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Περίληψη 

Θ ενεργειακι φτϊχεια προςεγγίηεται διεκνϊσ ωσ θ αδυναμία πρόςβαςθσ ςε βαςικζσ 

ενεργειακζσ υπθρεςίεσ, όπωσ είναι ο θλεκτριςμόσ, το φυςικό αζριο, θ κζρμανςθ, θ ψφξθ κ.ά. 

Σφμφωνα με τον Διεκνι Οργανιςμό Ενζργειασ (International Energy Agency), υπολογίηεται ότι 

πλθκυςμόσ μεταξφ 1,3 και 2,6 δις. ανκρϊπων ςτον πλανιτθ ηει ςε ςυνκικεσ ενεργειακισ 

φτϊχειασ, με πολλαπλζσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ (κοινωνικζσ, οικονομικζσ και περιβαλλοντικζσ) 

ςε επίπεδο ατόμου, αλλά και κοινωνίασ.  

Επί του παρόντοσ, δεν υπάρχει διεκνϊσ αποδεκτόσ οριςμόσ ενεργειακισ ζνδειασ και οι 

αντίςτοιχοι οριςμοί ποικίλουν ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ, ακόμθ και ςτισ ανεπτυγμζνεσ 

οικονομίεσ. Ζνασ από τουσ πιο κοινοφσ οριςμοφσ τθσ ενεργειακισ ζνδειασ (Bouzarovski, 2018), 

προςεγγίηει το πρόβλθμα ωσ «ζλλειψθ πρόςβαςθσ ενόσ νοικοκυριοφ ςε ζνα οριςμζνο επίπεδο 

και ποιότθτα ενεργειακϊν υπθρεςιϊν, όςον αφορά τθν επαρκι ψφξθ και κζρμανςθ ενόσ 

χϊρου, το μαγείρεμα, τισ οικιακζσ ςυςκευζσ κ.λπ.». Θ αδυναμία εδραίωςθσ των 

αλλθλεξαρτιςεων μεταξφ τθσ ενζργειασ και τθσ φτϊχειασ ςε ζνα κοινό πλαίςιο, οδιγθςε τουσ 

επιςτιμονεσ και τουσ υπεφκυνουσ χάραξθσ πολιτικισ να προςεγγίηουν το πρόβλθμα βάςει 

ποςοτικϊν δεικτϊν, όπωσ για παράδειγμα το ποςοςτό των δαπανϊν των νοικοκυριϊν για 

ενζργεια ςε ςχζςθ με το ειςόδθμά τουσ (προςζγγιςθ 10% - Boardman, 1991). 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ είναι θ ςυγκζντρωςθ και ανάλυςθ δεικτϊν 

μζτρθςθσ ενεργειακισ φτϊχειασ. Οι δείκτεσ που ςυγκεντρϊκθκαν προζρχονται από i) τουσ 

εκνικοφσ οριςμοφσ των κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ii) το Ευρωπαϊκό 

Ραρατθρθτιριο Ενεργειακισ Φτϊχειασ (EPOV) και iii) τα επιςτθμονικά άρκρα ερευνθτϊν. Τθν 

παρουςίαςθ των δεικτϊν ακολουκεί θ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ τουσ, προκειμζνου να γίνουν 

ςαφι τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα του κακενόσ. Τζλοσ, οι εν λόγω δείκτεσ 

εφαρμόηονται ςε μια μελζτθ περίπτωςθσ για τθν Ελλάδα, από τθν οποία εξάγονται και 

παρουςιάηονται κάποια ςυμπεράςματα ωσ προσ τθν αποδοτικότθτα των δεικτϊν. 

 

Λζξεισ κλειδιά: Ενεργειακι Φτϊχεια, Δείκτεσ Ενεργειακισ Φτϊχειασ.



6 
 

Abstract 

Energy poverty is internationally approached as the inability to access basic energy services, 

such as electricity, gas, heating, cooling, etc. According to the International Energy Agency, it is 

estimated that between 1.3 and 2.6 billion people on the planet live in energy poverty, with 

multiple negative effects (social, economic and environmental) on an individual and community 

level. 

Currently there is no internationally accepted definition of energy poverty and the 

corresponding definitions vary across Europe, even in developed economies. One of the most 

common definitions of energy poverty (Bouzarovski, 2018), approaches the problem as a 

household’s lack of access to a certain level and quality of energy services, in terms of adequate 

cooling and heating of a space, cooking, home appliances etc. ». The inability to consolidate the 

interdependencies between energy and poverty in a common context has led scientists and 

policymakers to approach the problem on the basis of quantitative indicators, such as the 

percentage of household expenditure on energy in relation to their income (10% approach - 

Boardman, 1991). 

The research topic of this diploma thesis is to collect and analyze energy poverty measurement 

indicators. The indicators are collected come from i) the national definitions of the Member 

States of the European Union, ii) the European Energy Poverty Observatory (EPOV) and iii) 

scientific articles by researchers. The presentation of the indicators is followed by their 

benchmarking in order to highlight the advantages and disadvantages of each. Finally, these 

indicators are applied to a case study for Greece, from which some conclusions are drawn and 

presented regarding the efficiency of the indicators. 

 

Keywords: Energy Poverty, Energy Poverty Indicators. 
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1.Ειςαγωγή 
Θ ενεργειακι φτϊχεια ορίηεται ωσ θ αδυναμία των νοικοκυριϊν να παρζχουν επαρκι 

πρόςβαςθ ςε ενεργειακζσ υπθρεςίεσ και είναι ζνα ηιτθμα που μπορεί να ζχει ςθμαντικζσ 

επιπτϊςεισ ςτθν ποιότθτα ηωισ, ακόμθ και ςτθν κατάςταςθ τθσ υγείασ των ατόμων ι των 

νοικοκυριϊν. Μθ αποδοτικζσ κερμικά κατοικίεσ, χαμθλά ειςοδιματα και αυξανόμενεσ τιμζσ 

ενζργειασ ζχουν αυξιςει τθ ςοβαρότθτα αυτοφ του προβλιματοσ ςτισ χϊρεσ υψθλοφ και 

μεςαίου ειςοδιματοσ. Εκτεταμζνεσ μελζτεσ για το κζμα, κακϊσ και πολιτικζσ μείωςθσ, 

υπάρχουν ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο και τθ Δθμοκρατία τθσ Ιρλανδίασ, από τισ χϊρεσ από τισ 

οποίεσ προζρχονται οι βαςικοί υποςτθρικτζσ και ερευνθτζσ ςτον τομζα αυτό. Ωςτόςο, υπάρχει 

περιοριςμζνθ κατανόθςθ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο, παρά τθν 

αυξανόμενθ ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ και των κεςμϊν. Θ ζλλειψθ ςυςτθματικισ ζρευνασ 

και τυποποιθμζνων οριςμϊν και μεκοδολογιϊν ζχει καταςτιςει δφςκολθ τθν αξιολόγθςθ τθσ 

ςοβαρότθτασ του προβλιματοσ. Χωρίσ διαρκρωτικι κατανόθςθ του ηθτιματοσ, των 

κακοριςτικϊν παραγόντων του και του αντίκτυπου του, οι πολιτικζσ που αποςκοποφν ςτθν 

ανακοφφιςθ του είναι πικανό να ζχουν περιοριςμζνθ αποτελεςματικότθτα. 

Θ επιςτθμονικι προςζγγιςθ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ ζχει περάςει από πολλοφσ 

διαφορετικοφσ οριςμοφσ από ερευνθτζσ και ιδρφματα για περιςςότερεσ από τρεισ δεκαετίεσ. 

Συνολικά, θ ενεργειακι φτϊχεια εκφράηει τθ δυςκολία ι τθν αδυναμία ενόσ νοικοκυριοφ να 

καλφψει επαρκϊσ τισ ενεργειακζσ του ανάγκεσ. Ππωσ αναφζρεται και παραπάνω, 

αναγνωρίηεται ευρζωσ ότι θ ενεργειακι φτϊχεια προζρχεται από ςυνδυαςμό τριϊν κφριων 

παραγόντων: το χαμθλό ειςόδθμα των νοικοκυριϊν, τισ υψθλζσ τιμζσ ενζργειασ και τα  μθ 

αποδοτικά κτίρια και εξοπλιςμό. 

Θ ενεργειακι φτϊχεια είναι μία από τισ μεγαλφτερεσ προκλιςεισ του 21ου αιϊνα. Ραρά τθν 

ταχεία επιςτθμονικι και τεχνολογικι ανάπτυξθ του ςφγχρονου κόςμου, θ ποιότθτα ηωισ δεν 

ακολουκεί τον ίδιο ρυκμό. Πλο και περιςςότερα νοικοκυριά δυςκολεφονται να εκπλθρϊςουν 

τισ ενεργειακζσ τουσ ανάγκεσ, μία κατάςταςθ θ οποία εκφράηεται από τθν αδυναμία 

πλθρωμισ λογαριαςμϊν ενζργειασ, από  τθν περιοριςμζνθ πρόςβαςθ ςε ενεργειακζσ 

υπθρεςίεσ και από τισ ανεπαρκείσ ενεργειακζσ υπθρεςίεσ *1]. 

Θ ζρευνα για τθν ενεργειακι φτϊχεια και τισ ςχετικζσ ζννοιεσ αναπτφχκθκε κυρίωσ ςτο 

Θνωμζνο Βαςίλειο και ςτθν Ιρλανδία, κακϊσ οι Isherwood και Hancock (1979) ιταν από τουσ 

πρϊτουσ που υπογράμμιςαν αυτό το ηιτθμα, ενϊ θ Boardman (1991) ζκεςε το πλαίςιο για τθ 

μζτρθςι του *2+. Δϊδεκα χρόνια αφοφ οι Isherwood και Hancock ζκεςαν το ηιτθμα τθσ 

ενεργειακισ φτϊχειασ, θ Boardman δθμοςίευςε ςτοιχεία ενόσ πιο επίςθμου οριςμοφ ςτο 

βιβλίο τθσ Fuel Poverty: from cold homes to affordable warmth (1991). Αυτι ιταν θ πρϊτθ 

περίςταςθ ςτθν οποία αναφζρεται το όριο 10%. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ Boardman αναφζρει πωσ 
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«τα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά δεν είναι ςε κζςθ να αποκτιςουν επαρκζσ επίπεδο 

ενεργειακϊν υπθρεςιϊν, ιδιαίτερα ηεςταςιά, για το 10% του ειςοδιματόσ τουσ» [3]. 

«Ζνα πρόγραμμα για επαρκι ηεςταςιά απαιτείται για να φζρει όλα τα νοικοκυριά (με χαμθλό 

ειςόδθμα) ςε ζνα επίπεδο που τουσ επιτρζπει να ζχουν επαρκείσ ενεργειακζσ υπθρεςίεσ για το 

10% του ειςοδιματόσ του» *3]. 

Μζχρι ςτιγμισ, θ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ μελετάται ςε εκνικό, 

περιφερειακό ι τοπικό επίπεδο. Αυτό ςθμαίνει ότι θ ζκταςθ του προβλιματοσ μετράται 

ςυνικωσ μζςα ςε ζναν πλθκυςμό μιασ χϊρασ ι ςε ζνα ςυγκεκριμζνο τμιμα τθσ *4]. 

Θ μζτρθςθ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ είναι μία περίπλοκθ διαδικαςία, κακϊσ αφορά μια 

ιδιωτικι κατάςταςθ, που περιορίηεται ςτο ςπίτι και αποτελεί μια πολυδιάςτατθ ζννοια που 

είναι πολιτιςμικά ευαίςκθτθ. Επιπλζον, θ ζννοια τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ ποικίλλει με τθν 

πάροδο του χρόνου και ανά περιοχι, επθρεάηεται επίςθσ ςθμαντικά από τα χαρακτθριςτικά 

των ςπιτιϊν (π.χ. επιφάνεια δαπζδου, διεφκυνςθ, ζτοσ καταςκευισ) και τισ ιδιαιτερότθτεσ των 

νοικοκυριϊν (π.χ. αρικμόσ και τφποσ ενοικιαςτϊν). Άλλοι παράγοντεσ που μπορεί να 

οδθγιςουν τα νοικοκυριά ςε κατάςταςθ ενεργειακισ φτϊχειασ είναι: το αυξανόμενο κόςτοσ 

τθσ ενζργειασ (θλεκτρικι ενζργεια, πετρζλαιο, φυςικό αζριο, κ.λπ.), το χαμθλό ειςόδθμα 

νοικοκυριοφ (ανεργία, χαμθλζσ αποδοχζσ, υψθλό κόςτοσ ηωισ), θ ενεργειακι ανεπάρκεια 

(κτίρια που δεν διακζτουν κατάλλθλθ μόνωςθ, παράκυρα και πόρτεσ χωρίσ ςτεγανότθτα, 

εξαεριςμόσ, αναποτελεςματικά ςυςτιματα κζρμανςθσ, κ.λπ.), οι ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ 

κακϊσ και θ ζλλειψθ πρόςβαςθσ ςτισ απαιτοφμενεσ πθγζσ ενζργειασ *5]. 

Θ ζλλειψθ κακολικοφ οριςμοφ κεωρείται ςυχνά ωσ εμπόδιο για τθν κατανόθςθ και τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ. Κατά ςυνζπεια, δεν υπάρχει και κακολικόσ τρόποσ 

μζτρθςθσ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ. Ζχουν γίνει αρκετζσ προςπάκειεσ μακθματικισ 

προςζγγιςθσ του φαινομζνου, καμία όμωσ μζχρι ςτιγμισ δεν μπορεί να αποτυπϊςει ακριβϊσ 

και με αντικειμενικά κριτιρια το ποςοςτό των νοικοκυριϊν που υποφζρουν από ενεργειακι 

φτϊχεια *6]. 

