεδιαστικών χαρακτηριστικών τους με σκοπό τον 
εντοπισμό κοινών τάσεων, οι οποίες δύνανται να υιοθετηθούν και στην 
περίπτωση της Ελλάδας.

3. Αποτελέσματα

Η ανάλυση των μέτρων πολιτικής ανέδειξε τη μεγάλη διακύμανση του συ-
νολικού αριθμού των μέτρων, τα οποία έχουν εφαρμοστεί από τα Κ-Μ τα 
προηγούμενα έτη με σκοπό την καταπολέμηση της ενεργειακής ένδειας 
(Σχήμα 2). Πιο συγκεκριμένα, η Πορτογαλία εμφανίζει το χαμηλότερο αριθ-
μό μέτρων (2 μέτρα πολιτικής) σε αντιδιαστολή με το Βέλγιο που εμφανίζει 
το μεγαλύτερο (32 μέτρα πολιτικής). Ο μέσος αριθμός των μέτρων πολιτι-
κής που έχουν εφαρμοστεί από τα διάφορα Κ-Μ ανέρχεται σε 10.

Σχήμα 2. Αριθμός μέτρων πολιτικής τα οποία έχουν εφαρμοστεί από τα Κ-Μ.

Αναφορικά με την εμπλοκή των διαφόρων αρμόδιων αρχών (Σχήμα 3), 
σχεδόν μισά από τα μέτρα πολιτικής (47%) έχουν υλοποιηθεί από αρμόδιες 
αρχές σε εθνικό επίπεδο, ενώ σημαντικά μικρότερος είναι ο αριθμός αυ-
τών που έχουν εφαρμοστεί σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο (11% και 3% 
αντίστοιχα). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το 12% των μέτρων 
πολιτικής έχει πραγματοποιηθεί από άλλα εμπλεκόμενα μέρη, όπως είναι 
για παράδειγμα οι πάροχοι ενέργειας, οι ρυθμιστικές αρχές, οι διαχειρι-
στές των ενεργειακών δικτύων και οι μη κερδοσκοπικές περιβαλλοντικές 
οργανώσεις. Τέλος, επισημαίνεται ότι το 27% των μέτρων πολιτικής έχουν 
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υλοποιηθεί με την εμπλοκή περισσοτέρων του ενός εμπλεκομένου μέρους 
απεικονίζοντας το βαθμό πολυπλοκότητας που πρέπει να ληφθεί υπόψη.

Σχήμα 3. Συμμετοχή εμπλεκομένων μερών στην υλοποίηση μέτρων πολιτικής.

Η συμμετοχή των διαφόρων εμπλεκομένων μερών στην υλοποίηση 
των μέτρων πολιτικής για κάθε Κ-Μ ξεχωριστά παρουσιάζεται στο Σχή-
μα 4. Στην Πορτογαλία και Ουγγαρία η υλοποίηση των μέτρων πολιτικής 
πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά από αρμόδιες αρχές σε εθνικό επίπεδο, 
ενώ στην περίπτωση του Βελγίου και της Λετονίας εφαρμόστηκαν αρκετά 
μέτρα πολιτικής με τη συμμετοχή αρμόδιων αρχών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο. Εντονότερη δραστηριοποίηση παρόχων ενέργειας, διαχει-
ριστών δικτύων και ρυθμιστικών αρχών ενέργειας εντοπίστηκε αντίστοιχα 
στη Φιλανδία, Δανία και Σλοβακία. Τέλος, παραδείγματα εφαρμογής μέ-
τρων πολιτικής παρατηρήθηκαν στο Λουξεμβούργο και στη Σουηδία μέσω 
της δραστηριοποίησης περιβαλλοντικών οργανώσεων και τεχνικών ενώ-
σεων αντίστοιχα.

Διαφορές διαπιστώθηκαν στην εφαρμογή μέτρων πολιτικής στα διά-
φορα γεωγραφικά επίπεδα (Σχήμα 5). Η πλειοψηφία των μέτρων πολιτικής 
έχει εφαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο (78%), ενώ σημαντικά λιγότερα είναι 
τα μέτρα πολιτικής, τα οποία έχουν δρομολογηθεί τόσο σε περιφερειακό, 
όσο και σε τοπικό επίπεδο (16% και 6% αντίστοιχα).

Σχήμα 4. Συμμετοχή εμπλεκομένων μερών στην υλοποίηση μέτρων πολιτικής για κάθε Κ-Μ.

Σχήμα 5. Εφαρμογή μέτρων πολιτικής ανά γεωγραφικό επίπεδο.

Επισημαίνεται ότι όλα τα Κ-Μ έχουν υιοθετήσει μέτρα σε εθνικό επίπε-
δο, ενώ στο 57% των Κ-Μ τα μέτρα πολιτικής έχουν εφαρμοστεί αποκλει-
στικά σε εθνικό επίπεδο (Σχήμα 6). Σε 4 Κ-Μ (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία και 
Ηνωμένο Βασίλειο) έχουν εφαρμοστεί μέτρα πολιτικής σε περιφερειακό 
και σε τοπικό επίπεδο, ενώ αντίστοιχος είναι ο αριθμός για τα Κ-Μ που 
έχουν υλοποιήσει μέτρα πολιτικής τόσο σε περιφερειακό επίπεδο (Αυ-
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στρία, Εσθονία, Ελλάδα και Ισπανία), όσο και σε τοπικό επίπεδο (Ιταλία, 
Ολλανδία, Σλοβενία και Σουηδία).

Σχήμα 6. Ανάλυση εφαρμογής μέτρων πολιτικής ανά γεωγραφικό επίπεδο για κάθε Κ-Μ.

Το 66% των υλοποιηθέντων μέτρων πολιτικής αφορούσε την παροχή 
επιδοτήσεων, ενώ μικρότερη ήταν η αξιοποίηση άλλων μηχανισμών χρη-
ματοδότησης, όπως ενδεικτικά είναι η παροχή δανείων (14% των μέτρων 
πολιτικής) και η θέσπιση φοροαπαλλαγών (8% των μέτρων πολιτικής). Τέ-
λος, το 12% των μέτρων πολιτικής περιλάμβαναν το συνδυασμό παροχής 
επιδοτήσεων και δανειοδότησης (Σχήμα 7).

Η δημόσια χρηματοδότηση αποτέλεσε το σημαντικότερο μέσο χρημα-
τοδότησης σε ποσοστό 70% αξιοποιώντας σε μεγαλύτερο βαθμό εθνικούς 
πόρους και σε μικρότερο περιφερειακούς και ευρωπαϊκούς.

Ισόποση είναι η συνεισφορά άλλων μέσων χρηματοδότησης, όπως εί-
ναι η ιδιωτική συνεισφορά, η επιβολή φόρων στα χρησιμοποιούμενα ενερ-
γειακά προϊόντα και οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Τέλος, 
ο συνδυασμός διαφορετικών χρηματοδοτικών πόρων αποτελεί άλλη μια 
σχετικά διαδεδομένη πρακτική για την εύρυθμη χρηματοδότηση των σχε-
διαζόμενων μέτρων πολιτικής στις διάφορες χώρες (Σχήμα 8).

Στο Σχήμα 9 απεικονίζεται η αξιοποίηση διαφόρων μέσων χρηματοδό-
τησης στην υλοποίηση μέτρων πολιτικής στα εξεταζόμενα Κ-Μ. Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι η ιδιωτική χρηματοδότηση αξιοποιήθηκε περισσότερο στο 
Ηνωμένο Βασίλειο και στη Δανία, ενώ οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτι-
κού τομέα στην Ουγγαρία και στην Ολλανδία.

Σχήμα 7. Μηχανισμοί χρηματοδότησης υλοποιηθέντων μέτρων πολιτικής.

Σχήμα 8. Χρήση μέσων χρηματοδότησης.
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Σχήμα 9. Ανάλυση μέσων χρηματοδότησης για κάθε Κ-Μ.

Η ενεργειακή αναβάθμιση τόσο του κτιριακού κελύφους, όσο και των συ-
στημάτων θέρμανσης αποτελούν τις σημαντικότερες παρεμβάσεις, αφού 
συμπεριλήφθηκαν στο 40% των εξεταζόμενων μέτρων πολιτικής (Σχήμα 
10). Η εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ και η διενέργεια δράσεων ευαισθη-
τοποίησης και ενημέρωσης επίσης θεωρούνται αποτελεσματικά μέτρα, ενώ 
προτεραιότητα αποτέλεσε και η διενέργεια ενεργειακών ελέγχων, η προ-
στασία από αποκοπές της παροχής ενέργειας και η προώθηση ενεργειακά 
αποδοτικότερων ηλεκτρικών συσκευών. Σημαντική επίσης είναι η υλοποίη-
ση των διαφόρων επιδοματικών μέτρων, όπως είναι η παροχή προνομιακών 
ή ενεργειακών επιδομάτων, η οικονομική ενίσχυση για την αποπληρωμή 
των λογαριασμών ενέργειας και η θέσπιση κοινωνικού τιμολογίου. Τέλος, 
υπήρχαν και περιπτώσεις μέτρων πολιτικής, τα οποία επικεντρώθηκαν και 
στην προώθηση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων ψύξης.

Σχήμα 10. Εφαρμοζόμενα μέτρα για την καταπολέμηση της ενεργειακής ένδειας.

Η Ισπανία και η Ιρλανδία επικεντρώθηκαν κυρίως στην ενεργειακή ανα-
βάθμιση του κτιριακού κελύφους, ενώ η Ισπανία και η Λιθουανία στην 
υλοποίηση προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης των συστημάτων 
θέρμανσης (Σχήμα 11). Η Κύπρος και η Ιταλία προώθησαν την εγκατάστα-
ση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων ψύξης, ενώ η Αυστρία και η Ολ-
λανδία έδωσαν προτεραιότητα στην προώθηση ενεργειακά αποδοτικών 
ηλεκτρικών συσκευών. Αρκετά Κ-Μ επικεντρώθηκαν στη διενέργεια δρά-
σεων ενημέρωσης και εκπαίδευσης (Σουηδία, Πολωνία, Λετονία και Λου-
ξεμβούργο) και στην εκπόνηση ενεργειακών ελέγχων (Αυστρία, Γερμανία 
και Ολλανδία). Η Φινλανδία και η Ουγγαρία δρομολόγησαν τη θέσπιση 
νομοθεσίας για την προστασία από αποκοπές της παροχής ενέργειας, ενώ 
η Εσθονία και η Πολωνία προώθησαν την αξιοποίηση των ΑΠΕ. Τέλος, η 
Πορτογαλία στόχευσε στην θέσπιση κοινωνικού τιμολογίου και η Φινλαν-
δία στην παροχή επιδομάτων.
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Σχήμα 11. Ανάλυση εφαρμοζόμενων μέτρων πολιτικής για την καταπολέμηση της
ενεργειακής ένδειας για κάθε Κ-Μ.

Αναφορικά με τη στόχευση των μέτρων πολιτικής σε συγκεκριμένους 
τύπους νοικοκυριών το 36% δεν επικεντρώθηκε σε κάποια κατηγορία (Σχή-
μα 12). Ώστόσο, το 21% των μέτρων πολιτικής αφορούσε νοικοκυριά με χα-
μηλό εισόδημα, ενώ μόνο το 10% αυτών στόχευσε σε οικονομικά ευάλωτα 
νοικοκυριά. Επιπρόσθετα, το 8% των μέτρων πολιτικής αφορούσε νοικοκυ-
ριά τα οποία λαμβάνουν κοινωνικά επιδόματα και το 7% σε υπερχρεωμένα 
νοικοκυριά χωρίς ικανότητα πληρωμής, ενώ ίδιο ποσοστό εμφανίζουν τα 
μέτρα πολιτικής που στοχεύουν σε συνταξιούχους και ΑΜΕΑ. Τέλος, μι-
κρότερα ποσοστά εμφανίζουν μέτρα πολιτικής τα οποία είναι σχεδιασμέ-
να για νοικοκυριά με άτομα με χρόνιες παθήσεις, νοικοκυριά με παιδιά, 
νοικοκυριά σε αγροτικές περιοχές και νοικοκυριά με άνεργα μέλη.

Σχήμα 12. Στόχευση μέτρων πολιτικής σε συγκεκριμένες κατηγορίες νοικοκυριών.

Στο Σχήμα 13 παρουσιάζεται η ανάλυση των μέτρων πολιτικής, τα οποία 
αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες νοικοκυριών για κάθε Κ-Μ ξεχωριστά. 

Βουλγαρία, Σλοβενία και Ρουμανία έχουν προβεί στην εφαρμογή μέ-
τρων πολιτικής εστιασμένα στα ευάλωτα νοικοκυριά. Η Ιρλανδία έχει δρο-
μολογήσει μέτρα πολιτικής για συνταξιούχους, η Εσθονία για νοικοκυριά 
σε αγροτικές περιοχές, η Πορτογαλία και η Γερμανία για νοικοκυριά με 
άνεργα μέλη και η Φιλανδία και το Βέλγιο για νοικοκυριά με χρέη.

Τέλος, μέτρα πολιτικής για εξειδικευμένες κατηγορίες νοικοκυριών πα-
ρατηρήθηκαν, όπως στις περιπτώσεις της Ιρλανδίας για νοικοκυριά με άτο-
μα με χρόνιες παθήσεις, της Κύπρου, της Ουγγαρίας και της Πορτογαλίας 
για νοικοκυριά με ΑΜΕΑ, της Ελλάδας και της Σουηδίας με νοικοκυριά με 
παιδιά και της Κροατίας, της Κύπρου και της Γερμανίας για νοικοκυριά τα 
οποία λαμβάνουν κοινωνικά επιδόματα.

Η πλειοψηφία των μέτρων πολιτικής (68%) δεν επικεντρώνεται σε συ-
γκεκριμένο ιδιοκτησιακό καθεστώς της κατοικίας (Σχήματα 14 και 15). Το 
9% των μέτρων πολιτικής αφορούσε ιδιόκτητες (π.χ. Κροατία, Εσθονία, 
Ελλάδα, Γαλλία, Βουλγαρία και Ηνωμένο Βασίλειο), ενώ μόνο το 3% επικε-
ντρώθηκε σε ενοικιαστές (π.χ. Εσθονία, Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο και Ηνω-
μένο Βασίλειο). Τέλος, το 6% στόχευσε σε νοικοκυριά, τα οποία διαμένουν 
σε κοινωνικές κατοικίες (π.χ. Ολλανδία, Βέλγιο, Δανία και Εσθονία).
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Σχήμα 13. Ανάλυση στόχευσης μέτρων πολιτικής σε συγκεκριμένες 
κατηγορίες νοικοκυριών για κάθε Κ-Μ.

Αντίστοιχα, το 5% των μέτρων πολιτικής προώθησε την υλοποίηση μέ-
τρων σε πολυκατοικίες (π.χ. Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Λετονία, Λιθου-
ανία και Ελλάδα), ενώ το 10% δρομολόγησε μέτρα σε περιπτώσεις ιδιοκα-
τοίκησης (π.χ. Κροατία, Ιρλανδία, Δανία, και Γαλλία).

Η πλειοψηφία των μέτρων πολιτικής (60%) δεν αφορούσε νοικοκυριά 
που χρησιμοποιούν συγκεκριμένο ενεργειακό προϊόν (Σχήμα 16). Το 19% 
των μέτρων πολιτικής στόχευσε σε νοικοκυριά που καταναλώνουν ηλε-
κτρική ενέργεια, ενώ το 11% στην κατανάλωση φυσικού αερίου. Το ποσο-
στό των μέτρων πολιτικής, το οποίο επικεντρώθηκε σε λοιπά καύσιμα είναι 
αρκετά χαμηλό της τάξεως του 2%. 

Τέλος, στο Σχήμα 17 απεικονίζεται η ανάλυση των μέτρων πολιτικής βά-
σει των στοχευόμενων ενεργειακών προϊόντων για κάθε Κ-Μ ξεχωριστά. 
Στην περίπτωση της Κύπρου και της Ουγγαρίας τα μέτρα πολιτικής επικε-
ντρώθηκαν σε νοικοκυριά, τα οποία καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια, 
ενώ στην Πορτογαλία και στην Ουγγαρία σε φυσικό αέριο. Τέλος, ενδι-
αφέρον παρουσιάζουν οι περιπτώσεις της Βουλγαρίας και της Κροατίας 
όπου η στόχευση αφορούσε νοικοκυριά που καταναλώνουν τηλεθέρμαν-
ση και βιοενέργεια.

Σχήμα 14. Στόχευση μέτρων πολιτικής σε συγκεκριμένους τύπους 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Σχήμα 15. Ανάλυση μέτρων πολιτικής σε συγκεκριμένους τύπους 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος για κάθε Κ-Μ.
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Σχήμα 16. Στόχευση μέτρων πολιτικής σε συγκεκριμένα ενεργειακά προϊόντα.

Σχήμα 17. Ανάλυση μέτρων πολιτικής σε συγκεκριμένα ενεργειακά 
προϊόντα για κάθε Κ-Μ.

