
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

                                                                  
 
 

 
 
Ενεργειακή Ευπάθεια και Εναλλακτικές Οικονοµίες 
στη Βόρειο Ελλάδα 
 
Ενηµερωτικό Σηµείωµα Πολιτικής Ερευνητικού Προγράµµατος EVENT 
 
Το µονοετές ερευνητικό πρόγραµµα Energy Vulnerability and Alternative 
Economies in Northern Greece-EVENT (Ενεργειακή Ευπάθεια και 
Εναλλακτικές Οικονοµίες στη Βόρεια Ελλάδα) είναι µία µελέτη 
χρηµατοδοτούµενη από την Royal Geographical Society with the Institute of 
British Geographers (βλ. http://urban-energy.org/event). Το έργο έχει ως 
στόχο να µας βοηθήσει να κατανοήσουµε το φαινόµενο της ενεργειακής 
ευπάθειας και πώς αυτό ενισχύεται από τις κοινωνικές και χωροταξικές 
υποδοµές στην καθηµερινότητα του µέσου νοικοκυριού στην Βόρειο Ελλάδα. 
Στα πλαίσια του παρόντος έργου µε τον όρο ενεργειακή ευπάθεια 
αναφερόµαστε στην αδυναµία ενός νοικοκυριού να καλύψει τις ενεργειακές 
του ανάγκες σε κοινωνικό και υλικό επίπεδο µε ιδιαίτερη αναφορά στην 
θέρµανση και στον δροσισµό.   
 
Το ερευνητικό πρόγραµµα EVENT βασίζεται µεθοδολογικά στην εθνογραφική 
ανάλυση της εµπειρίας της ενεργειακής ευπάθειας στη Θεσσαλονίκη (Ελλάδα) 
και συµπληρώνεται µε συνεντεύξεις υπευθύνων χάραξης πολιτικής όπως και 
µε την ανάλυση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Επικεφαλής της έρευνας 
είναι η Δρ Saska Petrova, Λέκτορας Γεωγραφίας στο School of Environment, 
Education and Development, University of Manchester. H Saska Petrova είναι 
επίσης Συντονίστρια Έρευνας του Centre for Urban Resilience and Energy 
(http://www.seed.manchester.ac.uk/cure/), όπου υπάγεται και το EVENT. Η 
Δρ Αλεξάνδρα Προδροµίδου, Λέκτορας στο International Faculty of the 
University of Sheffield-City College, Θεσσαλονίκη. 
 
Η έρευνά µας έδειξε ότι το πρόσφατα καθιερωµένο καθεστώς οικονοµικής 
λιτότητας στην Ελλάδα - το οποίο, µεταξύ άλλων, χαρακτηρίζεται από την 
αύξηση των φόρων και των τιµών στην ενέργεια - έχει δηµιουργήσει νέα 
πρότυπα ενεργειακής ευπάθειας στα αστικά και περιαστικά νοικοκυριά. Τέτοια 
προβλήµατα ήταν σπανιότερα πριν την οικονοµική κρίση. Παρόλο που 
διαφορετικές έρευνες έχουν δείξει ότι η ενεργειακή ένδεια δεν αντιστοιχεί κατ’ 
ανάγκη µε την εισοδηµατική φτώχεια, όλα τα χαµηλού εισοδήµατος νοικοκυριά 
τα οποία ερωτήθηκαν αντιµετωπίζουν επίσης προβλήµατα στην κατανάλωση  
ενέργειας.  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Οι µελλοντικές πολιτικές για τη βελτίωση της ενεργειακής ένδειας και της 
ευπάθειας στην Ελλάδα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη:  

è Την ανάγκη για την παροχή επιδοµάτων σε εθνικό επίπεδο σύµφωνα 
µε την αύξηση του αριθµού των ενεργειακά ευπαθών νοικοκυριών 

è Τον σχεδιασµό πολιτικών για την παροχή και ενίσχυση πόρων σε 
τοπικό επίπεδο για την διευκόλυνση της ανάπτυξη διαφορετικών 
οικονοµικών πρακτικών και κοινωνικής και τεχνικής ευελιξίας στην 
παροχή ενέργειας  

è Τυχόν συστηµικά προβλήµατα στις δηµόσιες υπηρεσίες, στη 
κοινωνική πρόνοια και την οικονοµική τιµολόγηση, ώστε να 
αντιµετωπιστούν θέµατα άδικης τιµολόγησης, προβλήµατα 
συνδεδεµένα µε τις νεοφιλελεύθερες µεταρρυθµίσεις στον τοµέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας και ζητήµατα ανεπαρκούς στήριξης των 
ευάλωτων οµάδων. 

	  