Γενικά, οι βαςικζσ μζκοδοι που εφαρμόηονται για τθ μζτρθςθ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ 

μποροφν να ταξινομθκοφν ςε δφο ευρείεσ κατθγορίεσ:  

 Αντικειμενικζσ μζκοδοι που βαςίηονται ςτο ποςοςτό του ειςοδιματοσ των νοικοκυριϊν 

που πρζπει να δαπανάται ςε καφςιμα για τθ διατιρθςθ τθσ επαρκοφσ ηεςταςιάσ ι ψφξθσ 

του ςπιτιοφ και  

 Υποκειμενικζσ αξιολογιςεισ των νοικοκυριϊν ςχετικά με το επίπεδο των ενεργειακϊν 

υπθρεςιϊν που διατίκενται ςτο ςπίτι *2]. 

 

Ρρακτικά, θ ςυνθκζςτερα χρθςιμοποιοφμενθ μζκοδοσ μζτρθςθσ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ 

είναι αυτι που ειςιγαγε το Θνωμζνο Βαςίλειο, το οποίο κεωρεί ότι  ζνα νοικοκυριό είναι 
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ενεργειακά φτωχό εάν, προκειμζνου να επιτευχκεί ζνα επαρκζσ πρότυπο κερμικισ άνεςθσ ςτο 

ςπίτι, υποχρεοφται να δαπανιςει πάνω από το 10% του ειςοδιματόσ του για τθν ενζργεια *4]. 

Εκτόσ όμωσ από τον δείκτθ του 10%, από το 1979 όπου τζκθκε πρϊτθ φορά ςαν ηιτθμα θ 

ενεργειακι φτϊχεια ζωσ ςιμερα  ζχουν γίνει αρκετζσ προςπάκειεσ προςζγγιςθσ του 

προβλιματοσ μζςα από κατάλλθλα διαμορφωμζνουσ δείκτεσ μζτρθςθσ. Μερικοί από τουσ 

δείκτεσ αυτοφσ παρουςιάηονται ςτον διαδικτυακό ιςτότοπο του Ευρωπαϊκοφ Ραρατθρθτθρίου 

Ενεργειακισ Φτϊχειασ (EPOV). Το Ευρωπαϊκό Ραρατθρθτιριο Ενεργειακισ Φτϊχειασ είναι μια 

νζα πρωτοβουλία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για να βοθκιςει τα κράτθ μζλθ ςτισ προςπάκειζσ 

τουσ για τθν καταπολζμθςθ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ, ςτοχεφοντασ ςτθ βελτίωςθ τθσ 

μζτρθςθσ και τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ αλλά και ςτθν ανταλλαγι 

γνϊςεων και βζλτιςτων πρακτικϊν για τθν ανακοφφιςθ των κρατϊν από το ςυγκεκριμζνο 

πρόβλθμα.  

Ρζραν όμωσ των δεικτϊν που περιγράφονται ςτο Ευρωπαϊκό Ραρατθρθτιριο Ενεργειακισ 

Φτϊχειασ, υπάρχει μια πλθκϊρα δεικτϊν μζτρθςθσ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ που ζχουν 

αναπτυχκεί και εφαρμοςτεί από ερευνθτζσ που αςχολικθκαν με το ηιτθμα. 

Στόχοσ λοιπόν τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ είναι θ ςυγκζντρωςθ και αναλυτικι 

παρουςίαςθ κοινϊν δεικτϊν μζτρθςθσ ενεργειακισ φτϊχειασ, όπωσ αυτοί αποτυπϊνονται 

ςτουσ εκνικοφσ οριςμοφσ των χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κακϊσ και ςτο ευρωπαϊκό 

παρατθρθτιριο, αλλά και πιο ςφνκετων δεικτϊν όπωσ αυτοί αναλφονται ςε επιςτθμονικά 

άρκρα. Τθν παρουςίαςθ των δεικτϊν ακολουκεί θ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ τουσ, προκειμζνου 

να γίνουν ςαφι τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα του κακενόσ. Τζλοσ, οι δείκτεσ 

εφαρμόηονται ςε μια μελζτθ περίπτωςθσ για τθν Ελλάδα προκειμζνου να εξαχκοφν 

αποτελζςματα ςχετικά με τθν κατάςταςθ τθσ Ελλάδασ ωσ προσ τθν ενεργειακι φτϊχεια.  

Αξίηει να αναφερκεί, ότι θ πλειοψθφία των εξεταηόμενων δεικτϊν ζχουν ωσ ςτόχο τθν άμεςθ 

μζτρθςθ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ, δθλαδι τον αρικμό των ενεργειακά φτωχϊν νοικοκυριϊν. 

Υπάρχουν ωςτόςο και δείκτεσ οι οποίοι προςεγγίηουν το κζμα με ζμμεςο τρόπο. Ενδεικτικά 

αναφζρονται οι δείκτεσ EEPI και VI, ο πρϊτοσ εκ των οποίων μετράει τον βακμό ανακοφφιςθσ 

από τθν ενεργειακι φτϊχεια, ενϊ ο δεφτεροσ υπολογίηει τθν ευπάκεια ενόσ πλθκυςμοφ ςε 

ςφγκριςθ με ζναν άλλο. 

Θ υπόλοιπθ διπλωματικι χωρίηεται ςε 4 κεφάλαια όπου: 

 Στο Κεφάλαιο 2 παρουςιάηεται αναλυτικά το ευρωπαϊκό και ελλθνικό πλαίςιο ςε ςχζςθ με 

τθν ζνταςθ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ και τουσ υφιςτάμενουσ δείκτεσ μζτρθςθσ.  

 Στο Κεφάλαιο 3 παρουςιάηονται αναλυτικά όλοι οι υφιςτάμενοι δείκτεσ μζτρθςθσ τθσ 

ενεργειακισ φτϊχειασ και πραγματοποιείται ςυγκριτικι ανάλυςι τουσ. 
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 Στο Κεφάλαιο 4 παρουςιάηεται μια πρακτικι εφαρμογι όλων των εξεταηόμενων δεικτϊν 

μζτρθςθσ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ ςε μια μελζτθ περίπτωςθσ για τθν Ελλάδα και 

αναλφονται τα αποτελζςματά τθσ.  

 Στο Κεφάλαιο 5 παρατίκενται τα ςυμπεράςματα τθσ παροφςασ διπλωματικισ κακϊσ και οι 

προοπτικζσ μελλοντικισ ζρευνασ. 
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2.Η Ενεργειακή Φτώχεια ςτην Ευρώπη 
H ενεργειακι φτϊχεια ζχει αναδειχκεί τα τελευταία χρόνια ωσ ζνα από τα ςθμαντικότερα 

κοινωνικά προβλιματα ςτθν Ευρϊπθ. Θ διαβίωςθ ενόσ νοικοκυριοφ ςε ςυνκικεσ ενεργειακισ 

φτϊχειασ ςυνδζεται άμεςα με δυςμενείσ ςυνζπειεσ, που κυμαίνονται από τον κοινωνικό 

αποκλειςμό και τθ διατάραξθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ ζωσ τθν υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ 

ηωισ και τισ ςοβαρζσ επιπτϊςεισ ςτθ δθμόςια υγεία *2]. 

Υπάρχουν πολλοί οριςμοί τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ που αναπτφχκθκαν ςτθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ, κακϊσ και μια ποικιλία δεικτϊν για τθν ανάλυςι τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ, αν και δεν 

ζχει ακόμθ κεςπιςτεί επίςθμο πρότυπο ςε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωσ εκ τοφτου, δεν ζχουν 

κακοριςτεί και μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ, οδθγϊντασ ζτςι ςε μια 

ποικιλομορφία πολιτικϊν ςχετικά με το ηιτθμα τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ για τισ ευρωπαϊκζσ 

χϊρεσ.  

Είναι ςθμαντικό να υπογραμμιςτεί ότι υπάρχει ζνασ αντιπροςωπευτικόσ αρικμόσ χωρϊν τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, όπωσ θ Αυςτρία, Κροατία, Τςεχικι Δθμοκρατία, Δανία, Εςκονία, 

Φινλανδία, Γερμανία, Ουγγαρία και Ιταλία, που δεν διακζτουν ζνα επίςθμο οριςμό τθσ 

ενεργειακισ φτϊχειασ, αλλά οφτε και μια προςζγγιςθ για τθν επίλυςθ αυτοφ του ηθτιματοσ. 

Αντικζτωσ, θ Γαλλία, θ Κφπροσ, θ Ιρλανδία, θ Σκωτία, θ Σλοβακία και θ Αγγλία ζχουν επίςθμο 

οριςμό, ενϊ θ Βουλγαρία και θ Ιςπανία ζχουν επίςθμθ προςζγγιςθ θ οποία ςτθρίχτθκε ςτον 

οριςμό του Θνωμζνου Βαςιλείου για τθν ενεργειακι φτϊχεια, δθλαδι να δαπανάται για 

οικιακι ενζργεια πάνω από το 10% του ειςοδιματοσ του νοικοκυριοφ [7]. 

Ενδεικτικά αναφζρονται οι οριςμοί από τισ χϊρεσ οι οποίεσ ζχουν κεςπίςει επίςθμουσ 

οριςμοφσ για το κζμα τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ. 

Θ Γαλλία δθμιοφργθςε το "RAPPEL" (Réseau des Acteurs de la Pau-vretéet la Précarité 

Energétique dans le Logement) το 2007. Ρρόκειται για μία ομάδα εργαςίασ για τθν ενεργειακι 

φτϊχεια, θ οποία αποδζχκθκε τον οριςμό του Θνωμζνου Βαςιλείου, αν και αυτόσ παρζμεινε 

ωσ ανεπίςθμοσ οριςμόσ. Ζτςι, το 2009 κακιερϊκθκε ο επίςθμοσ οριςμόσ τθσ Γαλλίασ ςφμφωνα 

με τον οποίο: ζνα άτομο κεωρείται ότι πάςχει από ενεργειακι φτϊχεια «εάν αντιμετωπίηει 

ιδιαίτερεσ δυςκολίεσ ςτθ διαμονι του/τθσ όςον αφορά τον ενεργειακό εφοδιαςμό που 

ςχετίηεται με τθν ικανοποίθςθ των ςτοιχειωδϊν αναγκϊν, αυτό οφείλεται ςτθν ανεπάρκεια 

των χρθματοοικονομικϊν πόρων ι των ςυνκθκϊν ςτζγαςθσ». 

Θ ενεργειακι φτϊχεια, οι ευάλωτοι καταναλωτζσ και τα μζτρα αναγνϊριςθσ και 

αντιμετϊπιςθσ αυτοφ του ηθτιματοσ κακορίςτθκαν ςτθν Κφπρο με υπουργικό διάταγμα, το 

οποίο εφαρμόηεται από το 2014. Σφμφωνα με τον επίςθμο οριςμό, ενεργειακι φτϊχεια 

ορίηεται ωσ «θ κατάςταςθ των καταναλωτϊν που ενδζχεται να βρίςκονται ςε δφςκολθ κζςθ, 

λόγω του χαμθλοφ ειςοδιματόσ τουσ, όπωσ αναφζρεται ςτισ φορολογικζσ καταςτάςεισ τουσ 

ςε ςυνδυαςμό με τθν επαγγελματικι τουσ κατάςταςθ, τθν οικογενειακι τουσ κατάςταςθ και 

τισ ειδικζσ ςυνκικεσ υγείασ και, ωσ εκ τοφτου, δεν είναι ςε κζςθ να ανταποκρικοφν ςτο κόςτοσ 
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για τισ εφλογεσ ανάγκεσ παροχισ θλεκτρικισ ενζργειασ κακϊσ αυτά τα κόςτθ 

αντιπροςωπεφουν ςθμαντικό ποςοςτό του διακζςιμου ειςοδιματόσ τουσ ». 

Το Υπουργείο Επικοινωνιϊν, Ενζργειασ και Φυςικϊν Ρόρων τθσ Ιρλανδίασ δθλϊνει επίςθμα το 

2016 ότι «ζνα νοικοκυριό που ξοδεφει περιςςότερο από το 10% του ειςοδιματόσ του ςτθν 

ενζργεια κεωρείται ότι βρίςκεται ςε ενεργειακι φτϊχεια». 

Σφμφωνα με τον Σλοβακικό νόμο αρικ. 250/2012 δθλϊνεται ότι «Θ φτϊχεια των καυςίμων 

είναι μια κατάςταςθ που επιτυγχάνεται όταν οι μζςεσ μθνιαίεσ δαπάνεσ ενόσ νοικοκυριοφ για 

τθν κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ, φυςικοφ αερίου, κζρμανςθσ και παραγωγισ ηεςτοφ 

νεροφ αντιπροςωπεφουν ζνα ςθμαντικό μερίδιο του μζςου μθνιαίου ειςοδιματοσ του 

νοικοκυριοφ». 