4. Συμπεράσματα
Η εκπονηθείσα ανάλυση ανέδειξε ότι η πλειοψηφία των μέτρων πολιτι-

κής έχει σχεδιαστεί και εφαρμοστεί χωρίς να στοχεύει στα νοικοκυριά, τα 
οποία πλήττονται από το φαινόμενο της ενεργειακής ένδειας. Επιπρόσθε-
τα, δεν ήταν εφικτή τόσο η εξεύρεση κοινών τάσεων για την πλειοψηφία 
των σχεδιαστικών χαρακτηριστικών, όσο και η εκτίμηση της αποτελεσματι-
κότητας των υλοποιηθέντων μέτρων πολιτικής αναφορικά με τη δυνατότη-
τα αντιμετώπισης της ενεργειακής ένδειας.

Συνοψίζοντας, η ανάλυση οδήγησε στην εξαγωγή των ακόλουθων συ-
μπερασμάτων αναφορικά με τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά των μέτρων 
πολιτικής για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας:

	Επιλογή ενός βέλτιστου μείγματος μέτρων πολιτικής για την 
εφαρμογή ενός συνεκτικού και ολοκληρωμένου πλαισίου πολι-
τικής.

	Συμμετοχή των αρμόδιων αρχών σε εθνικό επίπεδο στο σχεδια-
σμό και στην εφαρμογή των μέτρων πολιτικής με την ταυτόχρο-
νη εμπλοκή φορέων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

	Αξιοποίηση επιδότησης ως χρηματοδοτικό μηχανισμό μεγιστο-
ποιώντας τις συνέργειες με άλλα διαθέσιμα εργαλεία.

	Αποτελεσματική αξιοποίηση της διαθέσιμης δημόσιας χρημα-
τοδότησης.

	Προώθηση ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού κελύφους 
και ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων θέρμανσης και ψύξης.

	Σχεδιασμός μέτρων πολιτικής βάσει των ιδιαίτερων χαρακτη-
ριστικών και αναγκών των πληττόμενων νοικοκυριών από την 
ενεργειακή ένδεια.

	Μελέτη διακύμανσης ενεργειακής ένδειας για τα διαφορετικά 
ιδιοκτησιακά καθεστώτα και τύπους κατοικιών.

	Αντιμετώπιση φαινομένου ανεξάρτητα από τις ενεργειακές πη-
γές που χρησιμοποιούνται από τα πληττόμενα νοικοκυριά.

Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν τον εντοπισμό καλών πρακτικών 
και την ενδελεχή μελέτη αυτών με σκοπό τη διεξοδικότερη κατανόηση του 
τρόπου σχεδιασμού και εφαρμογής τους.
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Περίληψη

Η ενεργειακή φτώχεια, αν και αποτελεί ένα πολύπλευρο πρόβλημα, 
μέχρι σήμερα αντιμετωπίζεται με αποσπασματικά μέτρα κοινωνι-
κής πολιτικής (π.χ. επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, κοινωνικό τι-

μολόγιο), τα οποία βασίζονται κυρίως σε εισοδηματικά και περιουσιακά 
κριτήρια. Ώστόσο, δήμοι και άλλοι σχετικοί φορείς θα μπορούσαν να υπο-
στηρίξουν άμεσα τα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά, μέσα από την προώ-
θηση των ενεργειακών κοινοτήτων (π.χ. με συμψηφισμό/παροχή καθαρής 
ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών), οι οποίες αποτελούν πλέ-
ον πραγματικότητα. Ποια είναι όμως τα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά, τι 
δράσεις μπορούν να υλοποιηθούν από μια ενεργειακή κοινότητα και ποιες 
χρηματοδοτήσεις μπορούν να αξιοποιηθούν; Στόχος του άρθρου είναι, 
λοιπόν, η παρουσίαση εργαλείων και δράσεων για την αντιμετώπιση αυτών 
των προκλήσεων, δίνοντας έμφαση στην: (α) συμμετοχή των νέων κάθε 
περιοχής («next generation energy communities»), (β) αξιοποίηση διαδι-
κτυακών εργαλείων για τον προσδιορισμό ενεργειακά φτωχών νοικοκυρι-

https://www.energypoverty.eu/
https://www.energypoverty.eu/
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ών, δράσεων για βελτίωση ενεργειακής συμπεριφοράς και εξοικονόμηση 
ενέργειας, καθώς και τρόπων χρηματοδότησης, (γ) δημιουργία Τοπικών 
Γραφείων για την Ενεργειακή Φτώχεια, (δ) υλοποίηση προγραμμάτων εκ-
παίδευσης για «Energy Supporter & Mentors». Οι δράσεις αυτές αποτε-
λούν βασικοί άξονες του έργου POWERPOOR του Ευρωπαϊκού Προγράμ-
ματος «Horizon 2020».

Λέξεις κλειδιά: Ενεργειακές κοινότητες, ενεργειακή φτώχεια, παροχή κα-
θαρής ενέργειας, «next generation energy communities», προγράμματα 
εκπαίδευσης, διαδικτυακά εργαλεία, χρηματοδότηση

1. Εισαγωγή

Η ενεργειακή φτώχεια (ή ενεργειακή ένδεια) έχει αρχίσει να αναδεικνύε-
ται ως ένα σοβαρό πρόβλημα της κοινωνίας τα τελευταία χρόνια, το οποίο 
λαμβάνει ολοένα και περισσότερη προσοχή τόσο από τους ειδικούς όσο 
και από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Αν και δεν υπάρχει τυπικός 
ορισμός, ως ενεργειακή φτώχεια μπορεί να θεωρηθεί η αδυναμία ενός 
νοικοκυριού ή ενός ατόμου να καλύψει τις βασικές ενεργειακές του ανά-
γκες για θέρμανση, ψύξη, φωτισμό, κλπ., προκειμένου να έχει ένα αξιο-
πρεπές επίπεδο διαβίωσης (Bouzarovski, 2017).

Ταυτόχρονα, δεν υπάρχει ένας κοινός αποδεκτός δείκτης μέτρησης της 
ενεργειακής φτώχειας (Bouzarovski, 2017). Ουσιαστικά, αποτελεί ένα πο-
λύπλευρο πρόβλημα και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες (Simcock 
and Mullen, 2016), μερικοί από τους οποίους είναι η αύξηση του κόστους 
ενέργειας, το χαμηλό εισόδημα ενός νοικοκυριού ή/και η αδυναμία έγκαι-
ρης πληρωμής των λογαριασμών, η κακή ενεργειακή αποδοτικότητα των 
κτιρίων που μπορεί να μη διαθέτουν σωστή μόνωση αλλά και οι ακραίες 
καιρικές συνθήκες (Moore, 2012).

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδόν το 11% του πληθυσμού πλήττεται από 
ενεργειακή φτώχεια (EU EPOV, 2020). Ειδικότερα, οι χώρες της Νότιας 
και Ανατολικής Ευρώπης παρουσιάσουν τις υψηλότερες τιμές δεικτών 
που σχετίζονται με την ενεργειακή φτώχεια (Arsenopoulos et al., 2020; 
Bouzarovski and Petrova, 2015). Στο πλαίσιο αυτό, έχουν αρχίσει να γί-
νονται προσπάθειες για την καταπολέμηση του φαινομένου και δημιουρ-
γούνται ολοένα και περισσότερα εργαλεία και νέες υπηρεσίες με στόχο 
να ανακουφίσουν τα νοικοκυριά που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια 
(Papada et al., 2019). 

Η ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα μέχρι σήμερα αντιμετωπίζεται με 

αποσπασματικά μέτρα κοινωνικής πολιτικής (π.χ. επίδομα πετρελαίου θέρ-
μανσης, κοινωνικό τιμολόγιο), τα οποία βασίζονται κυρίως σε εισοδημα-
τικά και περιουσιακά κριτήρια. Ώστόσο, δήμοι και άλλοι σχετικοί φορείς 
θα μπορούσαν να υποστηρίξουν άμεσα τα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά, 
μέσα από την προώθηση των ενεργειακών κοινοτήτων (π.χ. με συμψηφι-
σμό/παροχή καθαρής ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών), οι 
οποίες αποτελούν πλέον πραγματικότητα. 

Ποια είναι όμως τα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά, τι δράσεις μπορούν 
να υλοποιηθούν από μια ενεργειακή κοινότητα και ποιες χρηματοδοτήσεις 
μπορούν να αξιοποιηθούν; 

Στόχος του άρθρου είναι, λοιπόν, η παρουσίαση εργαλείων και δρά-
σεων για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, δίνοντας έμφαση 
στην: (α) συμμετοχή των νέων κάθε περιοχής («next generation energy 
communities»), (β) αξιοποίηση διαδικτυακών εργαλείων για τον προσδι-
ορισμό ενεργειακά φτωχών νοικοκυριών, δράσεων για βελτίωση ενερ-
γειακής συμπεριφοράς και εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και τρόπων 
χρηματοδότησης, (γ) δημιουργία Τοπικών Γραφείων για την Ενεργει-
ακή Φτώχεια, (δ) υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης για «Energy 
Supporter & Mentors». Οι δράσεις αυτές αποτελούν βασικοί άξονες του 
έργου POWERPOOR του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Horizon 2020».

Στα επόμενα κεφάλαια περιγράφεται η έννοια των ενεργειακών κοινο-
τήτων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, και παρουσιάζονται εργα-
λεία και δράσεις προώθησης ενεργειακών κοινοτήτων για την αντιμετώπι-
ση της ενεργειακής φτώχειας. 

2. Δραστηριότητες και Παράγοντες Ανάπτυξης Ενεργει-
ακών Κοινοτήτων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως στόχο να αυξήσει τις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας σε ποσοστό 32% και για να το πέτυχει αυτό χρειάζεται τον 
ενεργό ρόλο των πολιτών μέσω κοινοτήτων (European Commission, 2020). 
Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς την Ενεργειακή Δημοκρατία, προκει-
μένου μαζί με τη βοήθεια των Κρατών- Μελών η Ευρώπη να μπορέσει να 
επιτύχει τους στόχους για μια Καθαρή και Βιώσιμη Ενέργεια. Με τον όρο 
Ενεργειακή Δημοκρατία εννοούμε τη μετάβαση προς μια βιώσιμη οικο-
νομία που θα περιλαμβάνει όλες τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο 
σύστημα παραγωγής και διανομής ενέργειας και να περάσουν στη χάραξη 
κλιματικής πολιτικής. 
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Πρωταρχικός σκοπός τους είναι η δημιουργία κοινωνικής καινοτομίας 
(Geels et al., 2017), όπως οι ενεργειακές κοινότητες. Οι ενεργειακές κοι-
νότητες, μπορούν να γίνουν κατανοητές ως τρόπος «οργάνωσης» συλ-
λογικών ενεργειακών δράσεων γύρω από μια ανοιχτή, δημοκρατική, και 
συμμετοχική παροχή υπηρεσιών για τα μέλη τους ή την ευρύτερη τοπική 
κοινότητα. Περιλαμβάνουν ένα μεγάλο φάσμα δράσεων και βασίζονται 
στη συλλογική λήψη αποφάσεων (Walker and Devine-Wright, 2008).

Υπάρχουν δύο επίσημοι ορισμοί ενεργειακών κοινοτήτων: οι «ενεργεια-
κές κοινότητες πολιτών» που περιλαμβάνονται στην αναθεωρημένη οδηγία 
για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΕ) 2019/944 (European 
Parliament, 2019) και οι «κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» που 
περιλαμβάνονται στην αναθεωρημένη οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας (ΕΕ) 2018/2001 (European Parliament & Council of the European 
Union, 2018). Και οι δυο οδηγίες περιγράφουν τις ενεργειακές κοινότητες 
ως έναν πιθανό τύπο οργάνωσης συλλογικών δράσεων στο ενεργειακό 
σύστημα (Frieden et al., 2019), επιτρέποντας διαφορετικές οργανωτικές 
μορφές (ένωση, συνεταιρισμός κ.α.) μέσω νομικής οντότητας.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2019/994 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι 
ενεργειακές κοινότητες πολιτών είναι οντότητες που αποτελούνται από 
μέλη και βασίζονται στην ανοικτή και οικειοθελή συμμετοχή (European 
Parliament, 2019). Οι κοινότητες διατηρούν το δικαίωμα να δραστηριο-
ποιούνται στην παραγωγή, στη διανομή, στην προμήθεια, στην κατανά-
λωση, στις υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης ή στις υπηρεσίες φόρτισης 
ηλεκτρικών οχημάτων, ή να παρέχουν άλλες υπηρεσίες ενέργειας στους 
εταίρους ή τα μέλη τους. Επιπλέον, μπορούν να συνδεθούν σε δίκτυα δι-
ανομής και να αντιμετωπίζονται χωρίς διακρίσεις από άποψη ρυθμίσεων 
ή πρόσβασης σε όλες τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, έχουν 
το δικαίωμα να μοιράζονται την ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν με τα 
μέλη τους. Τέλος, έχουν το δικαίωμα, όταν το επιτρέπει η εκάστοτε χώρα, 
να κατέχουν, να συστήνουν, να αγοράζουν ή να μισθώνουν δίκτυα διανο-
μής και να τα διαχειρίζονται αυτόνομα βάσει των κανονισμών που ισχύουν.

Στην Ευρώπη, υπάρχουν περίπου 3.500 είδη ενεργειακών συνεταιρι-
σμών, οι οποίες βρίσκονται κυρίως στο βορειοδυτικό της τμήμα (Caramizaru 
and Uihlein, 2019). Ο αριθμός των ενεργειακών κοινοτήτων είναι ακόμη 
υψηλότερος εάν λάβουμε υπόψη και άλλους τύπους ενεργειακών κοινο-
τήτων. Σημαντικός αριθμός ενεργειακών κοινοτήτων εντοπίζεται σε χώ-
ρες όπως η Γερμανία, η Δανία ή το Βέλγιο (Lissowska, 2013). Ειδικότερα, 
στην Γερμανία υπάρχουν περίπου 1.750 ενεργειακές κοινότητες (REScoop 
MECISE, 2019). Τα τελευταία χρόνια, οι ενεργειακές κοινότητες έχουν αρ-

χίσει να επεκτείνονται και σε νέους τομείς, πέραν της ηλεκτροπαραγωγής, 
όπως ο ενεργειακός εφοδιασμός, η ενεργειακή απόδοση και η ηλεκτροκί-
νηση (Caramizaru and Uihlein, 2019).  

3. Οι Ενεργειακές Κοινότητες στην Ελλάδα

Η Ελλάδα έθεσε επίσημα τα θεμέλια για την ίδρυση και λειτουργία των 
ενεργειακών κοινοτήτων το 2018, με τον Νόμο 4513. 

Σύμφωνα με τον Νόμο 4513, οι ενεργειακές κοινότητες ορίζονται ως 
«αστικοί συνεταιρισμοί αποκλειστικού σκοπού με στόχο την προώθηση 
της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και της καινοτομίας στον 
ενεργειακό τομέα» οι οποίες αναμένεται να συμβάλλουν καταλυτικά στην 
«αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας, και την προαγωγή της ενεργει-
ακής αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή 
και προμήθεια ενέργειας, την ενίσχυση της ενεργειακή αυτάρκειας και 
ασφάλειας σε νησιωτικού δήμους καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο». 

Oι ενεργειακές κοινότητες αποτυπώνονται και στον Εθνικό Σχεδιασμό 
για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) στο πλαίσιο των προτεινόμενων μέ-
τρων πολιτικής για την προώθηση των ΑΠΕ (ΥΠΕΝ, 2019).

Ώστόσο, μέχρι και σήμερα το τοπίο των ενεργειακών κοινοτήτων στην 
Ελλάδα είναι θολό, με μικρό αριθμό δραστήριων ενεργειακών κοινοτήτων 
και ελάχιστα αποτελέσματα ως προς την παραγωγή ενέργειας. Αυτή τη 
στιγμή στη χώρα υπάρχουν περισσότερες από 400 ενεργειακές κοινότη-
τες, οι περισσότερες εκ των οποίων εντοπίζονται στην  περιοχή της κεντρι-
κής Μακεδονίας (GREENPEACE, 2020).

Παρόλα αυτά, υπάρχουν κάποιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις ενερ-
γειακών κοινοτήτων που εντοπίζονται ανά την επικράτεια, οι οποίες μπο-
ρούν να αποτελέσουν τον οδηγό για την περαιτέρω εξάπλωση παρόμοιων 
εγχειρημάτων στο μέλλον (Heinrich-Böll-Stiftung, 2019).