Τον Ιοφνιο του 2018, θ κυβζρνθςθ τθσ Σκωτίασ πρότεινε ζναν νζο οριςμό ενεργειακισ 

φτϊχειασ. Σφμφωνα με αυτόν τον νζο οριςμό, ζνα νοικοκυριό βρίςκεται ςε κατάςταςθ 

ενεργειακισ φτϊχειασ εάν «το απαιτοφμενο κόςτοσ καυςίμων υπερβαίνει το 10% του κακαροφ 

ειςοδιματοσ των νοικοκυριϊν, μετά τθν αφαίρεςθ των εξόδων ςτζγαςθσ, και το υπόλοιπο 

κακαρό ειςόδθμα του νοικοκυριοφ, μετά τθν πλθρωμι του κόςτουσ καυςίμων και του κόςτουσ 

φροντίδασ παιδιϊν (εάν υπάρχουν), είναι επίςθσ ανεπαρκζσ για τθ διατιρθςθ ενόσ αποδεκτοφ 

βιοτικοφ επιπζδου για το νοικοκυριό». 

Δφο επίςθμοι οριςμοί χρθςιμοποιοφνται ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο ανάλογα με τθν περιοχι: «Ζνα 

νοικοκυριό βρίςκεται ςε κατάςταςθ ενεργειακισ φτϊχειασ εάν χρειάηεται να δαπανιςει 

περιςςότερο από το 10% του ειςοδιματόσ του για καφςιμα προκειμζνου να διατθριςει ζνα 

επαρκζσ επίπεδο ηεςταςιάσ» είναι ο επίςθμοσ οριςμόσ για τθ Βόρεια Ιρλανδία, τθ Σκωτία και 

τθν Ουαλία από το 2010. Ενϊ ο επίςθμοσ οριςμόσ για τθν Αγγλία από το 2013 είναι: «Ζνα 

νοικοκυριό κεωρείται ενεργειακά φτωχό εάν ζχει απαιτιςεισ κόςτουσ καυςίμων που είναι 

πάνω από το μζςο όρο (το εκνικό διάμεςο επίπεδο) και ζχει ξοδζψει το ποςό αυτό, ωσ εκ 

τοφτου κα μείνει με ζνα υπόλοιπο ειςόδθμα κάτω από το επίςθμο όριο φτϊχειασ 

(60%*διάμεςο ειςόδθμα)» *7]. 

Θ κατάςταςθ ςχετικά με τα επίπεδα ενεργειακισ φτϊχειασ ςτθν Ευρϊπθ, βάςει δεδομζνων 

που ανακτικθκαν από το Ευρωπαϊκό Ραρατθρθτιριο Ενζργειασ Φτϊχειασ (EPOV) για τουσ 

βαςικοφσ δείκτεσ μζτρθςθσ, ςυνοψίηεται ωσ εξισ: 44,5 εκατομμφρια άτομα δεν μπόρεςαν να 

διατθριςουν το ςπίτι τουσ επαρκϊσ ηεςτό κατά τθ διάρκεια του χειμϊνα το 2016 και 41,5 

εκατομμφρια αντιμετϊπιςαν κακυςτεριςεισ ςτθν πλθρωμι των λογαριαςμϊν ενζργειασ. Το 

16,3% των νοικοκυριϊν αντιμετϊπιςαν δυςανάλογα υψθλζσ ενεργειακζσ δαπάνεσ το 2010 και 

το 19,2% των νοικοκυριϊν ανζφεραν ότι ιταν άβολα από κερμικισ άποψθσ κατά τθ διάρκεια 

του καλοκαιριοφ το 2012) *5].  

Το ηιτθμα τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ παρουςιάηει ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τθν Ελλάδα αφοφ 

ζγινε αρκετά πιο οξφ μετά τθν εμφάνιςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα:  
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• Το μζςο ειςόδθμα των νοικοκυριϊν μειϊκθκε κατά περιςςότερο από 35% κατά τθν 

περίοδο 2010-2017 λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ και των πολιτικϊν λιτότθτασ που 

εφαρμόςτθκαν *2]. 

• Οι τιμζσ των βαςικϊν ενεργειακϊν προϊόντων που χρθςιμοποιοφνται ςτα νοικοκυριά για 

κζρμανςθ χϊρου και άλλεσ ενεργειακζσ χριςεισ (δθλαδι, πετρζλαιο ντίηελ, φυςικό αζριο 

και θλεκτρικό ρεφμα) αυξικθκαν ςθμαντικά κατά τθν ίδια περίοδο κυρίωσ λόγω τθσ 

αφξθςθσ των ειδικϊν φόρων κατανάλωςθσ. Συγκεκριμζνα παρατθρικθκε αφξθςθ ζωσ 

90,16% για το πετρζλαιο κζρμανςθσ μεταξφ 2009 και 2014 (Υπουργείο Υποδομϊν, 

Μεταφορϊν και Δικτφων, 2009, 2014) *8]. 

• Τζλοσ, ςθμαντικόσ παράγοντασ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ ςτθν Ελλάδα είναι το γεγονόσ ότι 

πάνω από το 50% του κτιρίων ςτον οικιακό τομζα καταςκευάςτθκε πριν από το 1980 και 

δεν ζχει μόνωςθ. Ακόμθ και τα κτίρια που καταςκευάςτθκαν κατά τθν περίοδο 1981-2010 

κεωροφνται ότι είναι μερικϊσ μονωμζνα ςε ςχζςθ με τισ προδιαγραφζσ που ορίηει ο νόμοσ 

για τθν ορκολογικι χριςθ ενζργειασ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ που ειςιχκθ το 2010. 

Επομζνωσ, για τα περιςςότερα κτίρια κατοικιϊν ςτθν Ελλάδα, οι ενεργειακζσ ανάγκεσ για  

κζρμανςθ και  ψφξθ του χϊρου είναι ιδιαίτερα υψθλζσ *2]. 

 

Στθν πραγματικότθτα, θ Ελλάδα είναι ςιμερα μία από τισ χϊρεσ που βιϊνει υψθλά επίπεδα 

ενεργειακισ φτϊχειασ ςτθν Ευρϊπθ, με μερικζσ από τισ υψθλότερεσ καταγεγραμμζνεσ τιμζσ 

ςε υποκειμενικοφσ δείκτεσ (αδυναμία να διατθρθκεί το νοικοκυριό επαρκϊσ ηεςτό, 

κακυςτεροφμενεσ οφειλζσ ςε λογαριαςμοφσ ενζργειασ και κατοικίεσ με διαρροι-υγροφσ 

τοίχουσ). Σφμφωνα με τα πιο πρόςφατα ςτατιςτικά ςτοιχεία, το 25,7% των ελλθνικϊν 

νοικοκυριϊν δεν μπόρεςαν να διατθριςουν το ςπίτι τουσ αρκετά ηεςτό κατά τουσ χειμερινοφσ 

μινεσ το 2017, το 38,5% είχαν κακυςτεριςεισ ςτθν πλθρωμι των λογαριαςμϊν κοινισ 

ωφελείασ (ςυμπεριλαμβανομζνων λογαριαςμϊν ενζργειασ κακϊσ και άλλων οικιακϊν 

λογαριαςμϊν) και 13,5% ηοφςαν ςε κατοικίεσ με ςτζγθ που είχε διαρροι, υγροφσ τοίχουσ, 

δάπεδα ι κεμζλια. Δεδομζνου επίςθσ ότι μεγάλο μζροσ των ελλθνικϊν κατοικιϊν είναι 

κερμικά μθ προςτατευμζνο και ότι το 71% δεν ζχει αναλάβει καμία δράςθ για τθ μείωςθ των 

κερμικϊν απωλειϊν, ο μεγάλοσ κίνδυνοσ ζκκεςθσ ςτθν ενεργειακι φτϊχεια είναι κάτι 

παραπάνω από προφανισ *8].  
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3.Δείκτεσ Ενεργειακήσ Φτώχειασ 
Ζχοντασ πλζον παρουςιάςει το ευρωπαϊκό και το ελλθνικό πλαίςιο για τθν ενεργειακι 

φτϊχεια, ςτο κεφάλαιο αυτό πραγματοποιείται εκτενισ ανάλυςθ των δεικτϊν μζτρθςθσ του 

φαινομζνου. Συνολικά ςυγκεντρϊκθκαν και αναλφκθκαν 4 δείκτεσ από το Ευρωπαϊκό 

Ραρατθρθτιριο Ενεργειακισ Φτϊχειασ και 10 δείκτεσ από ερευνθτζσ που αςχολικθκαν με το 

ηιτθμα. 

3.1 Δείκτησ 10% 
Το 1991 θ δρ Brenda Boardman ζδωςε για πρϊτθ φορά τον οριςμό τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ 

υποςτθρίηοντασ ότι ζνα νοικοκυριό κεωρείται ενεργειακά φτωχό εάν απαιτείται να δαπανιςει 

πάνω από το 10% του ειςοδιματόσ του για όλεσ τισ οικιακζσ ενεργειακζσ υπθρεςίεσ 

(κζρμανςθ, ηεςτό νερό, μαγείρεμα, φωτιςμόσ και θλεκτρικζσ ςυςκευζσ), προκειμζνου να 

επιτευχκεί ζνα ικανοποιθτικό επίπεδο ηεςταςιάσ, το οποίο ορίηεται ςτουσ 21 °C ςτο ςαλόνι και 

ςτουσ 18 °C ςτο υπόλοιπο ςπίτι. Βαςιηόμενθ ςτον οριςμό αυτό ζφτιαξε τθν πρϊτθ εξίςωςθ για 

τον προςδιοριςμό των νοικοκυριϊν ωσ ενεργειακά φτωχά ι μθ *1+. 

 

                              
                           

                       
      (1) 

 

Θ δρ Boardman χρθςιμοποίθςε για το ζργο τθσ ςτοιχεία από το 1988 , και ωσ εκ τοφτου ο 

δείκτθσ 10% αντιπροςϊπευε τθ μζςθ ενεργειακι δαπάνθ 30% φτωχότερων νοικοκυριϊν και το 

διπλάςιο του διάμεςου ποςοςτοφ των ενεργειακϊν δαπανϊν όλων των νοικοκυριϊν *9+. Ο 

οριςμόσ αυτόσ ζγινε ο επίςθμοσ δείκτθσ ενεργειακισ φτϊχειασ ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο από το 

2001 ζωσ το 2013*7]. 

Ο δείκτθσ 10% είναι ςχετικά απλόσ και ευζλικτοσ, εφκολο να υπολογιςτεί  και να 

επικοινωνθκεί. Ταυτόχρονα όμωσ, είναι ζνα ςχετικά αυκαίρετο όριο αφοφ δεν λαμβάνει 

υπόψθ τα ειςοδθματικά επίπεδα και τισ τιμζσ ενζργειασ κάκε περιοχισ που μελετάει. Σε χϊρεσ 

με μζτριο ειςοδθματικό επίπεδο μπορεί να αποτυπϊνει μια πιο αντιπροςωπευτικι εικόνα των 

ενεργειακά φτωχϊν νοικοκυριϊν, αλλά ςε μια χϊρα με χαμθλό ειςοδθματικό επίπεδο 

πικανότατα να δίνει λανκαςμζνθ εικόνα των ενεργειακά φτωχϊν νοικοκυριϊν. Αντίςτοιχα και 

με τισ τιμζσ ενζργειασ, ςε χϊρεσ με υψθλζσ τιμζσ ενζργειασ κα χαρακτθρίςει μεγάλο ποςοςτό 

νοικοκυριϊν ωσ ενεργειακά φτωχά, ενϊ με χαμθλζσ τιμζσ ενζργειασ όχι.  

Μπορεί ςτθ δεκαετία του 1990 ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο να ιταν εφλογο όριο, δεν μπορεί όμωσ 

προεκτακεί ςε άλλεσ χωρικζσ και χρονικζσ καταςτάςεισ*9]. 
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Από τθν εφαρμογι του δείκτθ αυτοφ, αρκετά νοικοκυριά τα τελευταία χρόνια 

χαρακτθρίςτθκαν ωσ ενεργειακά φτωχά ζχοντασ υψθλά ειςοδιματα αλλά μθ αποδοτικζσ 

κατοικίεσ και νοικοκυριά τα οποία ζκαναν υπερβολικι κατανάλωςθ ενζργειασ.  

Ακόμα ζνα αδφναμο ςθμείο του δείκτθ είναι ότι δεν ςυνυπολογίηονται τα χαρακτθριςτικά 

κάκε κατοικίασ. Αρκετά νοικοκυριά χρθςιμοποιοφν ανεπαρκϊσ ι και λανκαςμζνα τα οικιακά 

τουσ ςυςτιματα (κακϊσ δεν γνωρίηουν πϊσ να χρθςιμοποιοφν ςωςτά το ςφςτθμα κζρμανςθσ, 

τθν κουηίνα, τα φϊτα κ.λπ.), με αποτζλεςμα να αυξάνεται κατά πολφ θ κατανάλωςθ ενζργειάσ 

τουσ. Αυτό κα μποροφςε να αποτραπεί με τθν φπαρξθ μζριμνασ για τθν παροχι πλθροφοριϊν 

χριςθσ ι και προςωπικϊν ςυμβουλϊν ςτα νοικοκυριά αυτά.  

Στθ ςυνζχεια, φαίνεται ότι ο δείκτθσ αυτόσ δεν λαμβάνει υπόψθ του το «φαινόμενο 

κζρμανςθσ ι ςίτιςθσ». Σφμφωνα με το φαινόμενο αυτό, τα νοικοκυριά που βρίςκονται ςε 

δυςχερζςτερθ οικονομικά κατάςταςθ αναγκάηονται να επιλζξουν μεταξφ τθσ επαρκοφσ 

κζρμανςθσ τθσ οικίασ και τθσ αγοράσ ελάχιςτων τροφίμων για τθν επιβίωςθ τουσ. Ωσ 

αποτζλεςμα τα νοικοκυριά αυτά ελαχιςτοποιοφν τισ δαπάνεσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςε 

ποςοςτό μικρότερο του 10% του ειςοδιματοσ τουσ και ωσ εκ τοφτου δεν προςμετροφνται ωσ 

ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά*7]. 