•	 Στο νησί της Μήλου για παράδειγμα έχει εγκατασταθεί από το 2009, 
μονάδα αφαλάτωσης συνολικής δυναμικότητας 3.000 m3/ημέρα, για 
την εξασφάλιση της ικανοποίησης των αναγκών των κατοίκων του 
νησιού σε πόσιμο νερό, με χαμηλό κόστος. Επιπλέον της μονάδας 
αφαλάτωσης, έχει εγκατασταθεί και μια ανεμογεννήτρια ισχύος 850 
kW, προκειμένου να εξυπηρετεί τις ηλεκτρικές ανάγκες της μονάδας 
αφαλάτωσης σε μόνιμη βάση.
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•	 Δύο επίσης χαρακτηριστικά παραδείγματα ενεργειακών κοινοτήτων 
εντοπίζονται στο Νομό Καρδίτσας. Πιο συγκεκριμένα, ο πρώην Δή-
μος Κάμπου (ΔΕ Κάμπου) έχει προχωρήσει στη σύσταση ενεργεια-
κής κοινότητας μέσω της εγκατάστασης 5 Φ/Β πάρκων συνολικής 
ισχύος 100 kW για την κάλυψη μέρους των αναγκών των δημοτών σε 
ηλεκτρική ενέργεια, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μια πηγή εσόδων 
για τον δήμο σε σταθερή βάση. Το δεύτερο παράδειγμα ενεργει-
ακής κοινότητας που συναντά κανείς στην περιοχή της Καρδίτσας 
αφορά την Ενεργειακή Συνεταιριστική Εταιρεία Καρδίτσας η οποία 
από το 2016 προχώρησε στην κατασκευή εργοστασίου αξιοποίησης 
της βιομάζας που προέρχεται από τα υπολείμματα των δασικών και 
γεωργικών δραστηριοτήτων, προς παραγωγή πέλλετ.

4. Δράσεις ενεργειακών κοινοτήτων για την υποστήριξη 
της τοπικής κοινωνίας

Με την ίδρυση ενεργειακών κοινοτήτων, δήμοι και άλλοι σχετικοί φο-
ρείς έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν άμεσα την τοπική κοινωνία, 
ειδικότερα τους ευάλωτους καταναλωτές και τα ενεργειακά φτωχά νοι-
κοκυριά. Στις παραγράφους που ακολουθούν παρουσιάζονται ορισμένες 
δράσεις ενεργειακών κοινοτήτων. 

Οι προτεινόμενες δράσεις αποτελούν βασικό μέρος των δραστηριο-
τήτων του έργου Empowering Energy Poor Citizens through Joint Energy 
Initiatives (POWERPOOR) που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαικό πρό-
γραμμα έρευνας και καινοτομίας H2020 με Αριθμό Συμβολαίου 890437. 
Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη ενεργειακά φτωχών νοικοκυριών 
έτσι ώστε να εφαρμόσουν πρακτικές σχετικά με τη βελτίωση της ενεργει-
ακής συμπεριφοράς και συμμετοχή σε κοινές ενεργειακές πρωτοβουλίες. 
Ειδικότερα, θα διαμορφωθούν κατάλληλα προγράμματα υποστήριξης για 
ενεργειακά φτωχούς πολίτες, δίνοντας έμφαση στην δημιουργία ή ενίσχυ-
ση των ενεργειακών κοινοτήτων.

4.1 Δημιουργία ή ενίσχυση των ενεργειακών κοινοτήτων

Αρχικά, οι ενεργειακές κοινότητες έχουν την δυνατότητα να παρέχουν 
δράσεις για την υποστήριξη ευάλωτων καταναλωτών και την αντιμετώπιση 
της ενεργειακής φτώχειας, εντός της Περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η 
έδρα της ενεργειακής κοινότητας, ανεξάρτητα αν είναι μέλη της ενεργει-
ακής κοινότητας, όπως: 

•	 Παροχή ή συμψηφισμός καθαρής ενέργειας. 

•	 Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών.

•	 Άλλες δράσεις που μειώνουν την κατανάλωση της ενέργειας στις 
κατοικίες. 

4.2 «Next generation Energy Communities»

Η νέα γενιά μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στις ενεργειακές κοινότη-
τες. Ουσιαστικά, θα μπορούσαν να διαμορφωθούν ενεργειακές κοινότη-
τες που θα δίνουν έμφαση στην συμμετοχή των νέων (π.χ. ηλικίας 18 με 
29) κάθε περιοχής, ώστε να έχουν ένα εισόδημα για τις σπουδές τους ή 
για να μείνουν στον τόπο τους και να αρχίσουν μια νέα δουλειά. Ανάλογα 
με τον πληθυσμό, θα μπορούσε να υπάρχει ένα «rotation» – αν είναι πολ-
λοί οι νέοι στις περιοχές, να συμμετέχουν για 2-3 χρόνια, και να παίρνουν 
αυτό το έσοδο από την παραγόμενη καθαρή ενέργεια. Και στην συνέχεια 
οι επόμενοι. Δηλαδή, οικονομία διαμοιρασμού στην πράξη για την επόμε-
νη γενιά, μέσω των ενεργειακών κοινοτήτων.

4.3 Διαδικτυακά Εργαλεία 

Οι ενεργειακές κοινότητες θα έχουν στην διάθεση τους έτοιμα εργαλεία, 
έτσι ώστε πολίτες να μπορούν να τα αξιοποιούν και να βλέπουν αν είναι 
ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά, τι δράσεις για βελτίωση ενεργειακής συ-
μπεριφοράς και εξοικονόμηση ενέργειας θα μπορούσαν να υλοποιήσουν 
και ποιοι είναι οι διαθέσιμοι τρόποι χρηματοδότησης.

•	 POWER TARGET: Οι χρήστες θα μπορούν να συμπληρώνουν δεδο-
μένα σχετικά με το εισόδημα, τις καταναλώσεις, ή τα χαρακτηριστικά 
του κτιρίου, έτσι ώστε να υπολογίζεται ένα συνολικό σκορ σχετικά 
με την ενεργειακή φτώχεια.

•	 POWER ACT: Το εργαλείο θα παρέχει συμβουλές για την βελτίωση 
της ενεργειακής συμπεριφοράς σε ότι αφορά στη χρήση ενέργειας, 
αλλά και θα προτείνει μέτρα και παρεμβάσεις για την επίτευξη καλύ-
τερης ενεργειακής απόδοσης, λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα από 
το POWER TARGET.

•	 POWER FUND: Το τρίτο εργαλείο θα δίνει πληροφορίες στους πο-
λίτες, για το πώς μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις προτεινόμενες 
παρεμβάσεις με καινοτόμους τρόπους χρηματοδότησης.
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Αποτελέσματα από αυτά τα εργαλεία, θα μπορούσαν να βοηθήσουν 
εκπροσώπους δημοτικών αρχών, ενεργειακών κοινοτήτων, αλλά και άλ-
λους ενδιαφερόμενους να μπορούν να εστιάζουν σε συγκεκριμένες ομά-
δες πολιτών που είναι ενεργειακά φτωχοί, παρέχοντας εξατομικευμένες 
λύσεις και στοχευμένα προγράμματα υποστήριξης προς τους πολίτες.

Εικόνα 1. Διαδικτυακά Εργαλεία

4.4 «Energy Supporters & Mentors»

Σε συνδυασμό με τα εργαλεία, βασική επιδίωξη είναι οι εκπαιδεύσεις. 
Να μπορούν, δηλαδή, τα ίδια τα μέλη της ενεργειακής κοινότητας να γί-
νουν σύμβουλοι ενέργειας «Energy Supporters & Mentors» ή εκείνοι να 
μπορούν να εκπαιδεύουν τρίτους, είτε είναι δημοτικοί υπάλληλοι, είτε άν-
θρωποι που ασχολούνται με κοινωνικές υπηρεσίες, είτε ακόμα και απλοί μη-
χανικοί οι νέοι, που θα μπορούσαν να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις 
και εξειδίκευση. Συνεπώς, θα μπορούσε να διαμορφωθεί ένα ηλεκτρονι-
κό μητρώο πιστοποιημένων συμβούλων ενέργειας («Energy Supporters & 
Mentors») που θα υποστηρίζουν τα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά.

4.5 Δημιουργία γραφείου για την ενεργειακή φτώχεια

Μια άλλη δράση που προτείνεται είναι η δημιουργία ενός συμβουλευτι-
κού γραφείου για ζητήματα ενεργειακής φτώχειας. Σε αυτό το γραφείο θα 

μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι πολίτες με σκοπό να ενημε-
ρωθούν για πιθανά προγράμματα ενίσχυσης ή ακόμα και για να λάβουν 
κάποια καθοδήγηση για το πώς να συμμετάσχουν σε κάποιο πρόγραμμα. 
Επίσης, αυτό το γραφείο θα μπορεί να προτείνει εξατομικευμένες λύσεις 
και δράσεις για πολίτες που πλήττονται από την ενεργειακή φτώχεια αλλά 
και να τους φέρνει σε επαφή με άλλους φορείς που να μπορούν ενδεχο-
μένως να τους βοηθήσουν. 

5. Συμπεράσματα

Με την ίδρυση ενεργειακών κοινοτήτων, δήμοι και περιφέρειες έχουν την 
δυνατότητα να υποστηρίξουν άμεσα την τοπική κοινωνία, αξιοποιώντας 
κατάλληλα εργαλεία και δράσεις για την υποστήριξη των ευάλωτων κα-
ταναλωτών και ενεργειακά φτωχών νοικοκυριών που δίνουν έμφαση στην 
καθαρή ενέργεια.

Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις αυτές σχετίζονται με τον συμψηφισμό 
ή παροχή καθαρής ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών ή άλ-
λες δράσεις που μειώνουν την κατανάλωση της ενέργειας στις κατοικίες. 
Προς αυτή την κατεύθυνση, οι ενεργειακές κοινότητες για την αντιμετώπι-
ση της ενεργειακής φτώχειας θα μπορούσαν να ενσωματώνουν εργαλεία 
και δράσεις που αφορούν στη συμμετοχή των νέων κάθε περιοχής («next 
generation energy communities»), αξιοποίηση διαδικτυακών εργαλείων, 
δημιουργία Τοπικών Γραφείων για την Ενεργειακή Φτώχεια, και υλοποίηση 
προγραμμάτων εκπαίδευσης για «Energy Supporter & Mentors».

Στο πλαίσιο του έργου POWERPOOR πρόκειται να σχεδιαστούν, ανα-
πτυχθούν, και υλοποιηθούν πιλοτικά προγράμματα υποστήριξης για την 
ενεργειακή φτώχεια σε οχτώ Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ουγγαρία, 
Κροατία, Εσθονία, Λετονία, Βουλγαρία, Πορτογαλία και Ισπανία, οι οποί-
ες παρουσιάσουν την χειρότερη απόδοση στους δείκτες του Ευρωπαϊκού 
παρατηρητηρίου). Τα προγράμματα θα υποστηριχθούν από ένα δίκτυο πι-
στοποιημένων συμβούλων ενέργειας «Energy Supporter & Mentors». Ο 
ρόλος τους περιλαμβάνει την υποστήριξη (περισσότερων από 22.000) 
ενεργειακά φτωχών νοικοκυριών για το σχεδιασμό και την υλοποίηση πα-
ρεμβάσεων ενεργειακής αποδοτικότητας, καθώς και τη συμμετοχή τους 
σε κοινές πρωτοβουλίες για την ενέργεια. 

Οι δράσεις αυτές θα συμβάλουν στην διαμόρφωση ενός Οδηγού για 
την ενσωμάτωση της ενεργειακής φτώχειας στον τοπικό ενεργειακό σχε-
διασμό (π.χ. στο πλαίσιο των Σχεδίων Δράσης για Αειφόρο Ενέργεια και 
Κλίμα). Σημειώνεται ότι το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την 
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Ενέργεια έχει ορίσει την ενεργειακή φτώχεια ως τρίτο πυλώνα του και δι-
αδραματίζει ηγετικό ρόλο για τη διατήρηση του θέματος στην ημερήσια 
διάταξη με ορίζοντα το 2030.
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Περίληψη

Η προστασία του καταναλωτή και, ειδικότερα του ευάλωτου, αποτελεί 
στόχο πρωταρχικής σημασίας για το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, 
όπως προκύπτει ευχερώς από τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/72/

ΕΚ αλλά και της πρόσφατης Οδηγίας 2019/944/ΕΚ. Βάσει αυτών, η δια-
σφάλιση των δικαιωμάτων του ευάλωτου καταναλωτή και η ενίσχυση της 
θέσης του στην αγορά ενέργειας αποτελεί πλέον κεντρική ευθύνη τόσο 
του κράτους όσο και των ενεργειακών επιχειρήσεων. Η Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας έχει γίνει αποδέκτης σημαντικού αριθμού αναφορών και πα-
ραπόνων από ευάλωτους καταναλωτές οι οποίοι διαμαρτύρονται για αδυ-
ναμία ένταξης σε προγράμματα διακανονισμών λόγω αδυναμίας καταβο-
λής των απαιτούμενων προκαταβολών ή και αδυναμία ανταπόκρισης σε 
καταρτισμένα προγράμματα διακανονισμών των ληξιπρόθεσμων οφειλών 
τους. Στο πλαίσιο αυτό και, πέραν της ανάγκης ενίσχυσης του πλαισίου 
προστασίας των ευάλωτων καταναλωτών, τίθεται και το ζήτημα της τή-
ρησης της αρχής της διαφάνειας και της επαρκούς ενημέρωσής αυτών 

για τα προσφερόμενα προγράμματα εκ των διαθέσιμων παρόχων της αγο-
ράς. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι κύριες δράσεις της Ρυθ-
μιστικής Αρχής Ενέργειας -της Ανεξάρτητης Αρχής της Ελλάδας για τη 
ρύθμιση των ενεργειακών ζητημάτων της χώρας- για την προστασία των 
ευάλωτων καταναλωτών και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, 
όπως είναι ενδεικτικά η Γνωμοδότηση 11/2019 για την ενίσχυση της θέσης 
των ευάλωτων καταναλωτών, η Απόφαση 759/2020 για την έκδοση νέας 
μεθοδολογίας υπολογισμού «ανταλλάγματος» για τους Προμηθευτές που 
παρέχουν το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, η ενεργός συμμετοχή της Αρ-
χής στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα STEP-IN για την αντιμετώπιση της ενεργει-
ακής φτώχειας, κ.ο.κ.

Λέξεις-κλειδιά: ευάλωτοι καταναλωτές, ενεργειακή φτώχεια, ΡΑΕ, ρυθμι-
στικές δράσεις, προστασία

1. Εισαγωγή

Όπως είναι γνωστό, οι ενωσιακοί κανόνες (Οδηγία 2009/72/ΕΚ και  
2019/944/ΕΚ) αποδίδουν μέγιστη σημασία στην προστασία των ευάλωτων 
καταναλωτών και επιβάλλουν τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές τους ανάγκες και να διασφαλίζονται τα δι-
καιώματά τους. Συναφώς, η προστασία των ευάλωτων καταναλωτών απο-
τελεί βασική υποχρέωση των προμηθευτών, σύμφωνα με το άρθρο 48 του 
νόμου 4001/2011 και τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Προμήθειας που 
εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 51 του νόμου αυτού. Η ενίσχυ-
ση των δικαιωμάτων των ευάλωτων καταναλωτών δε συνδέεται απλώς με 
την ενίσχυση του νομικού πλαισίου αλλά και με την ενίσχυση της ίδιας της 
θέσης τους ως καταναλωτές, με την παροχή εύκολα προσβάσιμης, διαφα-
νούς και κατανοητής πληροφόρησης.

Στο ίδιο πλαίσιο, η ενεργειακή φτώχεια αποτελεί ένα τα πλέον σοβαρά 
κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό 
επίπεδο τα τελευταία χρόνια. Ειδικά η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή των 
χωρών που πλήττονται από αυτήν, εν μέσω της σοβαρής οικονομικής ύφε-
σης των τελευταίων 11 χρόνων και των πολιτικών λιτότητας που έχουν επι-
βληθεί. Από το 2009, πριν καν υπάρξει ενιαίος ορισμός της ενεργειακής 
φτώχειας, στο πλαίσιο της προώθησης του λεγόμενου Τρίτου Ενεργειακού 
Πακέτου, τα κράτη - μέλη κλήθηκαν να προστατεύσουν τους ευάλωτους 
πολίτες. Στην Ελλάδα, ο όρος της «ενεργειακής φτώχειας» εισήχθη για 
πρώτη φορά στην ελληνική νομοθεσία με τον Ν. 4001/2011 «για τη λει-
τουργία των Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου», ο 
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οποίος ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο τις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου και του Κοινοβουλίου του Τρίτου Ενεργειακού Πακέτου (2009/72/
ΕΚ και  2009/73/ΕΚ για ηλεκτρισμό και φυσικό αέριο, αντίστοιχα). Το 2019 
πλέον, με την ψήφιση του νέου ευρωπαϊκού ενεργειακού πακέτου για την 
καθαρή ενέργεια (EU Clean Energy Package - EU 2019/944), η ενδυνάμωση 
των καταναλωτών ως ενεργών συμμετεχόντων στο ενεργειακό σύστημα 
καθώς και η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας από τα κράτη – μέλη 
αποτελούν προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής.  

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) έχει γίνει αποδέκτης σημαντικού 
αριθμού αναφορών και παραπόνων από ευάλωτους καταναλωτές που δι-
αμαρτύρονται για αδυναμία ανταπόκρισης σε καταρτισμένα προγράμμα-
τα διακανονισμών των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, υπό το υφιστάμενο 
προσφερόμενο εμπορικό πλαίσιο των διακανονισμών των προμηθευτών 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, καθώς επίσης και για αδυναμία 
ένταξης σε προγράμματα διακανονισμών λόγω αδυναμίας καταβολής των 
απαιτούμενων προκαταβολών. Το γεγονός αυτό κλιμακώνεται όταν συνδυ-
άζεται με επιμέρους δυσμενείς παράγοντες, όπως η δυσχερής οικονομική 
θέση των καταναλωτών εξαιτίας του χαμηλού εισοδήματός τους, η επαγ-
γελματική και οικογενειακή τους κατάσταση, καθώς και ειδικών καταστά-
σεων υγείας (συμπεριλαμβανομένων και των μηχανικά υποστηριζόμενων) 
που δύναται να υφίστανται. 

Στο πλαίσιο των ως άνω ενωσιακών και εθνικών διατάξεων, η ΡΑΕ έχει 
προχωρήσει σε μια σειρά από παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες για τους 
ευάλωτους καταναλωτές, προκειμένου να ενισχύσει τη θέση τους στην 
αγορά ενέργειας, αλλά και προκειμένου οι ίδιοι να έχουν τη δυνατότητα 
να επωφεληθούν από τον ανταγωνισμό και τις προσφερόμενες υπηρεσίες 
στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 
αερίου.   

2. Ρυθμιστικές Πρωτοβουλίες για την προστασία των 
Ευάλωτων Καταναλωτών

2.1 Ενίσχυση του πλαισίου Προστασίας των Ευάλωτων Καταναλω-
τών (Γνωμοδότηση ΡΑΕ 11/2019)

Δεδομένου ότι η προστασία του καταναλωτή και, ειδικότερα του ευάλω-
του καταναλωτή, βρίσκεται στο επίκεντρο του ενωσιακού και το εθνικού 
δικαίου, η ΡΑΕ, στην από 25.09.2019 Συνεδρίασή της ενέκρινε την παροχή 
κατευθύνσεων προς τους προμηθευτές αναφορικά με τα «Προγράμματα 
διακανονισμών ληξιπρόθεσμων οφειλών ευάλωτων καταναλωτών – Ενί-

σχυση Διαφάνειας στην πληροφόρηση». Ειδικότερα, μετά από σχετική 
Δημόσια Διαβούλευση (28/02/2020 – 13/03/2020), εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 
11/2019 Γνωμοδότηση ΡΑΕ «Ενίσχυση του πλαισίου προστασίας των Ευά-
λωτων Πελατών» προς τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος για την 
τροποποίηση των διατάξεων των Κωδίκων προμήθειας ηλεκτρικής ενέρ-
γειας1 και φυσικού αερίου2, με προτάσεις για ευνοϊκούς διακανονισμούς 
αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών των ευάλωτων καταναλωτών, κα-
θώς και ειδική πρόβλεψη απαγόρευσης υποβολής αιτήματος απενεργο-
ποίησης μετρητή φορτίου από τον προμηθευτή για τους ευάλωτους κατα-
ναλωτές που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης.

Επί της Αρχής και, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της παροχής ηλε-
κτρικού ρεύματος για τη σωματική, ψυχική, ηθική και κοινωνική υπόσταση 
του καταναλωτή, το μέτρο της διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος, ακόμη 
και σε περίπτωση νόμιμης ληξιπρόθεσμης οφειλής, θα πρέπει να ασκείται 
εντός των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο οικο-
νομικός και κοινωνικός σκοπός του δικαιώματος πρόσβασης στην ηλεκτρι-
κή ενέργεια. Ειδικότερα δε για τους ευάλωτους καταναλωτές, δεδομένης 
της οικονομικής τους κατάστασης ή της κατάστασης υγείας τους, το μέ-
τρο της διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει να αποτελεί ακραία 
μορφή είσπραξης και να εφαρμόζεται μόνο μετά την αποτυχία καταβο-
λής διακανονισμένων οφειλών, με κριτήρια τη δυνατότητα καταβολής της 
συνήθους τετραμηνιαίας δαπάνης βάσει της κατανάλωσης της παροχής 
και την εκάστοτε οικονομική κατάσταση του καταναλωτή, καθώς και τον 
όρο της απολύτως αναγκαίας -για τη διαβίωση- κατανάλωσης ηλεκτρικού 
ρεύματος κατά τη διάρκεια του διακανονισμού. Δεδομένου ότι μεγάλος 
αριθμός ευάλωτων καταναλωτών φαίνεται να αδυνατεί να τηρήσει ακόμη 
και τους ευνοϊκούς διακανονισμούς σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 
άρθρου 34 αμφότερων των Κωδίκων (Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής 
Ενέργειας και Κώδικας Προμήθειας Φυσικού Αερίου), η υπ’ αριθμ. 11/2019 
Γνωμοδότηση ΡΑΕ περιλαμβάνει τις ακόλουθες παρεμβάσεις: 

•	 τροποποίηση των σχετικών διατάξεων που αφορούν στο μέγιστο 
ποσό της μηνιαίας δόσης διακανονισμού για την ηλεκτρική ενέρ-
γεια ευάλωτων οικιακών καταναλωτών στο επίπεδο του 40% έναντι 
του ισχύοντος 50%.

•	 μη προϋπόθεση προκαταβολής για τη σύναψη του διακανονισμού.
•	 απαγόρευση υποβολής αιτήματος απενεργοποίησης μετρητή φορ-

τίου λόγω οφειλών για τους ευάλωτους καταναλωτές που χρήζουν 

1 Κώδικας Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Πελάτες (ΦΕΚ Β' 1969/2018), όπως ισχύει
2 Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β' 823/2013), όπως ισχύει
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μηχανικής υποστήριξης, με τον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας 
να αναλαμβάνει τη μέριμνα για την ηλεκτροδότησή τους.  

•	 επέκταση των σχετικών προτάσεων και στις διατάξεις του Κώδικα 
Προμήθειας Φυσικού Αερίου, λόγω της ανάγκης αναλογικής με-
ταχείρισης ευάλωτων πελατών φυσικού αερίου σε σχέση με τους 
ευάλωτους πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας και, λαμβάνοντας υπό-
ψη το γεγονός ότι το φυσικό αέριο αποτελεί μια πηγή ενέργειας 
ολοένα και πιο απαραίτητη για την καθημερινή διαβίωση μεγάλου 
μέρους των καταναλωτών.

2.2 Παρακολούθηση των προγραμμάτων διακανονισμών των ευά-
λωτων καταναλωτών, σε ολόκληρη την αγορά ηλεκτρισμού και φυ-
σικού αερίου (Επιστολή ΡΑΕ Ο-80625/21.01.2020) 

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της (ιδίως άρθρα 3, 22 και 24 του 
ν 4001/2011) για την εποπτεία των λιανικών ενεργειακών αγορών και την 
προστασία των ευάλωτων καταναλωτών και, λαμβάνοντας υπόψη το άνοιγ-
μα του τομέα της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, 
κρίνει επιτακτική την τήρηση κάποιων κανόνων ορθής και αποτελεσμα-
τικής πρακτικής εκ μέρους των προμηθευτών. Ειδικότερα, βάσει της υπ’ 
αριθμ. Ο-80625/21.01.2020 επιστολής ΡΑΕ, οι προμηθευτές υποχρεούνται 
να αναρτούν σε εμφανές σημείο στην ιστοσελίδα τους τα κριτήρια εφαρ-
μογής και το περιεχόμενο των προσφερόμενων προγραμμάτων διακανο-
νισμών που διατίθενται στους καταναλωτές, βάσει της εκάστοτε εταιρικής 
πολιτικής τους, με τρόπο διαφανή και ευχερώς επαληθεύσιμο. Επιπρόσθε-
τα, η Αρχή εξετάζει σε μηνιαία βάση την κατανομή των ευάλωτων κατανα-
λωτών σε κάθε προμηθευτή, τους διακανονισμούς που καταρτίζονται ανά 
προμηθευτή και τις οφειλές που πιθανόν συσσωρεύονται λόγω αδυναμίας 
ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις των καταναλωτών αυτών.

2.3 Έκδοση νέας μεθοδολογίας υπολογισμού Ανταλλάγματος που 
οφείλεται στους προμηθευτές που παρέχουν Υπηρεσίες Κοινής 
Ωφέλειας σε δικαιούχους Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) 
(Απόφαση ΡΑΕ 759/2020)

Η παροχή ειδικού τιμολογίου ΚΟΤ συνιστά υποχρέωση όλων των προμη-
θευτών ηλεκτρικής ενέργειας (άρθρο 55 παρ. 3 του ν. 4001/2011 και ΥΑ Δ5-
ΗΛ/Β7Φ.1/οικ.27547, καθώς και σχετικοί όροι των αδειών προμήθειας), για 
την οποία διασφαλίζεται η πλήρης ανάκτηση του σχετικού κόστους από 
τους προμηθευτές, στο πλαίσιο της παραγράφου 5 του άρθρου 140 του ν. 
4001/2011 και σύμφωνα με το αρ. 36 παρ. 2 ν. 4067/2012, στο οποίο προ-

βλέπεται εξολοκλήρου αντιστάθμιση στους κατόχους άδειας προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας για τις παρεχόμενες από αυτούς Υπηρεσίες Κοινής 
Ώφέλειας (ΥΚΏ). Η εν λόγω αντιστάθμιση πραγματοποιείται με την απόδο-
ση «Ανταλλάγματος» στους ως άνω προμηθευτές. Το εν λόγω Αντάλλαγμα 
αποτελεί και το κίνητρο των προμηθευτών για την παροχή της συγκεκριμέ-
νης υπηρεσίας στους ευάλωτους καταναλωτές.

Πιο αναλυτικά, η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό τιμολό-
γιο «Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο» (ΚΟΤ) στους ευπαθείς καταναλωτές, 
όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει της υπουργικής απόφασης Δ5-ΗΛ/Β/
Φ29/16027/06.08.2010 «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου», 
έχει ενταχθεί στις Υπηρεσίες Κοινής Ώφέλειας. Με την υπ’ αριθμ ΥΠΕΝ/
ΥΠΡΓ/892/152 Απόφαση «Τροποποίηση της αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/ 
6.8.2010 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι-
ματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (Β΄ 1403) 
όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β΄ 242/01.02.2018), τροποποιήθηκαν ριζικά το 2018, 
τόσο η δομή όσο και ο τρόπος παροχής του ΚΟΤ και επανακαθορίστηκαν 
τα κριτήρια ένταξης επιμέρους κατηγοριών καταναλωτών στο ανωτέρω 
καθεστώς. Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκαν δύο κατηγορίες δικαιούχων 
του ΚΟΤ, ήτοι «Δικαιούχοι Κ.Ο.Τ. Α» και «Δικαιούχοι Κ.Ο.Τ. Β», βάσει, ιδί-
ως, εισοδηματικών κριτηρίων. Συνοπτικά, το νέο πλαίσιο παροχής ΚΟΤ, σε 
συμφωνία με τις υπ’ αριθμ. γνωμοδοτήσεις ΡΑΕ 1/2017 και 11/2017 προς το 
ΥΠΕΝ, περιλαμβάνει (α) παροχή έκπτωσης στη χρέωση προμήθειας για την 
κατανάλωση ημέρας, εκφρασμένης σε €/MWh για κάθε κατηγορία δικαι-
ούχων ΚΟΤ (75 €/MWh για την κατηγορία ΚΟΤ Α και 45 €/MWh για την κα-
τηγορία ΚΟΤ Β, σύμφωνα με την ανωτέρω υπ’ αριθμ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152 
Απόφαση) και (β) τη χορήγηση απαλλαγής από τις Χρεώσεις Χρήσης Συ-
στήματος και Δικτύου των δικαιούχων ΚΟΤ Α εντός των προβλεπόμενων 
ορίων τετραμηνιαίας κατανάλωσης. Περαιτέρω, ορίστηκαν ειδικές ρυθμί-
σεις  για την εφαρμογή της έκπτωσης στην περίπτωση που οι δικαιούχοι 
ΚΟΤ διαθέτουν μετρητή κατανάλωσης νυκτερινού ρεύματος. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ουσιώδεις τροποποιήσεις που επήλθαν στο 
πλαίσιο παροχής του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου το 2018, αναφορι-
κά τόσο με τα κριτήρια των δικαιούχων όσο και με το περιεχόμενο του 
τιμολογίου, κατέστη αναγκαία η επανεξέταση και η αναδιαμόρφωση της 
σχετικής μεθοδολογίας που ήταν σε ισχύ από το 2011 για τον υπολογισμό 
του οφειλόμενου Ανταλλάγματος για την παροχή του ΚΟΤ, προκειμένου 
να είναι συμβατή με το νέο πλαίσιο και να επιτρέπει την ευχερή και υπό 
όρους διαφάνεια στην εφαρμογή της. Στόχος ήταν η νέα μεθοδολογία να 
διατυπωθεί με τρόπο που δε θα δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά, θα 
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επιφέρει το ελάχιστο δυνατό κόστος στους καταναλωτές και η εφαρμογή 
της θα είναι εύκολα επαληθεύσιμη και ελέγξιμη. Για την κατάρτιση της 
νέας μεθοδολογίας για το Αντάλλαγμα ΚΟΤ, η Αρχή συνεργάστηκε με το 
Διαχειριστή του Ειδικού Λογαριασμού ΥΚΏ, ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την τροπο-
ποίηση της υπ’ αριθμ. 1525/2011 Απόφασης ΡΑΕ.

Ειδικότερα, μετά από σχετική Δημόσια Διαβούλευση (19/2/2020 έως 
04/03/2020), εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 759/2020 Απόφαση ΡΑΕ «Νέα Μεθοδο-
λογία Υπολογισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για την κάλυψη δαπανών 
παροχής του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου ως Υπηρεσίας Κοινής Ώφέ-
λειας σε εφαρμογή της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152 (ΦΕΚ Β΄ 242/01.02.2018)», 
η οποία περιλαμβάνει λεπτομερή αποτύπωση της εν λόγω μεθοδολογίας. 
Με την ανωτέρω μεθοδολογία εξασφαλίζεται η διαφάνεια στα ανταλλάγ-
ματα που εισπράττουν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας για την πα-
ροχή των τιμολογίων ΚΟΤ,  χωρίς να πλήττεται ο ανταγωνισμός, εφόσον 
το νέο ΚΟΤ δεν αποτελεί ορισμένο από την Πολιτεία τιμολόγιο, αλλά προ-
σφέρεται σε μορφή έκπτωσης στους ευάλωτους καταναλωτές επί του τι-
μολογίου του προμηθευτή.

2.4 Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών σε προϊόντα Ηλεκτρικής Ενέργειας 
και Φυσικού  Αερίου

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, βάσει των διατάξεων των άρ-
θρων 22-24, 27  και 49 του ν. 4001/2011 και του άρθρου 7 των Κωδίκων 
Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε Πελάτες και, 
λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις των Οδηγιών 72/2009 και 944/2019 
και των Κατευθυντηρίων γραμμών που έχουν εκδοθεί ειδικά για το θέμα 
των Εργαλείων Σύγκρισης τιμών, υιοθέτησε την πρακτική υλοποίησης από 
την ίδια την Αρχή Εργαλείου Σύγκρισης Τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και 
φυσικού αερίου (εφεξής «Εργαλείο»), με ειδική πρόβλεψη για την ορθή 
ενημέρωση των καταναλωτών χαμηλού εισοδήματος και των δικαιούχων 
του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ).

Ο σχεδιασμός του Εργαλείου ξεκίνησε κατά το τελευταίο τρίμηνο του 
2018 και η ανάπτυξή του ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2020. Το εν λόγω 
Εργαλείο σχεδιάστηκε ώστε να αποτυπώνει και να συγκρίνει με τον πληρέ-
στερο δυνατό τρόπο, βάσει των αρχών της διαφάνειας, της προσβασιμό-
τητας, της πληρότητας των πληροφοριών και της ανεξαρτησίας στην ενη-
μέρωση, το συνολικό εκτιμώμενο κόστος του ανταγωνιστικού σκέλους των 
προσφερόμενων τιμολογίων, ενώ παράλληλα υπολογίζει και το αντίστοιχο 
κόστος του ρυθμιζόμενου σκέλους που συναρτάται με την κατανάλωση 

και τη χρήση ενέργειας. Ο καταναλωτής, με το Εργαλείο αυτό -το οποίο 
θα είναι κάθε στιγμή ενημερωμένο με τις τελευταίες αλλαγές στα τιμο-
λόγια των προμηθευτών- θα έχει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στα 
διαθέσιμα τιμολόγια όλων των προμηθευτών, ανεξαρτήτως του επιπέδου 
εξοικείωσής του με την τεχνολογία.  Η επίτευξη των παραπάνω στόχων 
θα διασφαλίζει την αμερόληπτη και αντικειμενική συγκριτική αξιολόγηση 
των δημοσιευμένων τιμολογίων των ενεργειακών αγορών εκ μέρους των 
καταναλωτών και θα παρέχει σε αυτούς τη δυνατότητα να επιλέγουν την 
καλύτερη για τους ίδιους διαθέσιμη προσφορά, βάσει κριτηρίων που θα 
καθορίζουν οι ίδιοι. Επιπλέον, το Εργαλείο θα ενισχύσει τον έλεγχο στη δι-
αφάνεια των χρεώσεων που εφαρμόζουν οι προμηθευτές και στον τρόπο 
με τον οποίο τιμολογούν τους καταναλωτές.