Φςτερα από προτάςεισ ςυγγραφζων για τθ βελτίωςθ του δείκτθ 10% , όςον αφορά τθ χριςθ 

του κακαροφ ειςοδιματοσ αφοφ ζχουν αφαιρεκεί οι δαπάνεσ των νοικοκυριϊν ςτουσ 

υπολογιςμοφσ , προτάκθκαν νζοι οριςμοί τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ χρθςιμοποιϊντασ τον 

δείκτθ 10%. 

Στο Θνωμζνο Βαςίλειο χρθςιμοποιικθκαν 2 διαφορετικοί οριςμοί κατά περιοχζσ. Από το 2010 

ο οριςμόσ που χρθςιμοποιοφν θ Βόρεια Ιρλανδία, θ Σκωτία και θ Ουαλία είναι : «ζνα 

νοικοκυριό λζγεται ότι βρίςκεται ςε κατάςταςθ ενεργειακισ φτϊχειασ εάν χρειάηεται να 

δαπανιςει περιςςότερο από το 10% του ειςοδιματόσ του ςε καφςιμα για να διατθριςει ζνα 

επαρκζσ επίπεδο ηεςταςιάσ». Το 2013 θ Αγγλία ζδωςε τον δικό τθσ οριςμό για τθν ενεργειακι 

φτϊχεια, ςφμφωνα με τον οποίο : «Ζνα νοικοκυριό κεωρείται ενεργειακά φτωχό εάν i) τα 

ενεργειακά ζξοδα του νοικοκυριοφ είναι περιςςότερα από τθν αντίςτοιχθ εκνικι διάμεςθ τιμι 

και ii) το υπολειπόμενο ειςόδθμα του φςτερα από τθν αφαίρεςθ ενεργειακϊν εξόδων είναι 

κάτω από το επίςθμο εκνικό όριο τθσ φτϊχειασ (προςεγγιςτικά υπολογίηεται ωσ 60% του 

διάμεςου ειςοδιματοσ)». Ο δείκτθσ αυτόσ, κεςμοκετικθκε αργότερα επίςθμα, και πλζον 

ςυνιςτά τον δείκτθ Low Income High Cost (LIHC) που περιγράφεται παρακάτω. 

Τον Ιοφνιο του 2018, θ Σκωτία πρότεινε ζναν νζο οριςμό ενεργειακισ φτϊχειασ. Σφμφωνα με 

αυτόν, ζνα νοικοκυριό βρίςκεται ςε κατάςταςθ ενεργειακισ ζνδειασ εάν  «το απαιτοφμενο 

κόςτοσ καυςίμων είναι πάνω από το 10% του κακαροφ ειςοδιματοσ των νοικοκυριϊν μετά τθν 

αφαίρεςθ του κόςτουσ ςτζγαςθσ, και το υπόλοιπο κακαρό ειςόδθμα των νοικοκυριϊν μετά 

τθν πλθρωμι του κόςτουσ των καυςίμων και του κόςτουσ παιδικισ μζριμνασ (εάν υπάρχει) 

είναι επίςθσ ανεπαρκζσ για να διατθριςει ζνα αποδεκτό επίπεδο διαβίωςθσ για το 

νοικοκυριό»*7]. 
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Στθν Ελλάδα χρθςιμοποιοφνται 2 προςεγγίςεισ του δείκτθ 10% [2]. 

 Αν οι ενεργειακζσ δαπάνεσ του νοικοκυριοφ υπερβαίνουν το 10% του διακζςιμου 

ειςοδιματοσ τουσ, τότε το νοικοκυριό ταξινομείται ωσ ενεργειακά φτωχό. (Ο1) 

 Θ πιο πρόςφατθ προςζγγιςθ ορίηει ζνα νοικοκυριό ωσ ενεργειακά φτωχό αν το εκτιμϊμενο 

ενεργειακό κόςτοσ που απαιτείται για τθν εξαςφάλιςθ ελάχιςτων αποδεκτϊν επιπζδων 

κερμικισ άνεςθσ υπερβαίνει το 10% του ειςοδιματοσ του. (Ο2)  

 

Για τον υπολογιςμό των απαιτοφμενων ενεργειακϊν δαπανϊν λαμβάνονται υπόψθ:  

 Θ επιφάνεια του δαπζδου τθσ κατοικίασ. 

 Το είδοσ τθσ κατοικίασ (μονοκατοικία ι διαμζριςμα). 

 Θ θλικία τθσ κατοικίασ, θ οποία ζχει ςχζςθ με τθν εφαρμογι διαφορετικϊν κανονιςμϊν 

κερμομόνωςθσ.  

 Οι ενεργειακζσ τεχνολογίεσ που χρθςιμοποιοφνται ςε κάκε νοικοκυριό. 

 Θ ετιςια ειδικι κατανάλωςθ θλεκτρικισ και κερμικισ ενζργειασ που απαιτείται ςτα 

ελλθνικά οικιακά κτίρια για τθν επίτευξθ των κατάλλθλων ςυνκθκϊν κερμικισ άνεςθσ 

εςωτερικοφ χϊρου ι που καταναλϊνεται ςε άλλεσ χριςεισ. 

 Οι τιμζσ τθσ ενζργειασ τθν ςυγκεκριμζνθ περίοδο αναφοράσ [2]. 
 

3.2 Δείκτησ LIHC (Low Income High Cost) 
Το 2011 το Υπουργείο Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ του Θνωμζνου Βαςιλείου 

επανεξζταςε τον δείκτθ 10% προκειμζνου να βελτιωκοφν τα αδφναμα ςθμεία του. Στθν 

προςπάκεια αυτι, προτάκθκε ζνασ νζοσ δείκτθσ από τον John Hill και τθν ερευνθτικι του 

ομάδα ο οποίοσ ονομάηεται «Low Income High Cost» (LIHC) ι αλλιϊσ «χαμθλοφ ειςοδιματοσ 

υψθλοφ κόςτουσ». Στόχοσ του δείκτθ αυτοφ είναι να ξεπεράςει τισ ελλείψεισ του δείκτθ 10% 

και να ενςωματϊςει πλθροφορίεσ ειςοδθματικισ φτϊχειασ [10]. 

Ρλεονζκτθμα του δείκτθ αυτοφ είναι ότι προκφπτει από τον ςυνδυαςμό 2 κατωτάτων ορίων, 

του ορίου ειςοδθματικισ φτϊχειασ και του ορίου ενεργειακισ φτϊχειασ. Τα δφο αυτά όρια 

κακορίηονται από τισ εκνικζσ διάμεςεσ τιμζσ τθσ προσ μελζτθ περιοχισ. Το όριο τθσ 

ενεργειακισ φτϊχειασ κακορίηεται από τθ διάμεςθ τιμι των ενεργειακϊν δαπανϊν όλων των 

νοικοκυριϊν, ενϊ το όριο τθσ ειςοδθματικισ φτϊχειασ προκφπτει από το 60% του διάμεςου 

ειςοδιματοσ (το όριο του «κινδφνου φτϊχειασ» όπωσ χρθςιμοποιείται από τθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ). Τα νοικοκυριά που βρίςκονται ταυτόχρονα κάτω από αυτά τα 2 όρια χαρακτθρίηονται 

ενεργειακά φτωχά.  

Με βάςθ τον δείκτθ LIHC ενεργειακά φτωχά κεωροφνται τα νοικοκυριά για τα οποία ιςχφουν 

οι 2 παρακάτω ςχζςεισ: 

 

                                                                  (2) 
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                                                                        (3) 

 

Ακόμα ζνα πλεονζκτθμα αυτοφ του δείκτθ είναι ότι μπορεί να προςδιορίςει το βάκοσ τθσ 

ενεργειακισ φτϊχειασ. Το κενό μεταξφ του ενεργειακοφ κόςτουσ ενόσ νοικοκυριοφ και του 

ορίου ενεργειακοφ κόςτουσ δείχνει κατά πόςο οι εκτιμϊμενεσ ενεργειακζσ ανάγκεσ των 

ενεργειακά φτωχϊν νοικοκυριϊν υπερβαίνουν το εφλογο όριο κάκε νοικοκυριοφ [11]. 

Ραρά τα πλεονεκτιματα του ςε ςφγκριςθ με τον δείκτθ 10%, ο δείκτθσ LIHC εξακολουκεί να 

ζχει αδφναμα ςθμεία. Δεν υπολογίηει τθν ενεργειακι απόδοςθ των νοικοκυριϊν, οπότε 

κακίςταται δφςκολο να εντοπιςτοφν νοικοκυριά τα οποία μποροφν να ξεφφγουν τθσ 

ενεργειακισ φτϊχειασ μειϊνοντασ τισ ενεργειακζσ τουσ δαπάνεσ. Ακόμα, ο δείκτθσ αυτόσ 

εντοπίηει νοικοκυριά με χαμθλό ειςόδθμα και κατοικία χαμθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ , 

οπότε προκειμζνου να μειωκεί θ ενεργειακι φτϊχεια οδθγεί ςε παρεμβάςεισ βελτίωςθσ τθσ 

ενεργειακισ απόδοςθσ των νοικοκυριϊν. Ωςτόςο, τα νοικοκυριά χαμθλοφ ειςοδιματοσ κα 

ςυνεχίςουν να ζχουν πρόβλθμα με τθν αποπλθρωμι των λογαριαςμϊν τουσ αφοφ θ 

ειςοδθματικι φτϊχεια κα εξακολουκεί να υφίςταται [7].  

Υπάρχουν δφο εναλλακτικζσ εκδοχζσ του δείκτθ LIHC που ζχουν ωσ  ςτόχο να κάνουν το δείκτθ  

πιο αποδοτικό.  

Θ πρϊτθ εναλλακτικι εκδοχι είναι ο δείκτθσ LIHCt. Ππωσ αναφζρκθκε παραπάνω, ο δείκτθσ 

LIHC προκφπτει από τον ςυνδυαςμό 2 κατωτάτων ορίων, του ορίου ειςοδθματικισ φτϊχειασ 

και του ορίου ενεργειακισ φτϊχειασ. Το όριο τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ κακορίηεται από τθ 

διάμεςθ τιμι των ενεργειακϊν δαπανϊν όλων των νοικοκυριϊν.  Αυτό που ζρχεται να 

προτείνει ο δείκτθσ LIHCt είναι το όριο τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ να προκφπτει από τον οριςμό 

ενόσ ποςοςτοφ του διακζςιμου ειςοδιματοσ του κάκε νοικοκυριοφ για τισ ενεργειακζσ 

δαπάνεσ.  

Θ δεφτερθ εναλλακτικι εκδοχι είναι ο δείκτθσ LIHCm30. Ο δείκτθσ αυτόσ προτείνει να μθν 

χρθςιμοποιείται θ διάμεςθ τιμι των ενεργειακϊν δαπανϊν όλων των νοικοκυριϊν, αλλά θ 

διάμεςθ τιμι των τριϊν χαμθλότερων ειςοδθματικϊν κατθγοριϊν. Στοχεφει ζτςι να δϊςει 

προτεραιότθτα ςε πιο ευάλωτεσ οικονομικά ομάδεσ. Θ λογικι τθσ επιλογισ αυτισ είναι ότι τα 

νοικοκυριά χαμθλοφ ειςοδιματοσ είναι ιδιαίτερα ευάλωτα ςτισ αυξιςεισ των τιμϊν 

απαραίτθτων αγακϊν*10]. 

 

3.3 Δείκτησ MIS (Minimum Income Standard) 
Το 2012 ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο ο Moore και θ ερευνθτικι του ομάδα προτείνουν ζνα νζο 

δείκτθ μζτρθςθσ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ βαςιςμζνο ςτο Minimum Income Standard (MIS) 

(πρότυπο ελάχιςτο ειςόδθμα). Σφμφωνα με τον Moore ο δείκτθσ αυτόσ μπορεί να προςφζρει 

μεγαλφτερθ ςυνζπεια και ακρίβεια ςτο προςδιοριςμό των ενεργειακά φτωχϊν νοικοκυριϊν 
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ενϊ ταυτόχρονα προςαρμόηεται εφκολα ςτα διαφορετικά πρότυπα διαβίωςθσ τθσ Ευρϊπθσ. Σε 

ςφγκριςθ με τουσ υπόλοιπουσ δείκτεσ που βαςίηονται ςτο ειςόδθμα κάκε νοικοκυριοφ είναι 

από τουσ πιο ιςχυροφσ. Βαςικό του πλεονζκτθμα είναι ότι ςτθρίηεται ςτο ειςόδθμα που 

διατίκεται για τισ ενεργειακζσ ανάγκεσ αφοφ ζχουν αφαιρεκεί τα ζξοδα για τθν κάλυψθ των 

βαςικϊν αναγκϊν κάκε νοικοκυριοφ, ενϊ θ βαςικι δυςκολία που παρουςιάηει είναι ο 

προςδιοριςμόσ του ορίου ειςοδιματοσ με αντικειμενικά κριτιρια *9].  

Ριο ςυγκεκριμζνα ζνα νοικοκυριό βρίςκεται ςε κατάςταςθ ενεργειακισ φτϊχειασ εάν το 

ειςόδθμα του μετά τθν αφαίρεςθ των ενεργειακϊν δαπανϊν βρίςκεται κάτω από το Minimum 

Income Standard για τα αντίςτοιχα χαρακτθριςτικά του. Ωσ Minimum Income Standard 

ορίηεται από τον Moore το ελάχιςτο ειςόδθμα που πρζπει να ζχει ζνα νοικοκυριό προκειμζνου 

να ζχει τισ απαραίτθτεσ ευκαιρίεσ και επιλογζσ για να ςυμμετζχει ςτθν κοινωνία.  