Το Εργαλείο έχει ως πεδίο εφαρμογής τα τιμολόγια Μικρών Πελατών 
Χαμηλής Τάσης ηλεκτρικής ενέργειας και τα οικιακά και εμπορικά τιμολό-
για Τελικών Πελατών φυσικού αερίου, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 
3 των αντίστοιχων Κωδίκων Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσι-
κού αερίου. Η Αρχή, δίνοντας έμφαση στην εξυπηρέτηση και προστασία 
των καταναλωτών χαμηλού εισοδήματος, ενσωμάτωσε στο εργαλείο και 
τις εκπτώσεις των δικαιούχων του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ), 
ενώ στο πλαίσιο της γενικότερης ενδυνάμωσης του καταναλωτή στην προ-
σφερόμενη πληροφορία συμπεριέλαβε και το κόστος των ρυθμιζόμενων 
χρεώσεων, που αποτελούν μέρος του συνολικού κόστους ενέργειας.

Προκειμένου όλοι οι Συμμετέχοντες να έχουν ένα σαφή χάρτη υποχρε-
ώσεων και δικαιωμάτων, ο οποίος θα διασφαλίζει ότι η πληροφορία που 
θα φτάνει στον τελικό καταναλωτή είναι αξιόπιστη, διαφανής και αδιά-
βλητη, η Αρχή ενέκρινε την έκδοση σχετικού Κανονισμού Λειτουργίας του 
Εργαλείου Σύγκρισης Τιμών στα πρότυπα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπι-
κοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT). Σκοπός του εν λόγω Κανονισμού εί-
ναι η περιγραφή των διαδικασιών λειτουργίας του «Εργαλείου σύγκρισης 
Τιμών  ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου Λιανικής», η αποτύπωση 
των ρόλων των εμπλεκομένων μερών, καθώς και οι υποχρεώσεις και τα 
δικαιώματα αυτών (Απόφαση ΡΑΕ 313/2019, ΦΕΚ Β’ 1254/12.04.2019).

Δεδομένου, βέβαια, ότι εργαλεία και εφαρμογές τέτοιας φύσης που 
καλούνται να αποτυπώσουν ραγδαία μεταβαλλόμενες και δυναμικές 
εμπορικές εξελίξεις λιανικών αγορών χρήζουν διαρκούς ανάγκης παρα-
κολούθησης, τεχνικής συντήρησης και επικαιροποίησης, προκειμένου να 
μπορούν να ανταποκριθούν στις κάθε φορά διαμορφούμενες ενεργεια-
κές συνθήκες, το Εργαλείο έχει ήδη διανύσει δύο περιόδους πιλοτικής 
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λειτουργίας3, εν μέσω μίας διαρκούς διαδικασίας λειτουργικής ενίσχυσης 
αυτού. Στο πλαίσιο αυτό, καθ’ όλη τη διάρκεια αναβάθμισης του Εργα-
λείου, έχει πραγματοποιηθεί προσθήκη πρόσθετων δυνατοτήτων, όπως η 
ποσοτικοποίηση  διαφορετικών τύπων εκπτώσεων (συνδυαστικών και μη), 
η ποσοτικοποίηση και υλοποίηση ρητρών προσαρμογής ανταγωνιστικού 
σκέλους τιμολογίων, η δημιουργία πρόσθετων προεπιλογών για τους κα-
ταναλωτές, η επέκταση των αρχικών κατηγοριών πελατών Χαμηλής Τάσης 
(πχ. Επαγγελματικά τιμολόγια με διζωνική καταγραφή, μεγάλες επαγγελ-
ματικές παροχές με καταγραφή και τιμολόγηση ισχύος τύπου Γ21) κ.ά. Επι-
πρόσθετα, η Αρχή προχώρησε σε επανασχεδιασμό των αρχικών μορφοτύ-
πων για τα προϊόντα τόσο ηλεκτρικής ενέργειας όσο και φυσικού αερίου, 
ώστε η εν λόγω εφαρμογή να μπορεί να ενσωματώσει και να αποτυπώσει 
όλες τις τρέχουσες αλλαγές που παρατηρούνται στα προσφερόμενα προ-
ϊόντα των προμηθευτών και οι οποίες δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν 
εξαρχής (πχ. σταθερά τιμολόγια φυσικού αερίου, προϊόντα προαγοράς 
kWh ενέργειας, συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 
αερίου, κ.ά.).

Η Αρχή, πριν τη διάθεση του Εργαλείου στο ευρύ κοινό, προχώρησε 
ήδη στην πιλοτική διάθεση αυτού σε Κοινωνικούς Εταίρους (καταναλω-
τικές οργανώσεις), μέσω της υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΡΑΕ Ο-82822/19.06.2020 
επιστολής, η οποία ολοκληρώθηκε στις 03.07.2020. 

3. Ρυθμιστικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της 
ενεργειακής φτώχειας

3.1 Ενεργός συμμετοχή στο Πανευρωπαϊκό Πρόγραμμα «STEP-IΝ: 
Using Living Labs to roll out Sustainable Strategies for Energy Poor 
Individuals»

Στο πλαίσιο ενσωμάτωσης της ενεργειακής φτώχειας στην ατζέντα των 
ρυθμιστικών παρεμβάσεων, δεδομένης της ανάδειξης του προβλήματος 
της ενεργειακής φτώχειας ως ένα από τα πλέον κρίσιμα ευρωπαϊκά ζη-
τήματα τα τελευταία χρόνια αλλά και της ενσωμάτωσης αυτού στο νέο 
ευρωπαϊκό ενεργειακό πακέτο για την καθαρή ενέργεια (EU Clean Energy 
Package - EU 2019/944), η ΡΑΕ συμμετέχει ενεργά στο Πανευρωπαϊκό 
Ερευνητικό Πρόγραμμα «STEP-IΝ: Using Living Labs to roll out Sustainable 
Strategies for Energy Poor Individuals», με αντικείμενο την καταπολέμη-
ση της ενεργειακής φτώχειας. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πρόγραμμα 

«Horizon 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται σε στενή συνερ-
γασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, μέσω ερευνητικής δραστηριό-
τητας στην περιοχή του Μετσόβου (πιλοτική εφαρμογή εξοπλισμού παρα-
κολούθησης -μετρητές κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, αισθητήρες 
θερμοκρασίας και υγρασίας- σε έναν αριθμό νοικοκυριών και περιοδική 
παρακολούθηση των μετρητικών δεδομένων), συγγραφής σχετικού ερευ-
νητικού έργου και συμμετοχής στις έως τώρα σχετικές συναντήσεις/ημε-
ρίδες/παρουσιάσεις (πχ. “Energy Café”, 9ο Διεπιστημονικό Συνέδριο του 
Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. στο Μέτσοβο «Όραμα, Σχεδιασμός και Πολιτι-
κές για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των ορεινών και των απομονωμέ-
νων περιοχών», Διαδικτυακό στρογγυλό τραπέζι «Η ενεργειακή πενία στην 
Ελλάδα: Ποσοτικοποίηση, Παρακολούθηση και Πολιτικές Αντιμετώπισης», 
κ.ά). Στόχος του προγράμματος είναι, αφενός, η ανάπτυξη μιας καινοτό-
μου, σφαιρικής μεθοδολογίας για την αποτελεσματική ανάλυση και αντι-
μετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, με την εμπλοκή τοπικών, εθνικών, 
ευρωπαϊκών οργανώσεων και εμπειρογνωμόνων για τον καθορισμό των 
κατάλληλων στρατηγικών αντιμετώπισης του προβλήματος και, αφετέρου, 
η προώθηση μέτρων ενεργειακής εξοικονόμησης, η αλλαγή των προτύπων 
ενεργειακής συμπεριφοράς και η βελτίωση της ‘ενεργειακής παιδείας’.

3.2 Ανταλλαγή απόψεων για το πρόβλημα της ενεργειακής φτώ-
χειας με άλλες ρυθμιστικές αρχές  - Συμμετοχή στο πρόγραμμα 
Twinning 

Το πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας αναλύθηκε και παρουσιάστηκε 
εκτενώς στο πλαίσιο συνεργασίας της ΡΑΕ με την αντίστοιχη Ρυθμιστική 
Αρχή της Γεωργίας μέσω του προγράμματος «Twinning Project for Service 
Quality and Smart Metering in Georgia - Development of Incentive Based 
Regulation for Service Quality and Regulatory Strategy to Support Roll-
out of Smart Metering», με ζητήματα συζήτησης την ενεργειακή φτώχεια 
και την προστασία/ενδυνάμωση των καταναλωτών, στην Τιφλίδα της Γε-
ωργίας (το Νοέμβριο 2019) από τη Διεύθυνση Ρύθμισης και Εποπτείας 
Ενεργειακών Αγορών Λιανικής και Καταναλωτών της Αρχής, που έχει υπό 
την εποπτεία της την παρακολούθηση και καταπολέμηση της ενεργειακής 
φτώχειας και την ευρύτερη προστασία των καταναλωτών των ενεργειακών 
αγορών.     

3 16.08.2019-18.09.2019 και 29.04.202-27.05.2020
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4. Σύνοψη

Η παρούσα εργασία τονίζει την κεντρική θέση που ενέχει η προστασία του 
καταναλωτή και, ειδικότερα του ευάλωτου καταναλωτή τόσο στο ενωσιακό 
όσο και στο εθνικό δίκαιο και παρουσιάζει τις  βασικές δράσεις που έχουν 
υιοθετηθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για την προστασία των ευά-
λωτων καταναλωτών και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

Ο αντίκτυπος του COVID-19 
στην αγορά ενέργειας
Ραφαήλα Γρηγορίου1 και Ηλιάνα Παπαμάρκου1

1 VaasaETT, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Περίληψη

Η πανδημία του COVID-19 έχει επηρεάσει σημαντικά τις ζωές μας και 
την παγκόσμια οικονομία τους τελευταίους μήνες. Σαν αποτέλεσμα 
των μέτρων που ελήφθησαν για τον περιορισμό της εξάπλωσης του 

ιού, παρατηρήθηκε μεγάλη μείωση στη συνολική ζήτηση ηλεκτρισμού και 
φυσικού αερίου στις Ευρωπαϊκές αγορές, ειδικά σε αυτές όπου πάρθηκαν 
αυστηρά μέτρα καραντίνας, μεταξύ Μαρτίου-Απριλίου 2020. Η οικιακή κα-
τανάλωση ενέργειας ωστόσο αυξήθηκε, σαν αποτέλεσμα της αύξησης του 
χρόνου στο σπίτι (συμπεριλαμβανομένης της τηλεργασίας). Ακολούθησε 
μία σειρά από μέτρα διευκόλυνσης, ώστε να υποστηρίξουν τους πολίτες 
με οικονομικές δυσκολίες κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης. Ταυτόχρονα, 
οι τιμές του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου ακολούθησαν μία φθί-
νουσα πορεία. Αυτό το άρθρο εξετάζει την επίδραση του COVID-19 στις 
οικιακές τιμές ενέργειας κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2020 
(H1) 1. Η ανάλυση βασίζεται σε δεδομένα από το ερευνητικό έργο Δείκτης 
Τιμών Οικιακής Ενέργειας (Household Energy Price Index - HEPI)2 για τη 

1 Το άρθρο για την περίοδο 2020Η1 (VaasaETT, 2020) θα ακολουθήσει σύντομα άρθρο που 
θα εξετάζει την περίοδο 2020Η2.

2 Household Energy Price Index by Energie-Control, MEKH & VaasaETT. Περισσότερες πλη-
ροφορίες πάνω στη μεθοδολογία καθώς και οι πιο πρόσφατες μηνιαίες τιμές μπορούν να 
βρεθούν στην ιστοσελίδα του project, στο: https://www.energypriceindex.com/ 
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μελέτη της εξέλιξης των οικιακών τιμών ενέργειας σε σχέση με άλλους 
επιδραστικούς παράγοντες, ενώ παρατίθεται και μία λεπτομερής περίλη-
ψη των μέτρων υποστήριξης που πάρθηκαν στην Ευρώπη. 

Λέξεις-κλειδιά: COVID-19, Αγορά-ενέργειας, Ηλεκτρισμός, Φυσικό-αέριο, 
Οικιακοί-καταναλωτές

1. Εισαγωγή

Η πανδημία του COVID-19 εμφανίστηκε στις ζωές μας το πρώτο εξάμη-
νο του 2020 και έκτοτε προκάλεσε μεγάλες αλλαγές τόσο σε προσωπικό 
όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Κατά τους πρώτους μήνες της πανδημίας, 
στις περισσότερες χώρες οι άνθρωποι κλείστηκαν στα σπίτια τους ενώ οι 
μεγάλοι καταναλωτές ενέργειας (βιομηχανίες, εστιατόρια, τόποι εστίασης) 
αναγκάστηκαν να μπουν σε αναστολή εργασίας. Σαν αποτέλεσμα, παρα-
τηρήθηκε μεγάλη πτώση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στις Ευρω-
παϊκές αγορές (IEA, 2020), (Capgemini, VaasaETT, DE PARDIEU BROCAS 
MAFFFEI and Enerdata, 2020) ιδιαίτερα σε εκείνες που έλαβαν αυστηρό-
τερα μέτρα λόγω της εξάπλωσης του COVID-19. Ακολουθώντας την πτώση 
της ζήτησης, οι τιμές ακολούθησαν επίσης πτωτική τάση μεταξύ των μη-
νών Μαρτίου-Ιουνίου του 2020. Παρομοίως, οι τιμές του φυσικού αερίου 
έφτασαν στη χαμηλότερη τιμή των τελευταίων δυο ετών τον Απρίλιο και 
συνέχισαν τη φθίνουσα τάση τους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.

Η πτώση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου διευκό-
λυνε τους οικιακούς πελάτες, η κατανάλωση των οποίων παρουσίασε αύ-
ξηση καθώς περνούσαν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους στο σπί-
τι - ειδικά σε χώρες όπου έλαβαν αυστηρά μέτρα καραντίνας. Σύμφωνα 
με την Shell Energy Retail, η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας στο σπίτι κατά 
τη διάρκεια του περιορισμού κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο (τα δε-
δομένα βασίζονται σε 24.000 έξυπνους μετρητές και αναφέρονται στον 
Απρίλιο του 2020) έδειξε αύξηση 15%, η οποία αντιστοιχεί σε αύξηση 7% 
του μέσου ετήσιου λογαριασμού καυσίμων (Shell Energy, 2020).

Βασική πηγή δεδομένων για το συγκεκριμένο άρθρο αποτέλεσε το 
HEPI (Household Energy Price Project, 2020). Το HEPI είναι ένα δημόσιο 
ερευνητικό έργο και καλύπτει 32 Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, συλλέγοντας 
και δημοσιεύοντας μηνιαίες τιμές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου που 
αντιστοιχούν στον τυπικό οικιακό καταναλωτή, όπως αυτός ορίζεται ανά 
χώρα. 

2. Μεθοδολογία

Σε αυτό το άρθρο, οι μηνιαίες τιμές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου του 
HEPI αναλύθηκαν ώστε να εκτιμηθούν οι αλλαγές που προκλήθηκαν από 
τον COVID-19 στις τιμές ενέργειας που πληρώθηκαν από οικιακούς κατα-
ναλωτές στην Ευρώπη. Η σύγκριση έγινε σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, με την 
χρήση τριών διαφορετικών Ευρωπαϊκών μέσων όρων:

• EUR15: Περιλαμβάνει τις χώρες της πρώην ΕU15: Αυστρία, Βέλγιο, 
Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Ελλάδα, 
Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, 
Σουηδία. Παρόλο που ο όρος ΕU15 έχει σταματήσει να υφίσταται 
μετά την αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ο μέσος όρος EUR15 εξακολουθεί να παρουσιάζει ενδιαφέ-
ρον καθώς περιλαμβάνει μερικές από τις πιο ενεργές αγορές ενέρ-
γειας στην Ευρώπη.

• EU27: Περιλαμβάνει τις 27 χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• EUR: Υπολογίζεται ως ο μέσος όρος όλων των χωρών που περιλαμ-

βάνονται στο ερευνητικό έργο HEPI, δηλαδή τις χώρες του EU27 και 
Μεγάλη Βρετανία, Μαυροβούνιο, Σερβία, Ελβετία και Ουκρανία.

Στο πρώτο στάδιο της ανάλυσης, έγινε μία προσπάθεια αξιολόγησης 
του μεγέθους των αλλαγών στην οικιακή τιμή ενέργειας που έλαβε χώρα 
με την άφιξη της πανδημίας στην Ευρώπη. Καθώς η ακριβής ημερομηνία 
που ο COVID-19 έφτασε σε κάθε χώρα ποικίλει μεταξύ Μαρτίου και Απρι-
λίου, στην ανάλυση χρησιμοποιήθηκε η αλλαγή στην τιμή μεταξύ Φεβρου-
αρίου-Απριλίου, ώστε να ληφθεί υπόψιν η πλήρης επίδραση του COVID-19 
στις τιμές ενέργειας. Οι ποσοστιαίες αλλαγές συγκρίθηκαν με τις αντί-
στοιχες περσινές αλλά και με το μηνιαίο μοτίβο αλλαγών των προηγούμε-
νων 5 χρόνων. 

Στη συνέχεια, εξετάστηκε η επίδραση του COVID-19 σε αυτές τις αλ-
λαγές, σε συνδυασμό με άλλους επιδραστικούς παράγοντες. Σε αυτό το 
πλαίσιο, έγινε μία λεπτομερής συλλογή μέτρων στήριξης που λήφθηκαν 
από τους παράγοντες της αγοράς ενέργειας (π.χ. ρυθμιστικές αρχές, πα-
ρόχους ηλεκτρισμού ή φυσικού αερίου, διαχειριστές δικτύων διανομής 
κ.λπ.) για την ελάφρυνση των καταναλωτών που αντιμετώπισαν οικονομι-
κές δυσκολίες κατά τους πρώτους μήνες της πανδημίας. Στη συνέχεια,  το 
μοτίβο εξέλιξης των τιμών του HEPI συγκρίθηκε με αυτό των τιμών χον-
δρικής, σε μια προσπάθεια διαχωρισμού των περιπτώσεων που οι αλλαγές 
στη λιανική τιμή της ενέργειας συσχετίζονται κυρίως με μέτρα στήριξης 
από αυτές που φαίνεται να είναι σε μεγάλο βαθμό συνέπεια αλλαγών στις 
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τιμές χονδρικής. Τέλος, αναζητώντας επιπλέον επιδραστικούς παράγο-
ντες, η χρονοσειρά της χονδρικής τιμής ηλεκτρισμού συγκρίθηκε με τις 
αντίστοιχες χρονοσειρές καυσίμων (υγροποιημένο φυσικό αέριο – LNG, 
φυσικό αέριο, αδιύλιστο πετρέλαιο – crude oil).

3. Αποτελέσματα

3.1 Πρόσφατες διακυμάνσεις τιμών

Η ανάλυση έδειξε ότι η αλλαγή στην μέση Ευρωπαϊκή τιμή ηλεκτρισμού 
και φυσικού αερίου μεταξύ Φεβρουαρίου-Απριλίου του 2020 είναι σημα-
ντικά μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του 2019, γεγονός που ισχύει και για 
τους 3 Ευρωπαϊκούς μέσους όρους: EUR15, EU27 και EUR (Σχήμα 1). Οι 
μειώσεις τιμών του 2020 είναι από 2.3 (EU27) έως και 4.6 φορές (EUR15) 
μεγαλύτερες για την οικιακή αγορά του ηλεκτρισμού. Στο φυσικό αέριο 
αν και η διαφορά εξακολουθεί να είναι εμφανής, είναι κάπως μικρότερη 
καθώς ο Απρίλιος σε κάποιες χώρες συμπίπτει με το τέλος της περιόδου 
θέρμανσης.

 

Σχήμα 1. Αλλαγή στη μέση οικιακή τιμή ηλεκτρισμού (αριστερό γράφημα) 
και φυσικού αερίου (δεξί γράφημα) μεταξύ Φεβρουαρίου-Απριλίου 2019 VS 2020

(πηγή: HEPI by Energie-Control, MEKH & VaasaETT, 2020)

Στη συνέχεια, εξετάζοντας το ετήσιο μοτίβο μηνιαίων αλλαγών, η πτώση 
στις τιμές ηλεκτρισμού (Σχήμα 2) και φυσικού αερίου (Σχήμα 3Σχήμα 3) του 
Απριλίου 2020 ήταν η μεγαλύτερη μείωση τιμών Απριλίου της περασμένης δε-
καετίας (2010-2020) για τις αγορές EUR15 και πενταετίας για τις αγορές EU27 
και EUR. Ταυτόχρονα, οι αλλαγές (μειώσεις) που συνέβησαν κατά τη διάρκεια 
της περιόδου Απριλίου - Ιουνίου 2020 ήταν μεγαλύτερες - και σε κάποιες πε-
ριπτώσεις πολύ μεγαλύτερες - του εύρους αλλαγών των αντίστοιχων μηνών.

 

Σχήμα 2. Ετήσιο μοτίβο μηνιαίων αλλαγών στη μέση οικιακή τιμή ηλεκτρισμού κατά την 
περίοδο 20152020Η1, οι αλλαγές του 2020Η1 συμβολίζονται με την έντονη μπλε γραμμή  

(πηγή: HEPI by Energie-Control, MEKH & VaasaETT)

 

Σχήμα 3. Ετήσιο μοτίβο μηνιαίων αλλαγών στη μέση οικιακή τιμή φυσικού αερίου 
κατά την περίοδο 20152020Η1, οι αλλαγές του 2020Η1 συμβολίζονται με την έντονη 

πορτοκαλί γραμμή (πηγή: HEPI by Energie-Control, MEKH & VaasaETT)
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Οι κατανομές των μηνιαίων αλλαγών για τη τιμή του ηλεκτρισμού και 
φυσικού αερίου (Σχήμα 4) επιβεβαιώνουν τη σημαντικότητα των αλλαγών 
του Απριλίου 2020, δείχνοντας ότι βρίσκονται στο 5% των μεγαλύτερων 
αλλαγών που συνέβησαν σε οποιονδήποτε μήνα στο διάστημα 2015-2020 
για το EU27. 

Σχήμα 4. Κατανομή μηνιαίων αλλαγών στην τιμή του ηλεκτρισμού (αριστερό γράφημα)  
και φυσικού αερίου (δεξί γράφημα), για την περίοδο 2015-2020Η1. Η αλλαγή του Απριλίου 

2020 και στα δύο γραφήματα αναπαρίσταται με μαύρη κάθετη διακεκομμένη γραμμή  
πηγή: HEPI by Energie-Control, MEKH & VaasaETT)

3.2 Μέτρα διευκόλυνσης

Από τις πρώτες κιόλας μέρες που η πανδημία άρχισε να επηρεάζει τη ζωή 
των πολιτών στη Ευρώπη, η ενεργειακή βιομηχανία πήρε μία σειρά μέτρων 
υποστήριξης, με σκοπό τη διευκόλυνση των πολιτών που αντιμετώπιζαν 
οικονομικές δυσκολίες κατά τη διάρκεια (ή λόγω) του πρώτου κύματος 
της πανδημίας. Τα μέτρα αυτά σε κάποιες περιπτώσεις καθορίστηκαν από 
τις τοπικές κυβερνήσεις ή ρυθμιστικές αρχές, είτε ήταν άμεση πρωτοβου-
λία των παραγόντων της αγοράς ενέργειας (παρόχων ηλεκτρισμού/φυσι-
κού αερίου, διαχειριστές δικτύων διανομής κ.λπ.). Τα άρθρα (EUROPEAN 
COMMISSION: DIRECTORATE GENERAL ECONOMIC AND FINANCIAL 
AFFAIRS, 2020a) και (EUROPEAN COMMISSION: DIRECTORATE GENERAL 
ECONOMIC AND FINANCIAL AFFAIRS, 2020b) της Ευρωπαικής επιτροπής 
αποτέλεσαν βασική πηγή για τη συλλογή των μέτρων στήριξης, σε συνδυ-
ασμό με ένα σύνολο άρθρων από δημόσιες πηγές, όπως καταγράφονται 
στην πλήρη έκδοση της παρούσας ανάλυσης (VaasaETT, 2020).

Παρατηρήθηκε ότι τα συχνότερα λαμβανόμενα μέτρα μπορούν να δια-
χωριστούν σε τέσσερεις κατηγορίες: «Παύση διακοπών λόγω απλήρωτων 

λογαριασμών», «Επέκταση των προθεσμιών πληρωμής», «Μείωση τιμών 
λιανικής» και «Δωρεάν πίστωση σε πελάτες σε οικονομική δυσχέρεια». 
Το Σχήμα 5 συνοψίζει τα αποτελέσματα της συλλογής, παρουσιάζοντας 
πόσες και ποιες Ευρωπαϊκές χώρες έλαβαν μέτρα από κάθε κατηγορία. 
Συγκεκριμένα στην Ελλάδα πάρθηκαν μέτρα από τις τρεις πιο δημοφι-
λείς κατηγορίες κατά τη διάρκεια της καραντίνας: «Παύση διακοπών λόγω 
απλήρωτων λογαριασμών», «Επέκταση των προθεσμιών πληρωμής λογα-
ριασμών» και «Μείωση τιμών λιανικής».

Η κατηγορία «Άλλα» περιλαμβάνει μέτρα που δεν ανήκουν σε καμία 
από τις υπάρχουσες κατηγορίες, π.χ. την απαγόρευση αυξήσεων στις τιμές 
λιανικής για κάποια χρονική περίοδο, ειδικές τιμολογήσεις κατόπιν σχετι-
κής αίτησης, παράταση του κοινωνικού τιμολογίου, κλπ. Συνολικά, τα μόνα 
μέτρα που έχουν άμεσο αντίκτυπο στη λιανική τιμή της ενέργειας είναι 
«Μείωση τιμών λιανικής» και κάποια από τα «Άλλα».

 

Σχήμα 5. Συνοπτική απεικόνιση των ενεργειακών μέτρων στήριξης που πάρθηκαν 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας στην Ευρώπη (2020Η1) (πηγή: VaasaETT, 2020)

3.3 Χονδρική τιμή ηλεκτρισμού και άλλοι επιδραστικοί παράγοντες 

Στο Σχήμα 6 φαίνεται η σύγκριση μεταξύ των αλλαγών στις ενεργειακές 
συνιστώσες της λιανικής τιμής ηλεκτρισμού και αυτών στις τιμές χονδρι-
κής στο διάστημα Φεβρουαρίου-Απριλίου 2020, ανά χώρα. Η σύγκριση 
δείχνει ότι οι τιμές λιανικής έχουν επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από τις 
αντίστοιχες μειώσεις στις τιμές χονδρικής. Συνολικά, παρατηρείται μία ξε-
κάθαρη πτωτική τάση σε όλες τις χώρες, με μοναδική εξαίρεση την Πολω-
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νία3. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις (Φινλανδία, Μεγάλη Βρετανία) η μείωση 
στην λιανική τιμή (ενεργειακή συνιστώσα) είναι μεγαλύτερη από τη μείωση 
(σε c€/kWh) της χονδρικής τιμής, αποτελώντας ένδειξη της σημαντικής 
επιρροής των μέτρων στήριξης στη διαμόρφωση των τιμών ηλεκτρισμού 
αυτών των χωρών.

Η Ελλάδα ανήκει στην κατηγορία των χωρών που η μείωση στη χονδρι-
κή τιμή του ρεύματος είναι αρκετά μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μείωση 
στην ενεργειακή συνιστώσα της λιανικής τιμής. Οι χώρες αυτές αποτε-
λούν την πλειοψηφία των περιπτώσεων, καθώς είναι σύνηθες φαινόμενο 
οι αλλαγές στη χονδρική τιμή του ρεύματος να εμφανίζονται στη λιανική 
τιμή με καθυστέρηση κάποιων μηνών. Επιπλέον, είναι πιθανόν σε κάποιες 
χώρες η μικρή ανταπόκριση της ενεργειακής συνιστώσας στις μειώσεις 
της χονδρικής τιμής να συσχετίζεται έμμεσα με τα μέτρα στήριξης, για 
παράδειγμα το κέρδος από τη μείωση των τιμών της χονδρικής να χρησι-
μοποιήθηκε για μέτρα που ήταν στοχευμένα σε ειδικές ομάδες καταναλω-
τών και επομένως δεν αντικατοπτρίζονται στην πορεία των τιμών για τον 
τυπικό καταναλωτή.

 

Σχήμα 6. Σύγκριση αλλαγών στη χονδρική τιμή ηλεκτρισμού VS στην ενεργειακή συνιστώσα 
της λιανικής οικιακής τιμής μεταξύ Φεβρουαρίου-Απριλίου 2020 σε c€/kWh

(αριστερός άξονας) και % (δεξιός άξονας) (πηγή: VaasaETT, 2020) 

Σχήμα 7. Σύγκριση μέσης λιανικής οικιακής τιμής ηλεκτρισμού (αριστερός άξονας) με τη 
χονδρική τιμή ηλεκτρισμού (δεξιός άξονας) για EU27, Ιανουάριος 2019 – Ιούνιος 2020 

(πηγή: VaasaETT, 2020)

Στο Σχήμα 7 συγκρίνεται η εξέλιξη της χρονοσειράς των τιμών χονδρι-
κής σε σχέση με τη λιανική τιμή ρεύματος για EU27. Σύμφωνα με το σχήμα, 
η χονδρική τιμή ηλεκτρισμού ξεκίνησε μία πτωτική πορεία ήδη προτού ο 
COVID-19 φτάσει στην Ευρώπη η οποία έγινε πιο έντονη μετά το Νοέμ-
βριο 2019, ενώ η λιανική τιμή ηλεκτρισμού άρχισε να πέφτει μόνο μετά 
το Μάρτιο 2020. Ταυτόχρονα, οι τιμές χονδρικής ακολουθούν σε μεγάλο 
βαθμό την μακροχρόνια τάση άλλων καυσίμων, όπως το φυσικό αέριο και 
το αδιύλιστο πετρέλαιο (Σχήμα 8). Οι τιμές λιανικής με τη σειρά τους, φαί-
νονται να ακολουθούν τις τιμές χονδρικής - όπως κάνουν συνήθως - απλά 
με μικρότερες διακυμάνσεις και με καθυστέρηση λίγων μηνών. Η μεγάλη 
πτώση των τιμών λιανικής που ξεκινά τον Μάρτιο του 2020 λοιπόν φαίνε-
ται πως αποτελεί, εν μέρει τουλάχιστον, μια καθυστερημένη ανταπόκριση 
σε αλλαγές της αγοράς που είχαν προηγηθεί της πανδημίας.

Σχήμα 8. Σύγκριση χονδρικής τιμή ηλεκτρισμού (δεξιός άξονας) με τις τιμές των καυσίμων 
(αριστερός άξονας), 2015 – 2020Η1 (πηγή: VaasaETT, 2020)

3 Η Πολωνία αύξησε την τιμή της οικιακής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 12% μεταξύ Φεβρου-
αρίου και Απριλίου 2020. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο και ήταν συνέπεια της 
αύξησης του κόστους εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα, καθώς ο άνθρακας αποτελεί μεγά-
λο μέρος του μείγματος παραγωγής της χώρας. Ωστόσο, είχαν ανακοινωθεί σχετικά μέτρα 
στήριξης πριν από την έναρξη της πανδημίας στη χώρα.



262     ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ   |   ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1OU ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΤΏΧΕΙΑ      263

4. Συμπεράσματα

Εστιάζοντας στη βραχυπρόθεσμη εικόνα των αλλαγών στη λιανική τιμή 
της ενέργειας κατά τους πρώτους μήνες της πανδημίας, είναι σαφές ότι 
οι επιπτώσεις του COVID-19 και τα σχετικά μέτρα στήριξης ήταν ο βασικός 
παράγοντας που οδήγησε σε μειώσεις των τιμών ενέργειας. Η παρούσα 
ανάλυση επιβεβαίωσε τον αναμφισβήτητο αντίκτυπο του COVID-19 στην 
οικιακή τιμή του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου, εξετάζοντας τις 
αλλαγές που συνέβησαν στις τιμές αυτές κατά τους πρώτους μήνες της 
πανδημίας. Ταυτόχρονα, η μελέτη της λιανικής τιμής του ηλεκτρισμού σε 
συνδυασμό με τις χρονοσειρές της χονδρικής τιμής ηλεκτρισμού και τις 
τιμές άλλων καυσίμων (αδιύλιστο πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγροποιημένο 
φυσικό αέριο) βοήθησε στον εντοπισμό μοτίβων που ξεκίνησαν πριν την 
εμφάνιση του COVID-19 και φαίνεται να αποτέλεσαν επιδραστικούς παρά-
γοντες για την εξέλιξη της λιανικής τιμής. 