Ππωσ φαίνεται και από τθν ονομαςία του ο δείκτθσ αυτόσ αποτελείται από 2 παράγοντεσ, το 

ελάχιςτο (minimum) και το πρότυπο ειςόδθμα (income standard). Το «ελάχιςτο» ορίςτθκε από 

τθ Σφμβαςθ Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων των Θνωμζνων Εκνϊν ωσ τα αγακά που είναι 

απαραίτθτα για τθ ςωματικι, πνευματικι, θκικι, κοινωνικι και πολιτιςτικι ευθμερία των 

ανκρϊπων. Ενϊ το «πρότυπο ειςοδιματοσ» ορίςτθκε από μια επιτροπι εμπειρογνωμόνων 

ςτισ ΘΡΑ, θ οποία ανζλυςε τα ειςοδιματα των νοικοκυριϊν το 1980 και όριςε το ιςχφον 

ειςοδθματικό πρότυπο ωσ το βιοτικό επίπεδο που επιτεφχκθκε από μια τυπικι οικογζνεια 

(διάμεςθ δαπάνθ οικογενειϊν με 2 γονείσ και 2 παιδιά).  

Για μεγαλφτερθ αποτελεςματικότθτα του δείκτθ κακορίςτθκαν επιπλζον παράμετροι για τα 

νοικοκυριά, όπωσ : το μζγεκοσ τθσ οικίασ, θ κζςθ εργαςίασ, ενδεχόμενθ αναπθρία, θ υγεία, θ 

εκνικότθτα και θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτθν ενζργεια. Αργότερα κακιερϊκθκαν και οι 

διάφοροι τφποι οικογενειϊν για τον προςδιοριςμό του MIS[7].    

Σφμφωνα με τον Moore λοιπόν ζνα νοικοκυριό χαρακτθρίηεται ενεργειακά φτωχό από τον 

δείκτθ MIS εάν ιςχφει για αυτό θ παρακάτω ςχζςθ: 

 

                                                                               (4) 

 

Ππου:  

MIS: το ελάχιςτο ποςό που απαιτείται για να ζχουν τα μζλθ του νοικοκυριοφ τισ απαραίτθτεσ 

ευκαιρίεσ και επιλογζσ προκειμζνου να ςυμμετζχουν ςτθν κοινωνία. 

 

Oι ενεργειακζσ δαπάνεσ, το κακαρό ειςόδθμα νοικοκυριοφ και τα ζξοδα ςτζγαςθσ λιφκθκαν 

από τθν Αγγλικι Ζρευνα Στζγαςθσ (English Housing Survey) ενϊ το όριο MIS λιφκθκε από το 

ζργο του Jonathan Bradshaw («A minimum income standard for Britain: what people think»). 

Στο όριο MIS ςυμπεριλαμβάνονται όλεσ οι ανάγκεσ (τρόφιμα, είδθ ζνδυςθσ, πολιτιςτικι 
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ςυμμετοχι), εκτόσ από τουσ δθμοτικοφσ φόρουσ, τισ πλθρωμζσ ενοικίων – δανείων και τα 

καφςιμα, τα οποία ςυνυπολογίηονται ςτο ειςόδθμα του νοικοκυριοφ ςφμφωνα με τθν Αγγλικι 

Ζρευνα Στζγαςθσ [9]. 

Ενϊ ο δείκτθσ MIS ςυνδυάηει πολλζσ πλθροφορίεσ για να εξάγει αποτελζςματα , δεν παφει και 

αυτόσ να ζχει αδφναμα ςθμεία. Βαςικό μειονζκτθμα του δείκτθ αυτοφ είναι ο ορκόσ 

προςδιοριςμόσ του ορίου MIS αφοφ πρόκειται για ζνα ςφνκετο και ενδεχομζνωσ αυκαίρετο 

ζργο. Ρζραν αυτοφ όμωσ είναι δφςκολο να προςδιοριςτεί ακριβϊσ το όριο του MIS αφοφ δεν 

μποροφν να υπολογιςτοφν ακριβϊσ οι ανάγκεσ κάκε οικογζνειασ αφοφ για παράδειγμα οι 

ανάγκεσ των οικογενειϊν μπορεί να διαφζρουν ανάλογα με τθν θλικία των παιδιϊν (κόςτοσ 

φροντίδασ ι δίδακτρα). Ακόμα, παίηει μεγάλο ρόλο θ κατάςταςθ τθσ υγείασ των μελϊν μιασ 

οικογζνειασ, αν δθλαδι υπάρχουν θλικιωμζνοι ι άνκρωποι με προβλιματα υγείασ ςτθν 

οικογζνεια τα κόςτθ ιατρικισ και υγειονομικισ περίκαλψθσ ενδζχεται να αλλάξουν ςε μεγάλο 

βακμό. Τζλοσ, με το δείκτθ αυτό δε λαμβάνεται υπόψθ θ ενεργειακι απόδοςθ των κτιρίων 

(διαρροι ςε τοίχουσ, μόνωςθ, κουφϊματα κλπ), γεγονόσ που δεν αφινει περικϊριο για 

βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ των κτιρίων με ςτόχο να βγουν από τθν ενεργειακι φτϊχεια [12]. 

 

3.4 Δείκτεσ Ευρωπαϊκοφ Παρατηρητηρίου Ενεργειακήσ Φτώχειασ (EPOV) 
Οι πρωτογενείσ δείκτεσ βαςίηονται τόςο ςε υποκειμενικά δεδομζνα, όπωσ περιοριςμζνθ 

πρόςβαςθ ςε ενεργειακζσ υπθρεςίεσ, όςο και ςε μακθματικοφσ υπολογιςμοφσ που βαςίηονται 

ςε πλθροφορίεσ για το ειςόδθμα των νοικοκυριϊν και ςε δεδομζνα για τισ ενεργειακζσ 

δαπάνεσ. Για παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Ραρατθρθτιριο Ενεργειακισ Φτϊχειασ παρουςιάηει 

τζςςερισ βαςικοφσ δείκτεσ για τθν ενεργειακι φτϊχεια, δφο από τουσ οποίουσ κακορίηονται 

από υποκειμενικά δεδομζνα (δθλαδι, κακυςτεριςεισ ςε λογαριαςμοφσ κοινισ ωφζλειασ και 

αδυναμία διατιρθςθσ τθσ κατοικίασ επαρκϊσ ηεςτι), ενϊ οι άλλοι δφο προκφπτουν από το 

ειςόδθμα ι/και τισ ενεργειακζσ δαπάνεσ (χαμθλό μερίδιο  ενεργειακϊν δαπανϊν (M/2) και 

υψθλό μερίδιο τθσ ενεργειακισ δαπάνθσ ςτο ειςόδθμα (2M). Από τθν άλλθ, οι δευτερεφοντεσ 

δείκτεσ ςτεροφνται άμεςθσ μζτρθςθσ, δεδομζνου ότι κακορίηονται ςτο πλαίςιο τθσ 

ενεργειακισ φτϊχειασ, όπωσ τα ςτοιχεία για τισ τιμζσ τθσ ενζργειασ. Ωςτόςο, οι δείκτεσ αυτοί 

φαίνεται να ςυγκλίνουν ςτο γεγονόσ ότι θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ παρουςιάηει μεγάλθ 

πολλαπλότθτα ςτθν κατανομι τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ, αντανακλϊντασ εκτεταμζνεσ 

γεωγραφικζσ, κλιματικζσ, κοινωνικοοικονομικζσ και ειςοδθματικζσ διαφορζσ [5]. 

 

3.4.1. Ληξιπρόθεςμεσ οφειλζσ ςε λογαριαςμοφσ κοινήσ ωφζλειασ 

Ο δείκτθσ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν ςε λογαριαςμοφσ κοινισ ωφζλειασ ρωτά: «Τουσ 

τελευταίουσ δϊδεκα μινεσ, το νοικοκυριό ιταν ςε κζςθ να πλθρϊςει εγκαίρωσ λόγω 

οικονομικϊν δυςκολιϊν τουσ λογαριαςμοφσ κοινισ ωφζλειασ (κζρμανςθ, θλεκτρικό ρεφμα, 

φυςικό αζριο, νερό κ.λπ.) για τθν κφρια κατοικία;» Ενϊ ο δείκτθσ αυτόσ περιλαμβάνει 

οριςμζνεσ δαπάνεσ κοινισ ωφζλειασ πζραν τθσ ενζργειασ, είναι ωςτόςο ζνασ ςθμαντικόσ 
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δείκτθσ, κακϊσ τα νοικοκυριά που δεν είναι ςε κζςθ να πραγματοποιοφν τισ πλθρωμζσ των  

ενεργειακϊν λογαριαςμϊν ενδζχεται να αντιμετωπίςουν αποςφνδεςθ τθσ παροχισ. 

Μειονζκτθμα του δείκτθ είναι ότι ςτθρίηεται κακαρά ςε υποκειμενικά κριτιρια, κακϊσ το αν 

κα πλθρωκοφν οι λογαριαςμοί ζγκαιρα εξαρτάται και από τθν διαχείριςθ που κάνει το κάκε 

νοικοκυριό ςτο ειςόδθμα του.  

Θ χωρικι ςυγκζντρωςθ του δείκτθ αυτοφ παρζχεται ςε μορφι χάρτθ, ςτο παρακάτω ςχιμα. 

Ππωσ φαίνεται, τα ποςοςτά των κακυςτεροφμενων οφειλϊν κοινισ ωφζλειασ είναι ιδιαίτερα 

υψθλά ςτθν Ανατολικι, Κεντρικι και Νότια Ευρϊπθ [13]. 

 

 

Εικόνα 1 Κακυςτεριςεισ ςε λογαριαςμοφσ κοινισ ωφζλειασ | Ρλθκυςμόσ (%)|2016 *13]. 

 

3.4.2 Αδυναμία διατήρηςησ τησ θζρμησ ςτο ςπίτι 

Ο δείκτθσ αυτόσ περιλαμβάνει το μερίδιο του πλθκυςμοφ που δεν είναι ςε κζςθ να κρατιςει 

το ςπίτι τουσ επαρκϊσ κερμό, βαςιςμζνο ςτθν ερϊτθςθ «μπορεί θ οικογζνειά ςασ να αντζξει 

οικονομικά να κρατιςει το ςπίτι τθσ επαρκϊσ κερμό;» [14]. 

Ζνασ από τουσ επικρατζςτερουσ δείκτεσ ενεργειακισ φτϊχειασ που χρθςιμοποιοφνται για να 

ςυλλάβουν τθν αυτό-αναφερκείςα προςιτότθτα ρωτά εάν ζνα νοικοκυριό μπορεί να αντζξει 

οικονομικά να κρατιςει το ςπίτι τουσ επαρκϊσ κερμό. Κατά τθν EU-SILC, το ερϊτθμα ζχει 

ςυχνά τθν ακόλουκθ διατφπωςθ, αν και θ ακριβισ διατφπωςθ ποικίλλει ανάλογα με τα κράτθ 

μζλθ: "Μπορεί το νοικοκυριό ςασ να αντζξει οικονομικά να κρατιςει το ςπίτι του επαρκϊσ 
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ηεςτό;" Ο δείκτθσ αυτόσ ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε εκνικζσ και ςυγκριτικζσ αναλφςεισ τθσ 

ενεργειακισ φτϊχειασ ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ. 

Ο χάρτθσ που ακολουκεί παρουςιάηει τα ςυνολικά ποςοςτά αδυναμίασ διατιρθςθσ τθσ 

κερμοκραςίασ ςε ολόκλθρθ τθν ΕΕ. Διαπιςτϊνεται ότι θ υψθλότερθ δυςχζρεια εμφανίηεται 

ςτθν Κεντρικι και Ανατολικι Ευρϊπθ, κακϊσ και ςε τμιματα τθσ Νότιασ Ευρϊπθσ.  

 

 

Εικόνα 2 Αδυναμία διατιρθςθσ τθσ κζρμθσ ςτο ςπίτι|Ρλθκυςμόσ(%)|2016 *13]. 

 

3.4.3 Δείκτησ 2M 

Από το Ευρωπαϊκό Ραρατθρθτιριο Ενεργειακισ Φτϊχειασ ζχει προτακεί ο δείκτθσ 2Μ. 

Σφμφωνα με τον δείκτθ αυτό ζνα νοικοκυριό χαρακτθρίηεται ενεργειακά φτωχό αν οι 

ενεργειακζσ του δαπάνεσ ςτο ειςόδθμα υπερβαίνουν το διπλάςιο τθσ διάμεςθσ τιμισ του 

εκνικοφ μεριδίου [8].  