Ο διαχωρισμός των δύο επιδραστικών παραγόντων και η εκτίμηση του 
βαθμού επιρροής του καθένα από αυτούς δεν είναι – τουλάχιστον ακόμη 
– στατιστικά δυνατός. Η ανάλυση μεγαλύτερης περιόδου της μετα-COVID 
εποχής, για το δεύτερο εξάμηνο του 2020 που περιλαμβάνει και το δεύ-
τερο κύμα της πανδημίας, θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο σχηματισμό 
μιας πιο ξεκάθαρης εικόνας. Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα ανάλυση απο-
τελεί μία ένδειξη ότι τιμή της ενέργειας έχει δείξει αρκετή σταθερότητα 
στις δυναμικές της αγοράς ενέργειας, παρά το μεγάλο σοκ της πανδημίας.
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Η επίδραση των περιοριστι-
κών μέτρων της πανδημίας 
στην ενεργειακή κατανάλωση 
των νοικοκυριών
Δημήτρης Δαμίγος1, Αναστάσιος Μπαλάσκας1

1 Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 
Ζωγράφου, Ελλάδα

Περίληψη

Η πανδημία του κορωνοϊού Covid-19 αποτελεί, πρωτίστως, μια παγκό-
σμια κρίση υγείας. Ταυτόχρονα, έχει ήδη πυροδοτήσει μια κοινωνι-
κοοικονομική κρίση πολύ μεγάλων διαστάσεων. Μεταξύ των άλλων 

επιπτώσεων, η πανδημία αναμένεται να επιδεινώσει και το πρόβλημα της 
ενεργειακής φτώχειας. Αφενός, λόγω της προσπάθειας αντιμετώπισης 
της πανδημίας, τα περιοριστικά μέτρα πλήττουν οριζόντια την οικονομική 
δραστηριότητα και κατ’ επέκταση την απασχόληση και το εισόδημα των 
νοικοκυριών. Αφετέρου, η αυξημένη παραμονή στο σπίτι οδηγεί σε υψη-
λότερη κατανάλωση ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Η παρούσα ερ-
γασία διερευνά τις επιπτώσεις της πανδημίας στην ενεργειακή φτώχεια, 
στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας ως μελέτη περίπτωσης τον ορεινό οικισμό 
του Μετσόβου. Συνδυάζοντας μετρήσεις που λαμβάνονται από καταγρα-
φικό εξοπλισμό και πληροφορίες που συλλέγονται μέσω δομημένων ερω-
τηματολογίων σε επιλεγμένο δείγμα νοικοκυριών, εκτιμάται ότι κατά την 
περίοδο των περιοριστικών μέτρων η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 
αυξήθηκε κατά 8,5% περίπου και της θερμικής ενέργειας κατά 2,5%. Τα 

ευρήματα κάθε άλλο παρά καθησυχαστικά είναι ενόψει του δεύτερο κύ-
ματος. Πρώτον, υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των νοι-
κοκυριών διαφορετικών εισοδηματικών κλάσεων. Δεύτερον, το δεύτερο 
κύμα εξελίσσεται στην καρδιά του χειμώνα, όπου οι ενεργειακές ανάγκες 
είναι αυξημένες. Είναι λοιπόν απολύτως επιβεβλημένο να ληφθούν άμεσα 
μέτρα προστασίας των ευάλωτων νοικοκυριών, για να αποφευχθούν κατα-
στάσεις που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας οικονομι-
κής κρίσης στη χώρα. 

Λέξεις-κλειδιά: ενεργειακή κατανάλωση, ενεργειακή φτώχεια, πανδημία, 
Covid-19

1. Εισαγωγή

Ο κορωνοϊός Covid-19 αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά στην πόλη Γουχάν 
της Κίνας, το Δεκέμβρη του 2019. Μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου 2020 
είχε εξαπλωθεί σε 220 χώρες, μολύνοντας περισσότερους από 60 εκα-
τομμύρια ανθρώπους και προκαλώντας πάνω από 1,4 εκατομμύρια θα-
νάτους (World Health Organization, 2020). Η πανδημία που προκλήθηκε 
από τον κορωνοϊό Covid-19 αντιμετωπίζεται πρωτίστως ως μία παγκόσμια 
κρίση υγείας, η σημαντικότερη μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ώστόσο, 
εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας θα πυροδοτήσουν και μια άνευ 
προηγουμένου κοινωνικοοικονομική κρίση (United Nations Development 
Programme, 2020) Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Απασχόλησης πε-
ρισσότερες από 400 εκατομμύρια θέσεις εργασίας μπορεί να χαθούν (ILO, 
2020) ενώ η Παγκόσμια Τράπεζα προβλέπει μείωση των ενισχύσεων κατά 
110 δισεκατομμύρια USD για το 2020, γεγονός που μπορεί να σημαίνει πως 
800 εκατομμύρια άνθρωποι ανά τον κόσμο δεν θα μπορούν να ικανοποι-
ήσουν βασικές ανάγκες (United Nations Development Programme, 2020)
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι η πανδημία θα στοιχίσει στην 
παγκόσμια οικονομία περί τα 9 τρισεκατομμύρια USD, γεγονός που την 
καθιστά ως τη χειρότερη οικονομική ύφεση μετά τη Μεγάλη Ύφεση του 
1929 και πολύ χειρότερη από την Παγκόσμια Οικονομική Κρίση του 2008 
(IMF, 2020).

Η πανδημία, μεταξύ των άλλων, αναμένεται να επιδεινώσει περαιτέρω 
και το πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας. Όπως είναι γνωστό, η ενερ-
γειακή φτώχεια, ανεξάρτητα από το χρησιμοποιούμενο υποκειμενικό ή 
αντικειμενικό δείκτη μέτρησης, επηρεάζεται κατά βάση από τρεις παρά-
γοντες: την κατανάλωση ενέργειας, το κόστος ενέργειας και το εισόδημα 
του νοικοκυριού (Papada, Katsoulakos, Doulos, Kaliampakos, & Damigos, 
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2019). Η πανδημία, πέραν της μείωσης των εισοδημάτων, επιδρά στο φαι-
νόμενο της ενεργειακής φτώχειας μέσω της αύξησης της κατανάλωσης 
ενέργειας των νοικοκυριών, καθώς τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμό-
στηκαν ανά τον κόσμο για να αναχαιτίσουν την εξάπλωσή της έχουν ως 
αποτέλεσμα την αύξηση των ωρών παραμονής των μελών των νοικοκυ-
ριών στο σπίτι (Graff & Carley, 2020). Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε 
στην Κίνα, σε δείγμα 352 νοικοκυριών, διαπιστώθηκε ότι κατά την περίοδο 
των περιοριστικών μέτρων η κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση/ψύξη 
και για φωτισμό αυξήθηκε κατά 60% και 40%, αντίστοιχα, μόνο κατά το δι-
άστημα Ιανουάριος 2020 - Φεβρουάριος 2020. Από τη συγκριτική εξέταση 
των λογαριασμών ενέργειας μεταξύ 2019 και 2020  προέκυψε μία μέση αύ-
ξηση στο ενεργειακό κόστος της τάξης του 67% για το Φεβρουάριο, 95% 
για το Μάρτιο, 35% για τον Απρίλιο και 22% για το Μάιο (Cheshmehzangi, 
2020). Αύξηση στην κατανάλωση ενέργειας των νοικοκυριών, έστω και σε 
χαμηλότερα επίπεδα, παρατηρήθηκε και σε άλλες χώρες. Στον Καναδά, 
για παράδειγμα, εκτιμάται ότι η οικιακή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 
αυξήθηκε μεταξύ 4% και 15% στο Οντάριο και 7% στο Κεμπέκ (Adeboye, 
Xu, Erik, & Tamara, 2020). Στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη, 
έρευνα σε 400 νοικοκυριά έδειξε ότι η ηλεκτρική κατανάλωση αυξήθηκε 
κατά 7% τις καθημερινές και 4% τα σαββατοκύριακα. Μάλιστα, η αύξηση 
στην ηλεκτρική κατανάλωση κατά τις εργάσιμες ώρες της ημέρας (9:00-
17:00) έφτασε στο 23% (Meinrenken, Modi, McKeown, & Culligan, 2020). 

Έχοντας ως στόχο να διερευνηθεί η επίδραση των μέτρων αντιμετώ-
πισης της πανδημίας στην οικιακή κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα, 
το παρόν άρθρο παρουσιάζει τα πρόδρομα αποτελέσματα μιας έρευνας 
σε ένα δείγμα 30 νοικοκυριών, στον ορεινό οικισμό του Μετσόβου. Η επί-
δραση της πανδημίας διερευνάται μέσω της συγκριτικής ανάλυσης της 
κατανάλωσης ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας σε διαφορετικές χρονι-
κές περιόδους: πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τα μέτρα περιορισμού της 
κυκλοφορίας.  

2. Μεθοδολογική προσέγγιση
Η επίδραση της πανδημίας στις ενεργειακές καταναλώσεις των νοικο-

κυριών του δείγματος βασίστηκε σε μετρητικά δεδομένα και σε πληροφο-
ρίες που συγκεντρώθηκαν με τη βοήθεια δομημένου ερωτηματολογίου. 
Πιο αναλυτικά, τα μετρητικά δεδομένα αφορούν σε συνεχείς καταγραφές 
της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και της θερμοκρασίας και 
υγρασίας σε τρεις διαφορετικούς χώρους της κατοικίας. Οι καταγραφές 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Βιωματικού Εργαστηρίου (Living Lab) 

του Ευρωπαϊκού Έργου STEP – IN (“Using Living Labs to Improve Energy 
Efficiency and Comfort Levels”). Τα δεδομένα που συλλέγονται αναλύο-
νται, παρουσιάζονται στα νοικοκυριά της έρευνας και αξιοποιούνται ώστε 
να δοθούν στοχευμένες συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας σε κάθε 
νοικοκυριό. 

Η ηλεκτρική ενέργεια καταγράφεται σε πραγματικό χρόνο με τη βοή-
θεια ενός ασύρματου μετρητή που τοποθετείται στον ηλεκτρικό πίνακα. Τα 
δεδομένα αποστέλλονται στο κέντρο συλλογής και ακολούθως μεταφορ-
τώνονται σε μία διαδικτυακή βάση. Μέσω κατάλληλου λογισμικού ο χρή-
στης μπορεί να πληροφορηθεί για την τρέχουσα κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας, όπως επίσης για τη μέση ή συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας σε επιθυμητά χρονικά διαστήματα. 

Η θερμική ενέργεια υπολογίζεται με βάση τα χαρακτηριστικά της κα-
τοικίας και του συστήματος θέρμανσης, τα οποία συλλέγονται μετά από 
επιτόπια επίσκεψη σε κάθε κατοικία, και τις βαθμοημέρες θέρμανσης τρο-
ποποιώντας τη θερμοκρασία βάσης. Πιο αναλυτικά, η θερμοκρασία βάσης 
υπολογίζεται από την πραγματική θερμοκρασία που επικρατεί μέσα στην 
κατοικία μετά από κατάλληλη «διόρθωση» των λοιπών θερμικών φορτίων. 
Η θερμοκρασία της κατοικίας μετριέται, σε συνδυασμό με την υγρασία, 
ανά 10 λεπτά της ώρας σε τρεις διαφορετικούς χώρους της κατοικίας με 
τη βοήθεια ενός μετεωρολογικού σταθμού εσωτερικού χώρου, ο οποίος 
περιλαμβάνει το καταγραφικό δεδομένων και τους αντίστοιχους ασύρμα-
τους μετρητές.

Για τις ανάγκες της έρευνας χρησιμοποιήθηκε, επιπρόσθετα, ένα δο-
μημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπληρώθηκε μέσω προσωπικών συ-
νεντεύξεων μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων. Οι ερωτήσεις αφο-
ρούσαν στην επίδραση της πανδημίας και διερευνούσαν ζητήματα όπως: 

•	 την παραμονή των μελών του νοικοκυριού στο σπίτι κατά τη δι-
άρκεια των περιοριστικών μέτρων (αν αυξήθηκε και, προσεγγι-
στικά, πόσες ώρες)

•	 τη χρήση του συστήματος θέρμανσης κατά τη διάρκεια των πε-
ριοριστικών μέτρων (αν αυξήθηκε και, προσεγγιστικά, πόσες 
ώρες)

•	 τη συχνότερη χρήση βασικών ηλεκτρικών συσκευών κατά τη δι-
άρκεια των περιοριστικών μέτρων

•	 την εργασία από το σπίτι ή την εξ αποστάσεως εκπαίδευση με-
λών του νοικοκυριού

•	 τυχόν μεταβολές στην εργασιακή κατάσταση του νοικοκυριού, 
όπως και στο εισόδημά του.
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Μολονότι η καταγραφή των δεδομένων αναφορικά με την ηλεκτρική 
και θερμική ενέργεια των νοικοκυριών είχε ξεκινήσει στα τέλη του 2019 
και συνεχίστηκε αρκετούς μήνες μετά τη λήξη των περιοριστικών μέτρων 
(σταδιακά από τις 4 Μαΐου 2020), η συγκριτική ανάλυση των καταναλώσε-
ων περιορίζεται σε τρεις συγκεκριμένες περιόδους, ως ακολούθως:

•	 Την περίοδο λίγο πριν τη λήψη των περιοριστικών μέτρων, ήτοι 
από 1 έως 10 Μαρτίου 2020 (Περίοδος 1)

•	 Την περίοδο του περιορισμού της κυκλοφορίας, δηλαδή από 23 
Μαρτίου έως 3 Μαΐου 2020 (Περίοδος 2)

•	 Την αμέσως μετά τη λήξη των περιορισμών περίοδο, από 4 έως 
10 Μαΐου 2020 (Περίοδος 3).

Για κάθε μία από τις τρεις αυτές περιόδους υπολογίστηκαν ωριαίοι και 
ημερήσιοι μέσοι όροι κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και θερμοκρα-
σίας, συνολικά για τις ημέρες κάθε περιόδου όπως και διακριτά για τις 
καθημερινές και τα σαββατοκύριακα. 

Το δείγμα της έρευνας, όπως αναφέρθηκε, περιλάμβανε 30 νοικοκυ-
ριά. Ώστόσο, 2 εκ των νοικοκυριών αυτών χρησιμοποιούσαν ως σύστημα 
θέρμανσης ηλεκτρικούς θερμοσυσσωρευτές και για το λόγο αυτό εξαιρέ-
θηκαν από τη συγκεκριμένη ανάλυση. Όσον αφορά στις υπόλοιπες κατοι-
κίες του δείγματος, 50% έχουν κατασκευαστεί πριν το 1979, το 25% μεταξύ 
1980-1990, το 14% μεταξύ 1990-2000 και οι υπόλοιπες μετά το 2000. Το 
μέσο μέγεθος των κατοικιών του δείγματος είναι 110 m2 (ελάχιστη τιμή: 60 
m2 και μέγιστη τιμή: 250 m2) και διαθέτουν μέχρι 4 δωμάτια (μέση τιμή: 2,5 
δωμάτια). Οι μισές εξ αυτών διαθέτουν μονωμένους τοίχους. Το 57% των 
κατοικιών διαθέτουν κεντρική θέρμανση με καυστήρα πετρελαίου, το 18% 
κεντρική θέρμανση με καυστήρα καυσόξυλων και το 7% κεντρική θέρμαν-
ση με καυστήρα πέλλετ. Επίσης, 11% θερμαίνονται με ενεργειακό τζάκι και 
7% με ξυλόσομπα. Η συντριπτική πλειονότητα των νοικοκυριών θερμαί-
νουν το σύνολο των δωματίων ή πάνω από το 85% των χώρων της κατοικί-
ας. Δύο νοικοκυριά ωστόσο δήλωσαν ότι θερμαίνουν τα μισά δωμάτια κι 
ένα μόνο δωμάτιο, αντίστοιχα.

3. Αποτελέσματα ανάλυσης

3.1 Η επίδραση των περιοριστικών μέτρων στην καθημερινότητα 
των νοικοκυριών

Με βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν, το 75% των νοικοκυριών του 
δείγματος δήλωσαν ότι περνούσαν περισσότερες ώρες στο σπίτι κατά την 

περίοδο των περιοριστικών μέτρων. Το 10% δήλωσε πως περνούσε μέχρι 
4 ώρες περισσότερο, το 60% από 6 έως 8 ώρες και το 30% 8 και πλέον 
ώρες. Ώς απόρροια της παρατεταμένης παραμονής στο σπίτι, το 40% δή-
λωσε ότι χρησιμοποιούσε περισσότερες ώρες το σύστημα θέρμανσης. Τα 
2/3 αυτών δήλωσαν ότι το χρησιμοποιούσαν μέχρι 4 επιπλέον ώρες και 
τα υπόλοιπα νοικοκυριά ότι το χρησιμοποιούσαν από 6 έως και 8 ώρες 
περισσότερο, κατά βάση. Αντίστοιχη είναι και η εικόνα αναφορικά με την 
ηλεκτρική ενέργεια, καθώς το 60% των νοικοκυριών απάντησε πως χρησι-
μοποιούσε περισσότερο τις ηλεκτρικές συσκευές.

Αναλογική μικρή ήταν η επίδραση στην κατανάλωση ενέργειας της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης και της τηλεργασίας. Πιο αναλυτικά, περίπου 
το 20% των νοικοκυριών ανέφεραν πως κάποιο μέλος τους βρισκόταν σε 
καθεστώς τηλεργασίας την περίοδο των περιοριστικών μέτρων και ίδιο 
ποσοστό δήλωσε πως υπήρχαν μαθητές που παρακολουθούσαν μαθήματα 
εξ αποστάσεως.

Σημαντική ήταν, τέλος, η επίδραση των μέτρων περιορισμού στην εργα-
σιακή κατάσταση και στα εισοδήματα των νοικοκυριών του δείγματος. Το 
50% περίπου δήλωσε ότι άλλαξε η εργασιακή του κατάσταση και, συγκε-
κριμένα, 14% δήλωσαν ότι βρέθηκαν σε αναστολή εργασίας, 11% σε εκ πε-
ριτροπής εργασία/μειωμένο ωράριο, 14% ότι έκλεισαν την επιχείρησή τους 
και οι υπόλοιποι ότι μειώθηκε η απασχόλησή τους (αφορά σε ελεύθερους 
επαγγελματίες). Σε αντιστοιχία με τα παραπάνω, πάνω από το 50% δήλω-
σαν πως μειώθηκε το εισόδημά τους σε ποσοστό από 10% έως και 100%.

3.2 Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

Η μέση ωριαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για το σύνολο των 
κατοικιών, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ημέρες και ώρες κάθε μίας εκ των 
τριών περιόδων, υπολογίστηκε σε 0,45 kWh για την Περίοδο 1, 0,49 kWh 
για την Περίοδο 2 και 0,44 kWh για την Περίοδο 3, αντίστοιχα. Φαίνεται 
δηλαδή ότι υπήρξε μια μέση ποσοστιαία αύξηση στη χρήση της ενέργειας 
κατά την περίοδο του περιορισμού των μετακινήσεων της τάξης του 8,6% 
ή περίπου 1 kWh ημερησίως. Μετά την άρση των περιορισμών η κατανάλω-
ση ηλεκτρικές ενέργειας μειώνεται (περίπου κατά 9,5%). 

Όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 1, η μεταβολή στην ηλεκτρική κατα-
νάλωση δεν είναι ίδια σε κάθε ημέρα της εβδομάδας. Η μεγαλύτερη πο-
σοστιαία αύξηση παρουσιάζεται τα σαββατοκύριακα με ποσοστό περίπου 
15%, ενώ τις καθημερινές η αύξηση κυμαίνεται μεταξύ 2,5% και 9%. 
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Σχήμα 1. Μέση ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και εξωτερική θερμοκρασία 
κατά τις τρεις περιόδους αναφοράς

Η διαφοροποίηση σε σχέση με το μοτίβο που παρατηρείται σε αντί-
στοιχες έρευνες του εξωτερικού (δηλαδή η υψηλότερη κατανάλωση τα 
σαββατοκύριακα) οφείλεται κατά κύριο λόγο στο χαμηλό ποσοστό της τη-
λεργασίας στην περίπτωση του Μετσόβου, όπως αναλύεται ακολούθως. 

Στο Σχήμα 2 παρουσιάζεται η μέση ωριαία κατανάλωση για όλες τις 
ημέρες και ώρες της ημέρας και στον Πίνακα 1 δίνεται η ποσοστιαία μετα-
βολή στη μέση ωριαία κατανάλωση ανά ώρα της ημέρας. Όπως παρατη-
ρείται, μείωση στην κατανάλωση παρατηρείται κατά τις βραδινές κυρίως 
ώρες, ενώ σημαντική αύξηση καταγράφεται τις πρωινές και πρώτες με-
σημβρινές ώρες και τις απογευματινές ώρες. Φαίνεται δηλαδή να υπάρχει 
μια μετατόπιση των φορτίων λόγω της παραμονής στο σπίτι κυρίως μεταξύ 
9:00 με 13:00 και 16:00 με 19:00. Αυτό καθίσταται πιο εμφανές εξετάζο-
ντας τη μέση ωριαία κατανάλωση μεταξύ 06:00 και 23:00 διακριτά για τις 
καθημερινές και τα σαββατοκύριακα.

Πίνακας 1. Ποσοστιαία μεταβολή της μέσης ωριαίας κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας ανά ώρα της ημέρας

Ώρα 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00

% μεταβολή -10.9% -6.9% -3.3% -2.0% 4.9% 5.2% 2.1% 16.3%

Ώρα 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00

% μεταβολή 12.1% 20.9% 25.2% 18.8% 19.3% 15.7% -8.2% 12.4%

Ώρα 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

% μεταβολή 19.1% 12.1% 15.9% 19.9% 14.7% 14.2% 0.7% -12.1%

Σχήμα 2. Μέση ωριαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και εξωτερική θερμοκρασία 
κατά τις τρεις περιόδους αναφοράς, για όλες τις ημέρες της εβδομάδας

Στο Σχήμα 3 παρουσιάζεται η μέση ωριαία κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας κατά τις τρεις περιόδους αναφοράς, μεταξύ 06:00 και 23:00, 
μόνο για τις καθημερινές. Συνολικά, η μέση ποσοστιαία αύξηση κατά την 
περίοδο των περιοριστικών μέτρων ανήλθε σε 9,2% (αντίστοιχα, η μείωση 
μετά την άρση των περιορισμών ήταν 7,2%). Η αύξηση μεταξύ 9:00-17:00 
(εργάσιμες ώρες) ήταν 10,5% (έναντι άνω του 20% σε έρευνες του εξω-
τερικού), το οποίο σχετίζεται, όπως αναφέρθηκε, με το χαμηλό σχετικά 
ποσοστό τηλεργασίας. Η αύξηση είναι υψηλότερη μεταξύ 9:00-13:00 (πε-
ρίπου 16%), όπως και μεταξύ 18:00-20:00 (περίπου 15%). Μετά την άρση 
των περιορισμών η ηλεκτρική μειώνεται κατά 13% και 23% περίπου τα δια-
στήματα 9:00-13:00 και 18:00-20:00, αντίστοιχα. Η σημαντική μείωση που 
παρατηρείται στις απογευματινές ώρες σχετίζεται με την τυπική απογευ-
ματινή έξοδο των νοικοκυριών του Μετσόβου, καθώς τη συγκεκριμένη πε-
ρίοδο έχει μεγαλώσει σημαντικά και η διάρκεια της ημέρας.
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Σχήμα 3. Μέση ωριαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και εξωτερική θερμοκρασία 
κατά τις τρεις περιόδους αναφοράς, μεταξύ 06:00 και 23:00 για τις καθημερινές

Αντίστοιχα, στο Σχήμα 4 απεικονίζεται η  μέση ωριαία κατανάλωση ηλε-
κτρικής ενέργειας κατά τις τρεις περιόδους αναφοράς, μεταξύ 06:00 και 
23:00, για τα σαββατοκύριακα. 

Σχήμα 4. Μέση ωριαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και εξωτερική θερμοκρασία 
κατά τις τρεις περιόδους αναφοράς, μεταξύ 06:00 και 23:00 για τα σαββατοκύριακα

Κατά τις υπό εξέταση ημέρες και ώρες η μέση ποσοστιαία αύξηση της 
ηλεκτρικές κατανάλωσης ανέρχεται σε 16%. Το διάστημα μεταξύ 14:00-
17:00 η αύξηση είναι υπερδιπλάσια του μέσου όρου (33,8%). Σημαντική 
αύξηση άνω του 20% παρατηρείται επίσης μεταξύ 18:00-23:00, ενώ μεταξύ 
21:00-23:00 η κατανάλωση υπερβαίνει το 30%. Η μεταβολή στην ηλεκτρική 
κατανάλωση μετά την άρση των περιορισμών δεν είναι σημαντική γενικά. 
Ώστόσο, υπάρχουν περίοδοι με αξιοσημείωτη μείωση, κυρίως τις απογευ-
ματινές-βραδινές ώρες όπου η μείωση ανέρχεται σε 21% περίπου και σχε-
τίζεται με τους λόγους που αναφέρονται και παραπάνω.

3.3 Κατανάλωση θερμικής ενέργειας

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στην Ενότητα 2, η θερμική κατανά-
λωση υπολογίζεται έμμεσα με βάση τα χαρακτηριστικά της κατοικίας, το 
σύστημα θέρμανσης και την κατάλληλη τροποποίηση της θερμοκρασίας 
βάσης των βαθμοημερών θέρμανσης. Δεδομένου ότι η κατανάλωση θερ-
μικής ενέργειας συνδέεται άμεσα με την εσωτερική θερμοκρασία, στην 
παρούσα ενότητα εξετάζονται οι θερμοκρασιακές μεταβολές των τριών 
περιόδων και εξάγονται συμπεράσματα σε σχέση και με την εξωτερική 
θερμοκρασία και τις μη «διορθωμένες» βαθμοημέρες. 

Στο ακόλουθο Σχήμα 5 παρουσιάζεται η μέση ημερήσια εσωτερική θερ-
μοκρασία του συνόλου των κατοικιών, για όλες τις ημέρες και ώρες, κατά 
τις τρεις περιόδους αναφοράς. Όπως φαίνεται, η μέση διαφορά θερμο-
κρασίας προ και κατά την περίοδο των περιοριστικών μέτρων κυμαίνεται 
μεταξύ 0,3οC και 0,6οC, ήτοι σε 1,3% περίπου κατά μέσο όρο. Την περίοδο 
που ακολουθεί την άρση των μέτρων, η μέση θερμοκρασία μειώνεται πο-
σοστιαία κατά 2,7% περίπου. Σημειώνεται ότι, η μέση εξωτερική θερμο-
κρασία αυξήθηκε κατά 2οC κατά την περίοδο των περιοριστικών μέτρων 
σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο και κατά 4 οC μετά την άρση των 
περιοριστικών μέτρων σε σχέση με την περίοδο των περιοριστικών μέτρων 
(όπως αντανακλάται και από τη μείωση των βαθμοημερών θέρμανσης στις 
δύο αυτές περιόδους). Από τα παραπάνω στοιχεία, τις απαντήσεις των 
ερωτηματολογίων και την παρακολούθηση των ωρών λειτουργίας ενός πε-
ριορισμένου αριθμού καυστήρων, φαίνεται ότι η λειτουργία των συστημά-
των θέρμανσης αυξήθηκε από 1 έως 5 ώρες την ημέρα, κατά μέσο όρο.  Αν 
και δεν μπορεί εύκολα να υπολογιστεί η τελική επίπτωση στην κατανάλω-
ση του καυσίμου, για ορισμένα νοικοκυριά η αύξηση στην κατανάλωση εν-
δέχεται να κυμάνθηκε μεταξύ 5-10%, συγκριτικά με την πρότερη περίοδο.
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Σχήμα 5. Μέση ημερήσια θερμοκρασία και βαθμοημέρες θέρμανσης 
κατά τις τρεις περιόδους αναφοράς

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στον Πίνακα 2 και στο Σχήμα 
6, οι ποσοστιαίες μεταβολές στην περίπτωση της εσωτερικής θερμοκρασί-
ας στις κατοικίες δεν εμφανίζουν έντονες διακυμάνσεις, όπως συμβαίνει 
στην περίπτωση της ηλεκτρικής κατανάλωσης.

Σχήμα 6. Μέση ημερήσια εσωτερική θερμοκρασία και βαθμοημέρες θέρμανσης 
κατά τις τρεις περιόδους αναφοράς

Πίνακας 2. Ποσοστιαία μεταβολή της μέσης ωριαίας εσωτερικής θερμοκρασίας 
ανά ώρα της ημέρας

Ώρα 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00

% μεταβολή 1.5% 1.4% 1.5% 1.7% 2.0% 2.2% 2.2% 1.6%

Ώρα 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00

% μεταβολή 1.3% 1.3% 1.4% 1.8% 1.8% 1.6% 1.4% 1.3%

Ώρα 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

% μεταβολή 1.5% 1.1% 0.9% 1.0% 1.2% 1.2% 1.3% 1.4%

4. Συζήτηση - Συμπεράσματα
Συμπερασματικά, φαίνεται ότι τα περιοριστικά μέτρα οδήγησαν σε αύ-

ξηση της μέσης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 8,5% περίπου. 
Στην περίπτωση της θερμικής ενέργειας διαπιστώθηκε αύξηση των ωρών 
λειτουργίας των συστημάτων θέρμανσης, σε ορισμένες κατοικίες έως και 
5 ώρες ανά ημέρα. Λαμβάνοντας υπόψη τα απόλυτα μεγέθη των μεταβο-
λών (π.χ. 1 kWh αύξηση στην ηλεκτρική κατανάλωση ανά ημέρα) και τον 
περιορισμένο αριθμό ημερών της γενικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας, 
θα μπορούσε να ειπωθεί ότι ο αντίκτυπος στις ενεργειακές δαπάνες των 
νοικοκυριών δεν ήταν σημαντικός. Ώστόσο, το συμπέρασμα αυτό μπορεί 
να οδηγήσει σε εσφαλμένη ανάγνωση της πραγματικότητας για δύο λό-
γους. 

Πρώτον, ο μέσος όρος, όπως συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις, κρύβει 
τις μεγάλες αντιθέσεις που παρατηρούνται μεταξύ των νοικοκυριών που 
ανήκουν σε διαφορετικές εισοδηματικές κλάσεις. Για παράδειγμα, στα 
Σχήματα 7 και 8 παρουσιάζονται οι μέσες ημερήσιες καταναλώσεις ηλε-
κτρικής ενέργειας και η μέση εσωτερική θερμοκρασία των κατοικιών για 
δύο τετραμελείς οικογένειες διαφορετικής εισοδηματικής κλάσης, για τις 
περιόδους προ και κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων 

Σχήμα 7. Μέση ημερήσια κατανάλωση ενέργειας και εσωτερική θερμοκρασία 
τετραμελούς οικογένειας υψηλής εισοδηματικής κλάσης για τις περιόδους

προ και κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων
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Σχήμα 8. Μέση ημερήσια κατανάλωση ενέργειας και εσωτερική θερμοκρασία 
τετραμελούς οικογένειας χαμηλής εισοδηματικής κλάσης για τις περιόδους 

προ και κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων

Σε απόλυτα μεγέθη, το νοικοκυριό της υψηλής εισοδηματικής κλάσης 
αύξησε την ημερήσια κατανάλωση κατά 6,8 kWh περίπου (σχεδόν 7 φορές 
περισσότερο από το μέσο όρο) ή 118% σε ποσοστιαία βάση. Αντιθέτως, 
το νοικοκυριό της χαμηλής εισοδηματικής κλάσης μείωσε την ηλεκτρική 
του κατανάλωση κατά 0,8 kWh περίπου (ή 7,7%) μεταξύ των δύο περιόδων. 
Αντίστοιχα συμπεράσματα προκύπτουν αναφορικά με τη θέρμανση. Συ-
γκεκριμένα, το νοικοκυριό της υψηλής εισοδηματικής κλάσης παρουσίασε 
αύξηση περίπου 2oC κατά την περίοδο των περιοριστικών μέτρων (περίπου 
10% υψηλότερη), ενώ το νοικοκυριό της χαμηλής εισοδηματικής κλάσης 
παρουσίασε πρακτικά μηδενική αύξηση στη μέση θερμοκρασία της κατοι-
κίας του (μόλις 0,1oC ή 0,6%). 

Οι προηγούμενες παρατηρήσεις σχετίζονται με τη δεύτερη επίπτωση 
των περιοριστικών μέτρων πάνω στα νοικοκυριά, ήτοι στη μεταβολή της 
εργασιακής τους κατάστασης και, συνεπακόλουθα, στο εισόδημα. Με 
βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν, το νοικοκυριό της χαμηλής εισοδημα-
τικής κλάσης δήλωσε μείωση εισοδήματος για την περίοδο εκείνη κατά 
100%, καθώς αναγκάστηκε να κλείσει την επιχείρησή του, ενώ το νοικοκυ-
ριό της υψηλής εισοδηματικής κλάσης δήλωσε μείωση εισοδήματος 10%. 

Είναι επομένως προφανές ότι, συνδυαστικά, η μείωση του εισοδήματος 
και η αύξηση των ενεργειακών δαπανών (ή ο περαιτέρω περιορισμός της 
χρήσης ενέργειας) επιδεινώνουν το πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας. 
Ενόψει δε του δεύτερου κύματος της πανδημίας, και των αντίστοιχων πε-
ριοριστικών μέτρων που ακολούθησαν, η κατάσταση θα χειροτερέψει ακό-
μη περισσότερο συγκριτικά με το πρώτο κύμα. Αυτό οφείλεται αφενός 
στο ότι το πρώτο κύμα εκδηλώθηκε μέσα στην άνοιξη, ενώ το δεύτερο 
κύμα εκδηλώνεται στο μέσο του χειμώνα και, αφετέρου, στις σωρευτικές 
επιδράσεις της μείωσης των εισοδημάτων, ειδικά των ευάλωτων νοικο-

κυριών. Απαιτείται συνεπώς άμεση λήψη ανακουφιστικών μέτρων για τα 
ευάλωτα νοικοκυριά προκειμένου να αποφευχθούν καταστάσεις που πα-
ρατηρήθηκαν στη χώρα κατά την περίοδο της τελευταίας οικονομικής κρί-
σης. Ενδεικτικά, τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν: την αυτόματη 
ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) και στους δικαιούχους του 
επιδόματος θέρμανσης (με αύξηση της επιδότησης για όλους τους δικαι-
ούχους) όσων τίθενται σε καθεστώς αναστολής εργασίας αξιοποιώντας 
πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, την απαγόρευση διακοπής παροχής 
ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, την οριζόντια μείωση των τιμών λιανικής 
της ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας κατά την περίοδο ισχύος των πε-
ριοριστικών μέτρων (κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας υπήρξε μείωση 
των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά η οποία δεν αποτυπώθηκε στις τιμές 
λιανικής) ή ακόμη και τη δωρεάν παροχή ενέργειας σε ιδιαίτερα ευάλωτα 
νοικοκυριά. 
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