Για τθν ακρίβεια, δεν πρόκειται για ζναν αλλά για 4 πολφ παρόμοιουσ τφπουσ δεικτϊν: 

 Διπλάςιο τθσ διάμεςθσ τιμισ των δαπανϊν των νοικοκυριϊν για τθν ενζργεια 

 Διπλάςιο του μζςου όρου των δαπανϊν των νοικοκυριϊν για τθν ενζργεια  

 Διπλάςιο του διάμεςου ποςοςτοφ των δαπανϊν των νοικοκυριϊν για τθν ενζργεια  

 Διπλάςιο του μζςου ποςοςτοφ των δαπανϊν των νοικοκυριϊν για τθν ενζργεια 

 

Συνολικά, οι δείκτεσ αυτοί ορίηουν ότι ζνα νοικοκυριό βρίςκεται ςε κατάςταςθ ενεργειακισ 

φτϊχειασ όταν πρζπει να δαπανιςει περιςςότερο από το διπλάςιο του διάμεςου ποςοςτοφ 

των ενεργειακϊν δαπανϊν του προσ το ειςόδθμα του. 
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Ζτςι ζνα νοικοκυριό βρίςκεται ςε κατάςταςθ ενεργειακισ φτϊχειασ όταν:  

 

                            

                       
   

                                      

                
 (5) 

 

Από ςτατιςτικισ άποψθσ οι μετριςεισ που βαςίηονται ςτθ διάμεςθ τιμι κεωροφνται πιο 

κατάλλθλεσ ενϊ οι μετριςεισ που βαςίηονται ςτθ μζςθ τιμι δεν προτιμϊνται επειδι είναι πιο 

ευαίςκθτεσ ςτισ ευμετάβλθτεσ τιμζσ (π.χ. ετιςια ενεργειακι κατανάλωςθ των νοικοκυριϊν, 

τιμζσ των μονάδων ενζργειασ) και ςτθν αλλαγι των ςυνθκειϊν. Δθλαδι, ςτθν περίπτωςθ που 

τα πλοφςια νοικοκυριά αφξαναν ςθμαντικά τθν κατανάλωςθ ενζργειασ , θ χριςθ του μζςου 

όρου κα άλλαηε ςθμαντικά το κατϊτατο όριο με αποτζλεςμα να μθν προςδιοριςτοφν φτωχά 

νοικοκυριά με χαμθλι κατανάλωςθ ενζργειασ.   

Ρλεονζκτθμα του δείκτθ αυτοφ είναι ότι το κατϊτατο όριο ενεργειακισ φτϊχειασ κακορίηεται 

από τισ τιμζσ εςόδων και ενεργειακϊν δαπανϊν του κάκε νοικοκυριοφ ςε ςχζςθ με τισ εκνικζσ 

διάμεςεσ τιμζσ. Ζτςι, ο δείκτθσ υπολογίηεται με βάςθ τα χαρακτθριςτικά τθσ κάκε χϊρασ, 

αποτρζποντασ ζτςι ζναν αυκαίρετο υπολογιςμό [7]. 

Ο μόνοσ τρόποσ για τον υπολογιςμό του δείκτθ 2Μ είναι χρθςιμοποιϊντασ ςτοιχεία από 

ζρευνεσ για τον προχπολογιςμό των νοικοκυριϊν. Οι ζρευνεσ αυτζσ διεξάγονται ςε όλεσ τισ 

χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ςυγκεντρϊνουν ςτοιχεία για τα αγακά και τισ υπθρεςίεσ 

που καταναλϊνουν τα νοικοκυριά (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ενζργειασ). Ωςτόςο, μζχρι 

ςτιγμισ υπάρχουν διαφορζσ μεταξφ των χωρϊν ςτισ μεκόδουσ και ςτθ ςυχνότθτα  

δειγματολθψίασ (1 ζωσ 5 ζτθ) [13]. 

Από τον οριςμό του δείκτθ 2M ςυμπεραίνεται ότι για να χαρακτθριςτεί ζνα νοικοκυριό 

ενεργειακά φτωχό κα πρζπει να ελεγχκεί θ ςχζςθ μεταξφ του διακζςιμου ειςοδιματοσ του και 

των ενεργειακϊν δαπανϊν του, και να ςυγκρικεί ςε μακροοικονομικό επίπεδο. Επομζνωσ είναι 

πικανό να εμπεριζχει ςφάλματα κακϊσ νοικοκυριά με χαμθλό ειςόδθμα και χαμθλι 

κατανάλωςθ ενζργειασ μπορεί να μθν προςμετρθκοφν ωσ ενεργειακά φτωχά. Ππωσ και 

νοικοκυριά υψθλοφ ειςοδιματοσ και υψθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ είναι πικανό να 

χαρακτθριςτοφν ενεργειακά φτωχά [15]. 

Γίνεται φανερό ότι ο δείκτθσ 2Μ μπορεί να αποτυπϊςει καλφτερα το πρόβλθμα τθσ 

ενεργειακισ φτϊχειασ ςε μία χϊρα ςε ςχζςθ με τον δείκτθ 10%  και αυτό ςυμβαίνει διότι 

υπολογίηεται μακροοικονομικά  και όχι μικροοικονομικά. Αν και πιο αποτελεςματικόσ, δεν 

εξαλείφει το ενδεχόμενο να χαρακτθριςτεί ζνα νοικοκυριό ενεργειακά φτωχό λανκαςμζνα. 

Δίνει μια καλφτερθ προςζγγιςθ του προβλιματοσ χωρίσ όμωσ να εξαςφαλίηει τθν απόλυτα 

ςωςτι αποτφπωςθ του.  
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Από τον χάρτθ του παρακάτω ςχιματοσ, διαπιςτϊνουμε ότι αυτόσ ο δείκτθσ δαπανϊν ζχει 

μικρότερθ χωρικι διακφμανςθ από τουσ δφο προθγοφμενουσ δείκτεσ. Γενικά, τα ποςοςτά 

υψθλισ ενεργειακισ δαπάνθσ είναι ελαφρϊσ υψθλότερα ςε τμιματα τθσ Ανατολικισ, Βόρειασ 

και Δυτικισ Ευρϊπθσ [13]. 

 

 

Εικόνα 3 Υψθλό μερίδιο ενεργειακϊν δαπανϊν προσ το ειςόδθμα (2Μ) | Ρλθκυςμόσ (%) |2010 *13]. 

 

3.4.4 Δείκτησ M/2 (Hidden Energy Poverty) 

Ο δείκτθσ Μ/2 παρουςιάηει το ποςοςτό του πλθκυςμοφ του οποίου θ απόλυτθ ενεργειακι 

δαπάνθ είναι κάτω από το ιμιςυ τθσ εκνικισ διάμεςθσ τιμισ, με άλλα λόγια αςυνικιςτα 

χαμθλό. Το M/2 είναι ζνασ ςχετικά νζοσ δείκτθσ που χρθςιμοποιικθκε ςτο Βζλγιο για να 

ςυμπλθρϊςει άλλουσ δείκτεσ δαπανϊν. Στο Βζλγιο ο δείκτθσ M/2 ονομάηεται κρυφι 

ενεργειακι φτϊχεια (Hidden Energy Poverty HEP) και αναφζρεται ςτο ποςοςτό των 

νοικοκυριϊν που ζχουν χαμθλι ενεργειακι δαπάνθ λόγω του γεγονότοσ ότι περιορίηουν τισ 

ενεργειακζσ τουσ δαπάνεσ κάτω από το απαραίτθτο για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τουσ *14]. 

Ζνα νοικοκυριό βρίςκεται ςε κατάςταςθ ενεργειακισ φτϊχειασ όταν:  

 

                             
                                  

 
 (6) 
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Στο παρακάτω ςχιμα, τα εκνικά ςτοιχεία για τον δείκτθ M/2 εμφανίηονται ςε μορφι χάρτθ. Ο 

δείκτθσ αυτόσ εμφανίηει μεγαλφτερθ χωρικι διακφμανςθ από τον δείκτθ 2M, με τισ χϊρεσ τθσ 

Βόρειασ και Δυτικισ Ευρϊπθσ να εμφανίηουν μερικά από τα υψθλότερα ποςοςτά [13]. 

 

 

Εικόνα 4 Χαμθλό μερίδιο ενεργειακϊν δαπανϊν προσ το ειςόδθμα(Μ/2) | Ρλθκυςμόσ (%) | 2010*13]. 

 

 

Το EPOV (Ευρωπαϊκό Ραρατθρθτιριο Ενεργειακισ Φτϊχειασ) ςυγκεντρϊνει επίςθσ δεδομζνα 

για οριςμζνουσ δευτερεφοντεσ δείκτεσ που ςχετίηονται με τθν ενεργειακι φτϊχεια. Οι δείκτεσ 

αυτοί περιλαμβάνουν μεταξφ άλλων τισ τιμζσ τθσ ενζργειασ και τα ςτοιχεία που ςχετίηονται με 

τθ ςτζγαςθ, όπωσ θ τιμι του πετρελαίου, θ τιμι του φυςικοφ αερίου, θ κατοχι ι μθ 

κλιματιςτικοφ, θ παρουςία διαρροισ ι υγραςίασ κλπ. 

 

3.5 Δείκτησ AFCP (After fuel cost poverty) 
Ο δείκτθσ AFCP, ο οποίοσ προτάκθκε επίςθσ από τον Hill και τθν ερευνθτικι του ομάδα, ορίηει 

τθν ενεργειακι φτϊχεια ωσ τθν κατάςταςθ ςτθν οποία το κακαρό ειςόδθμα του νοικοκυριοφ 

(αφοφ ζχουν αφαιρεκεί οι ενεργειακζσ δαπάνεσ και οι δαπάνεσ ςτζγαςθσ) είναι χαμθλότερο 

από το 60% του διάμεςου κακαροφ ειςοδιματοσ όλων των νοικοκυριϊν.  

 

     [

                        
                              

                      
]                           (7) 
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Ο δείκτθσ AFCP ςτθρίχτθκε ςτον δείκτθ LIHC λαμβάνοντασ υπόψθ μόνο το ειςοδθματικό όριο 

(όχι το ενεργειακό) δθλαδι τθν εξίςωςθ (3) με τθν διαφορά όμωσ ότι ςυνυπολογίηει ςτισ 

μετριςεισ τα ζξοδα ςτζγαςθσ των νοικοκυριϊν. 

Επιπλζον παρατθρείται από τθν εξίςωςθ που περιγράφει τον δείκτθ AFCP ότι είναι ίδιοσ με τον 

δείκτθ MIS δθλαδι τθν εξίςωςθ (4)  με μόνθ διαφορά τον οριςμό των ορίων φτϊχειασ. 

Στθν περίπτωςθ του MIS χρθςιμοποιείται για όριο MIS το ελάχιςτο ειςόδθμα που πρζπει να 

ζχει ζνα νοικοκυριό προκειμζνου να εξαςφαλίςει τισ απαραίτθτεσ ευκαιρίεσ και επιλογζσ για 

να ςυμμετζχει ςτθν κοινωνία. Στθν περίπτωςθ του AFCP ςαν όριο φτϊχειασ χρθςιμοποιείται το 

60% του διάμεςου ειςοδιματοσ (το όριο του «κινδφνου φτϊχειασ» όπωσ χρθςιμοποιείται από 

τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ). 

Το κφριο πλεονζκτθμα αυτοφ του δείκτθ είναι ότι αναγνωρίηει το κόςτοσ ςτζγαςθσ, αλλά ζχει 

το μειονζκτθμα να ταξινομεί ςχεδόν όλα τα νοικοκυριά με πολφ χαμθλό ειςόδθμα ωσ 

ενεργειακά φτωχά, ανεξάρτθτα από τισ ενεργειακζσ τουσ ανάγκεσ. Επιπλζον, για τον 

υπολογιςμό του δείκτθ αυτοφ δεν λαμβάνεται υπόψθ θ ενεργειακι απόδοςθ των 

νοικοκυριϊν, γεγονόσ που δεν επιτρζπει περικϊρια μείωςθσ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ τθσ 

εκάςτοτε χϊρασ/περιοχισ.  

Από μελζτθ που ζγινε ςτθν Ιςπανία και τα Κανάρια Νθςιά, τα Κανάρια Νθςιά παρουςίαςαν 

πολφ χαμθλότερα επίπεδα ενεργειακισ φτϊχειασ από τθν Ιςπανία για τουσ δείκτεσ  10%, 2M 

και LIHC, αλλά ςθμαντικά υψθλότερα ςτισ περιπτϊςεισ του AFCP και του MIS. Οι δείκτεσ των 

Καναρίων Νιςων ιταν πάνω από τον ιςπανικό μζςο όρο για τουσ δείκτεσ AFCP και MIS με 

μζςθ διαφορά 4,2 ποςοςτιαίων μονάδων, ενϊ ιταν χαμθλότερεσ για τουσ δείκτεσ LIHC, 2M και 

10% με μζςθ διαφορά -7,0 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ. Θ διαφορά αυτι κα μποροφςε να οφείλεται 

ςτο γεγονόσ ότι τόςο ςτο δείκτθ AFCP όςο και ςτο δείκτθ MIS, το κακαρό ειςόδθμα ανά 

νοικοκυριό είχε κυρίωσ βαρφτθτα όταν ιρκε θ ϊρα να κακοριςτεί εάν ζνα νοικοκυριό είναι 

φτωχό ενεργειακά [16]. 

 

3.6 Δείκτησ EEPI (European Energy Poverty Index) 

Ο Ευρωπαϊκόσ Δείκτθσ Ενεργειακισ Φτϊχειασ (EEPI) είναι ζνασ ςφνκετοσ δείκτθσ ο οποίοσ 

βακμολογεί και κατατάςςει τθν πρόοδο των κρατϊν μελϊν όςον αφορά τθν ανακοφφιςθ τουσ 

από τθν ενεργειακι ζνδεια ςτον οικιακό τομζα και ςτισ μεταφορζσ, κακϊσ και τον ςυνδυαςμό 

τουσ. Το EEPI απαρτίηεται από δφο υπό-δείκτεσ, τον υπό-δείκτθ Ευρωπαϊκι Οικιακι 

Ενεργειακι Φτϊχεια (EDEPI) και τον υπό-δείκτθ Ευρωπαϊκι Ενεργειακι Φτϊχεια Μεταφορϊν 

(ETEPI). Θ βακμολογία EEPI υπολογίηεται, για το πρϊτο ειςοδθματικό πεμπτθμόριο 

(χαμθλότερο επίπεδο ειςοδιματοσ) ωσ ο γεωμετρικόσ μζςοσ των EDEPI και ETEPI. Πςο 

μεγαλφτερθ είναι θ βακμολογία, τόςο καλφτερθ είναι θ απόδοςθ τθσ χϊρασ.  
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Θ ενεργειακι φτϊχεια είναι ζνα ςφνκετο και πολυδιάςτατο φαινόμενο ςτο ςταυροδρόμι 

πολλϊν επιςτθμονικϊν κλάδων και τομζων πολιτικισ. Θ οικιακι και θ ενεργειακι φτϊχεια  

μεταφορϊν είναι δφο όψεισ τθσ. Οι πολίτεσ με το ειςόδθμα του πρϊτου πεμπτθμορίου, ιδίωσ 

εκείνοι που ηουν ςε περιαςτικζσ και αγροτικζσ περιοχζσ, διατρζχουν ςθμαντικό κίνδυνο να 

αντιμετωπίςουν τόςο τθν οικιακι όςο και τθ μεταφορικι ενεργειακι φτϊχεια. Θ οικιακι 

ενεργειακι φτϊχεια αυξάνει τον κίνδυνο μακροχρόνιων προβλθμάτων υγείασ που μπορεί να 

οδθγιςουν ςε πρόωρουσ κανάτουσ. Θ ενεργειακι φτϊχεια ςτον τομζα των μεταφορϊν 

αυξάνει τον κίνδυνο κοινωνικοοικονομικοφ αποκλειςμοφ, ιδίωσ ςτθν περίπτωςθ θλικιωμζνων 

ι/και ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ που δεν μποροφν να οδθγιςουν, να χρθςιμοποιιςουν 

δθμόςια μζςα μεταφοράσ, να βαδίςουν για να καλφψουν τισ βαςικζσ κοινωνικό - οικονομικζσ 

του ανάγκεσ όπωσ εργαςία, αναψυχι, υγεία και εκπαίδευςθ. 

Θ μζτρθςθ τθσ προόδου που ζχει ςθμειωκεί όςον αφορά τθν άμβλυνςθ όλων των διαςτάςεων 

τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ δεν είναι απλι, ιδίωσ εάν απαιτοφνται αναλφςεισ μεταξφ χωρϊν. Οι 

κοινζσ μετριςεισ που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςθ των επιπζδων ενεργειακισ 

φτϊχειασ αντιμετωπίηουν ξεχωριςτά τισ διαςτάςεισ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ. Ενϊ αυτοί οι 

δείκτεσ είναι χριςιμοι για να κατανοιςουμε τθν πρόοδο που ζχει ςθμειωκεί ςτθν ανακοφφιςθ 

κάκε διάςταςθσ ξεχωριςτά, θ πολυδιάςτατθ ενεργειακι φτϊχεια δεν αποτυπϊνεται από τισ 

υπάρχουςεσ μετριςεισ. Ωσ εκ τοφτου, απαιτείται ζνασ ςφνκετοσ δείκτθσ για τθν 

παρακολοφκθςθ και τθν κατανόθςθ τθσ προόδου που ςθμειϊνουν τα κράτθ μζλθ όςον αφορά 

τθν ανακοφφιςθ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ, όταν λαμβάνονται υπόψθ όλεσ οι διαςτάςεισ τθσ. 

Ο δείκτθσ EEPI αντιμετωπίηει αυτό το κενό δεδομζνων και δθμιουργεί ζνα περιβάλλον ςτο 

οποίο όλεσ οι διαςτάςεισ τθσ φτϊχειασ τόςο ςτισ μεταφορζσ όςο και ςτθν οικιακι ενεργειακι 

φτϊχεια μποροφν να αξιολογοφνται ςυνεχϊσ. 

Το πλαίςιο του δείκτθ EEPI επιτρζπει τον υπολογιςμό τριϊν μετριςεων:  

 του ςυνολικοφ δείκτθ EEPI 

 του ευρωπαϊκοφ υπό δείκτθ τθσ οικιακισ ενεργειακισ φτϊχειασ (EDEPI) και  

 του ευρωπαϊκοφ υπό δείκτθ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ ςτισ μεταφορζσ (ETEPI).  
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Εικόνα 5 Το πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Δείκτθ Ενεργειακισ Φτϊχειασ (ΕEPI). 

 

 

Ευρωπαϊκόσ Δείκτθσ Ενεργειακισ Φτϊχειασ 

(EEPI) 

Ευρωπαϊκι Οικιακι Ενεργειακι 

Φτϊχεια (EDEPI) 

Ευρωπαϊκι Ενεργειακι Φτϊχεια 

Μεταφορϊν (ETEPI) 

Χαμθλι ποιότθτα και κακι ενεργειακι 
απόδοςθ των κατοικιϊν  

Ενεργειακζσ δαπάνεσ (τιμζσ ενζργειασ 
και κατανάλωςθ ενζργειασ) 

Επίπεδα ειςοδιματοσ 

Ρρακτικζσ μεταφορϊν, διακεςιμότθτα 
και κόςτοσ των δθμόςιων μεταφορϊν  

Δαπάνεσ καυςίμων (επιδόςεισ 
οχθμάτων και διανυκείςεσ αποςτάςεισ) 

Επίπεδα ειςοδιματοσ 

Θερινι και χειμερινι κερμικι δυςφορία Ρεριοριςμζνα ταξίδια για τθν κάλυψθ 
βαςικϊν κοινωνικοοικονομικϊν 
αναγκϊν 

Νοςθρότθτα, Θάνατοι, Χρζθ, 
Αντιςτάκμιςθ με άλλεσ βαςικζσ ανάγκεσ 
(τρόφιμα, υγεία, αναψυχι) 

Κοινωνικό-οικονομικόσ αποκλειςμόσ, 
Χρζθ, Αντιςτάκμιςθ με άλλεσ βαςικζσ 
ανάγκεσ (εγχϊριεσ ενεργειακζσ 
ανάγκεσ, τρόφιμα, υγεία, αναψυχι) 

Αιτίεσ 

Συνζπειεσ 

Συμπτϊματα 

Βαθμόσ EEPI 
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Εικόνα 6 Θ πρόοδοσ των κρατϊν μελϊν όςον αφορά τθν ανακοφφιςθ κάκε κράτουσ μζλουσ από τθν ενεργειακι 
φτϊχεια (οικιακι και μεταφορϊν)*17]. 

 

3.6.1 Υπό-δείκτησ EDEPI  

Θ βακμολογία EDEPI υπολογίηεται ωσ γεωμετρικόσ μζςοσ των ςυμπλθρωματικϊν μετριςεων 

που αξιολογοφν τισ αιτίεσ και τα ςυμπτϊματα τθσ οικιακισ ενεργειακισ ζνδειασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων:  

 του μεριδίου των ενεργειακϊν δαπανϊν από τισ ςυνολικζσ δαπάνεσ,  

 του μεριδίου των πολιτϊν τθσ πρϊτθσ κατθγορίασ ειςοδιματοσ που δεν μποροφν να 

διατθριςουν τα ςπίτια τουσ ηεςτά το χειμϊνα,  

 του μεριδίου των πολιτϊν τθσ πρϊτθσ κατθγορίασ ειςοδιματοσ που δεν μποροφν να 

διατθριςουν τα ςπίτια τουσ δροςερά το καλοκαίρι,  

 κακϊσ και του μεριδίου των πολιτϊν τθσ πρϊτθσ κατθγορίασ ειςοδιματοσ που ηουν ςε 

κατοικίεσ με ςτζγεσ που διαρρζουν, ςάπιουσ  τοίχουσ και χαλαςμζνα κουφϊματα.  

 

Ο βακμόσ EDEPI κατατάςςει τα κράτθ μζλθ βάςει τθσ προόδου τουσ όςον αφορά τθν 

ανακοφφιςθ από τθν εγχϊρια ενεργειακι φτϊχεια. Ραρά τισ ςθμερινζσ ελλείψεισ όςον αφορά 

τθν αξιολόγθςθ τθσ ενεργειακισ ζνδειασ κατά το καλοκαίρι (το 2012 είναι το μόνο ζτοσ για το 

οποίο υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία), θ ζκδοςθ EDEPI του 2018 ςυνδυάηει κοινά μζτρα που 

χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςθ τθσ προόδου που ζχει επιτευχκεί όςον αφορά τθν 

ανακοφφιςθ τόςο τθσ κερινισ όςο και τθσ χειμερινισ εγχϊριασ ενεργειακισ ζνδειασ. Στόχοσ 
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είναι να τονιςτεί θ ςθμαςία τθσ κερινισ εγχϊριασ ενεργειακισ ζνδειασ, ιδίωσ με τα 

αναμενόμενα κφματα καφςωνα που μπορεί να προκφψουν από τθν υπερκζρμανςθ του 

πλανιτθ. 

Οι παράγοντεσ οι οποίοι λαμβάνονται υπόψθ ςτον υπολογιςμό τθσ EDEPI καλφπτουν όλεσ τισ 

αιτίεσ τθσ εγχϊριασ ενεργειακισ φτϊχειασ που εξετάηονται ςτθν αναδιατφπωςθ τθσ οδθγίασ 

για τθν εςωτερικι αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ, κακϊσ και τα ςυμπτϊματα τθσ οικιακισ 

ενεργειακισ φτϊχειασ που περιγράφονται ςτθ βιβλιογραφία. "Το χαμθλό ειςόδθμα, οι υψθλζσ 

ενεργειακζσ δαπάνεσ και θ χαμθλι ενεργειακι απόδοςθ των κατοικιϊν" είναι οι τρεισ ςχετικοί 

παράγοντεσ που θ αναδιατφπωςθ τθσ οδθγίασ για τθν εςωτερικι αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ 

προτείνει ςτα κράτθ μζλθ να εξετάςουν κατά τον ςχεδιαςμό δεικτϊν για τθ μζτρθςθ τθσ 

ενεργειακισ φτϊχειασ. 

Αυτοί οι τρεισ παράγοντεσ αντικατοπτρίηονται από το μερίδιο των ενεργειακϊν δαπανϊν προσ 

τισ ςυνολικζσ δαπάνεσ. Επιπλζον μετριςεισ που λαμβάνονται υπόψθ κατά τον υπολογιςμό του 

EDEPI περιλαμβάνουν τθν ποιότθτα των κατοικιϊν, ςτζγεσ  που διαρρζουν, υγροφσ τοίχουσ και 

ςαπιςμζνα κουφϊματα, κακϊσ και τθν αδυναμία να διατθρθκοφν τα ςπίτια ηεςτά το χειμϊνα 

και άνετα δροςερά το καλοκαίρι [17]. 

 

 

Εικόνα 7 Θ πρόοδοσ των κρατϊν μελϊν όςον αφορά τθν ανακοφφιςθ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ ςτον οικιακό 
τομζα [17]. 
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3.6.2 Υπό-δείκτησ ETEPI  

Θ βακμολογία του ETEPI υπολογίηεται ωσ γεωμετρικόσ μζςοσ των ςυμπλθρωματικϊν 

μετριςεων που αξιολογοφν κάποιεσ από τισ αιτίεσ τθσ ενεργειακισ ζνδειασ των μεταφορϊν, 

ςυμπεριλαμβανομζνων:  

 του μεριδίου των δαπανϊν για τθν ενζργεια των μεταφορϊν για τουσ πολίτεσ που 

κατζχουν αυτοκίνθτα,  

 του μεριδίου των πολιτϊν με το πρϊτο ειςοδθματικό πεμπτθμόριο που δεν μποροφν να 

ανταπεξζλκουν ςτισ δθμόςιεσ ςυγκοινωνίεσ,  

 κακϊσ και του μεριδίου των πολιτϊν με το πρϊτο ειςοδθματικό πεμπτθμόριο με 

περιοριςμζνθ πρόςβαςθ ςτισ δθμόςιεσ ςυγκοινωνίεσ.  

 

Λόγω τθσ ζλλειψθσ ςτοιχείων, ο υπολογιςμόσ του δείκτθ ETEPI ςτθρίηεται μόνο ςτα αίτια τθσ 

ενεργειακισ φτϊχειασ (και όχι ςτα ςυμπτϊματα, δθλαδι τον περιοριςμό των ταξιδιϊν για τθν 

κάλυψθ βαςικϊν κοινωνικοοικονομικϊν αναγκϊν, όπωσ δείχνει θ εικόνα 5).  

 

 

Εικόνα 8 Ρρόοδοσ των κρατϊν μελϊν όςον αφορά τθν ανακοφφιςθ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ ωσ προσ τισ 
μεταφορζσ*17]. 

 

Ο δείκτθσ ΕTEPI κατατάςςει τα κράτθ μζλθ με βάςθ τισ βακμολογίεσ που προκφπτουν ςε ςχζςθ 

με τθν πρόοδο που ζχει επιτευχκεί για τθν άμβλυνςθ τθσ ενεργειακισ ζνδειασ των μεταφορϊν. 

Ωςτόςο, δεδομζνων των τρεχουςϊν ελλείψεων όςον αφορά τθν αξιολόγθςθ όλων των 
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διαςτάςεων τθσ ενεργειακισ ζνδειασ των μεταφορϊν, θ ζκδοςθ του ETEPI του 2018 

καταγράφει μόνο λίγεσ από τισ αιτίεσ και κανζνα από τα ςυμπτϊματα τθσ ενεργειακισ ζνδειασ 

των μεταφορϊν που αναφζρονται ςτθ βιβλιογραφία.  Ζτςι, θ αξιοπιςτία τθσ βακμολογίασ και 

τθσ κατάταξθσ του ETEPI είναι χαμθλι ςε ςφγκριςθ με τα αποτελζςματα από τον υπολογιςμό 

του EDEPI. Θ βακμολογία του ETEPI περιλαμβάνεται ςτθν παροφςα ζκκεςθ για να αποτελζςει 

ςθμείο εκκίνθςθσ και για να αυξθκεί θ ευαιςκθτοποίθςθ ςχετικά με τθν ζλλειψθ ςτοιχείων για 

τθν καλφτερθ αξιολόγθςθ τθσ προόδου που ζχει επιτευχκεί όςον αφορά τθν άμβλυνςθ τθσ 

ενεργειακισ ζνδειασ των μεταφορϊν *17]. 

 

3.7 Δείκτησ CEPI 1 (Compound Energy Poverty Indicator) 
Βάςει ενόσ ςυνδυαςμοφ διαφορετικϊν δεικτϊν που βαςίηονται ςτο ειςόδθμα, ο Μεντόηα και θ 

ερευνθτικι του ομάδα πρότειναν ζνα νζο δείκτθ, που ονομάηεται «Σφνκετοσ δείκτθσ 

ενεργειακισ φτϊχειασ» (compound energy poverty indicator CEPI). Ο δείκτθσ αυτόσ είναι 

αποτζλεςμα ενόσ ςυνδυαςμοφ τριϊν δεικτϊν, του δείκτθ 10%, του Low Income High Cost 

(LIHC) και του After Fuel Cost Poverty (AFCP) [16]. 

Ο προτεινόμενοσ «ςφνκετοσ δείκτθσ ενεργειακισ φτϊχειασ» (CEPI) ορίηεται από δφο 

εξιςϊςεισ: 

 

[

                       
                             

                      
]                           (8) 

 

Και: 

 

                               [
                                     

                           
] (9) 

 

 

Θ εξίςωςθ 8 είναι θ ίδια που περιγράφει και τον δείκτθ AFCP (εξίςωςθ 7), ενϊ θ εξίςωςθ 9 

είναι ζνασ ςυνδυαςμόσ του ενεργειακοφ ορίου του δείκτθ LIHC (εξίςωςθ 2) και του δείκτθ 10% 

(εξίςωςθ 1). 

Συνοπτικά, ενεργειακά φτωχά χαρακτθρίηονται τα νοικοκυριά: 
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 Τα νοικοκυριά των οποίων το κακαρό ειςόδθμα (αφοφ ζχουν αφαιρεκεί τα ζξοδα 

κατανάλωςθσ ενζργειασ και τα ζξοδα ςτζγαςθσ) είναι κατϊτερο του 60% του εκνικοφ 

διαμζςου όρου για το ςφνολο των νοικοκυριϊν και 

 Τα νοικοκυριά των οποίων θ ενεργειακι δαπάνθ είναι είτε υψθλότερθ από τθν διάμεςθ 

ενεργειακι δαπάνθ όλων των νοικοκυριϊν, είτε όχι χαμθλότερθ από το 10% του 

ειςοδιματόσ τουσ. 

 

Ενϊ δεν χαρακτθρίηονται ωσ ενεργειακά φτωχά:  

 Τα νοικοκυριά που δαπανοφν τουλάχιςτον το 10% του ειςοδιματόσ τουσ για τθν ενζργεια, 

αλλά δεν είναι ειςοδθματικά φτωχά, δεδομζνου ότι ζχουν ζνα μζςο ζωσ υψθλό ειςόδθμα 

και 

 Τα νοικοκυριά που κινδυνεφουν να είναι ενεργειακά φτωχά: με ειςόδθμα κάτω του 60% 

τθσ εκνικισ διάμεςθσ τιμισ, αλλά των οποίων θ ενεργειακι δαπάνθ είναι χαμθλι.  
 

Ο δείκτθσ CEPI εφαρμόςτθκε για τθν ανάλυςθ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ ςτισ Κανάριεσ Νιςουσ 

(αυτόνομθ κοινότθτα τθσ Ιςπανίασ) και ςτθν Ιςπανία κατά τα ζτθ 2006-2016. Τα αποτελζςματα 

που εξιχκθςαν για το δείκτθ CEPI ςτθν Ιςπανία και ςτισ Κανάριεσ Νιςουσ από το 2006 ζωσ το 

2016 παρουςιάηονται ςτθν εικόνα 9. Οι Κανάριεσ Νιςοι παρουςίαςαν τιμζσ κάτω από τισ 

εκνικζσ (Ιςπανίασ) για όλα τα χρόνια. Τα ποςοςτά που προζκυψαν για το LIHC ιταν 

χαμθλότερα από τα ποςοςτά CEPI, τόςο για τθν Ιςπανία (8,9% ζναντι 10,8%, μζςοσ όροσ 

ολόκλθρθσ τθσ περιόδου, ζτθ 2006-2011) όςο και για τισ Κανάριεσ Νιςουσ (3,09% ζναντι 

6,4%). Αυτι θ ςθμαντικι διαφορά οφείλεται ςτθν προςκικθ των νοικοκυριϊν που είναι φτωχά 

ενεργειακά ςφμφωνα με το δείκτθ AFCP (χαμθλό ειςόδθμα) και δαπανοφν τουλάχιςτον το 10% 

του ειςοδιματοσ τουσ ςε ενζργεια. Σε οριςμζνεσ χρονιζσ το CEPI ιταν υπερδιπλάςιο του LIHC, 

ενϊ ςτθν Ιςπανία θ διαφορά δεν ξεπζραςε ποτζ το 30%. Αυτό ςθμαίνει ότι θ μζτρθςθ τθσ 

ενεργειακισ φτϊχειασ με τθ χριςθ του CEPI περιλαμβάνει μια ομάδα νοικοκυριϊν που ζχει 

μεγάλο βάροσ ςτισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ του αρχιπελάγουσ [16].  
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Εικόνα 9 Τάςθ του δείκτθ CEPI ςτθν Ιςπανία και ςτισ Κανάριεσ Νιςουσ *16]. 

 

Αυτά τα αποτελζςματα του CEPI που μετροφν τθν ενεργειακι φτϊχεια φάνθκαν να είναι πολφ 
πιο ςυνεκτικά από τα αποτελζςματα που προζκυψαν από τουσ δείκτεσ που εξετάςτθκαν 
μεμονωμζνα (γεγονόσ που ζδειξε λιγότερο ιςχυρά αποτελζςματα για τουσ μεμονωμζνουσ 
δείκτεσ που χρθςιμοποιικθκαν). Ο δείκτθσ CEPI δεν ιταν μόνο μια ακριβζςτερθ εξίςωςθ, αλλά 
ξεπζραςε επίςθσ μερικά από τα ςθμαντικότερα προβλιματα που επθρεάηουν τουσ 
μεμονωμζνουσ δείκτεσ: οι Κανάριεσ Νιςοι ιταν πιο φτωχοί ενεργειακά από τθν Ιςπανία 
ςφμφωνα με το δείκτθ AFCP, δεδομζνου ότι ο δείκτθσ αυτόσ μετροφςε κυρίωσ τθν 
ειςοδθματικι φτϊχεια. Αντίκετα, τα ποςοςτά ενεργειακισ φτϊχειασ των Κανάριων νιςων 
ςφμφωνα με το δείκτθ LIHC ιταν τα χαμθλότερα από όλουσ τουσ δείκτεσ. Ο δείκτθσ 10% 
διατιρθςε τθν ίδια τάςθ με τθν Ιςπανία, χωρίσ να αντιπροςωπεφει τον τρόπο με τον οποίο θ 
κρίςθ είχε επθρεάςει τισ Κανάριεσ Νιςουσ [16]. 

 

3.8 Δείκτησ CEPI 2 (Compound Energy Poverty Indicator) 
Σε μια πρόςφατα δθμοςιευμζνθ μελζτθ ςχετικά με τθ μζτρθςθ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ ςτθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, προτάκθκε ο δείκτθσ CEPI. Ρρόκειται για ζνα βελτιωμζνο ςυγκεντρωτικό 

δείκτθ που αξιολογεί το φαινόμενο μζςω μιασ ομοιόμορφθσ προςζγγιςθσ μεταξφ των μελϊν 

τθσ ΕΕ κακϊσ και οριςμζνων γειτονικϊν κρατϊν. 

Βαςίηεται ςε παρόμοιεσ προςπάκειεσ ςτο παρελκόν και αποτελεί ζνα πρϊτο βιμα για το 

ςχεδιαςμό ενόσ εφκολου και ομοιόμορφου μζτρου ενεργειακισ φτϊχειασ που μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί ςε διατομεακζσ αναλφςεισ (ανάλογα με τθ διακεςιμότθτα δεδομζνων) και 

αποτυπϊνεται ςτθν εξίςωςθ 10. 
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(10) 

 

Ππου:  

Μη θερμό: ποςοςτό των ανκρϊπων που δεν μποροφν να κρατιςουν τα ςπίτια τουσ επαρκϊσ 

ηεςτά. 

Μη δροσερό: μερίδιο του πλθκυςμοφ που ηει ςε μια κατοικία που δεν ψφχεται άνετα κατά τθ 

διάρκεια του καλοκαιριοφ. 

Σκοτεινό: ποςοςτό του πλθκυςμοφ που κεωρεί τθν κατοικία τουσ πολφ ςκοτεινι. 

Καθυστερήσεις: ποςοςτό των ατόμων που ζχουν κακυςτεροφμενεσ οφειλζσ ςε λογαριαςμοφσ 

κοινισ ωφζλειασ. 

Διαρροζς: ποςοςτό των ατόμων που ηουν ςε ζνα ςπίτι με διαρροι ςτζγθσ, ι τθν παρουςία 

υγραςίασ και ςιψθσ (κακισ ποιότθτασ κατοικίεσ είναι λιγότερο αποδοτικζσ, απαιτοφν 

περιςςότερθ ενζργεια, θ οποία ςυμβάλλει ςτθν ενεργειακι φτϊχεια). 

 

Σε κάκε ζναν από τουσ πζντε δείκτεσ αποδίδεται ζνασ ςυντελεςτισ βαρφτθτασ με βάςθ τον 

αντίκτυπό του ςτθν ενεργειακι φτϊχεια και ςτθν ποιότθτα ηωισ των νοικοκυριϊν. Οι 

ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ αποδόκθκαν από τουσ ερευνθτζσ (ςτθριηόμενοι ςτθ διαίςκθςθ τουσ) 

(Alexandru Maxim , Costica Mihai, Constantin-Marius Apostoaie, Cristian Popescu, Costel Istrate  

and Ionel Bostan) [18]. 

 

Ρίνακασ 1 Συντελεςτζσ βαρφτθτασ του ςφνκετου δείκτθ ενεργειακισ φτϊχειασ CEPI  *18]. 

Μεταβλητή 
Συντελεςτήσ 
βαρφτητασ CEPI 

Ανεπαρκείσ ςυνκικεσ 
διαβίωςθσ 

0,6 

Μθ κερμό 0,3 

Μθ δροςερό 0,2 

Σκοτεινό 0,1 

Κακυςτεριςεισ 
λογαριαςμϊν 

0,2 

Διαρροζσ 0,2 

 

Φςτερα από εφαρμογι του δείκτθ CEPI ςτα Ευρωπαϊκά κράτθ προζκυψαν τα αποτελζςματα 

που φαίνονται ςτθν εικόνα 10. Ο δείκτθσ CEPI δείχνει ότι θ ενεργειακι φτϊχεια είναι πιο 

διαδεδομζνθ ςτθν Ανατολικι και Νότια Ευρϊπθ, με τθ Βουλγαρία να είναι θ χϊρα που ζχει 
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πλθγεί περιςςότερο και τθ Σουθδία το λιγότερο (εικόνα 10 – τα ςτοιχεία αναφζρονται ςτο 

2012).  

 

 

 

Τα ςτοιχεία για τισ πζντε ςυνιςτϊςεσ λιφκθκαν από τθν Eurostat και καλφπτουν και τα 28 

κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ, κακϊσ και τθν Ελβετία, τθ Νορβθγία και τθν Ιςλανδία. Δεδομζνου ότι τα 

ςτοιχεία για τον παράγοντα «Μθ δροςερό» καλφπτουν μόνο το ζτοσ 2012, αυτι είναι θ 

χρονολογία αναφοράσ που χρθςιμοποιείται και για τουσ άλλουσ δείκτεσ. Μια πιο 

ενθμερωμζνθ ζκδοςθ του CEPI κα μποροφςε να υπολογιςτεί υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα είναι 

διακζςιμα νζα αξιόπιςτα ςτοιχεία.  

Ο δείκτθσ CEPI επιδιϊκει να παράςχει μια τυποποιθμζνθ μζτρθςθ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ 

ςε όλθ τθν Ευρϊπθ. Ωςτόςο, πρζπει να λθφκοφν υπόψθ για τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ, 

το πλικοσ των παραγόντων που κακορίηουν τθν ενεργειακι φτϊχεια και το πλικοσ των 

παραγόντων που τθν επθρεάηουν.  

Αρχικά, θ εφαρμογι ενιαίου ςυντελεςτι βαρφτθτασ για το «Μθ δροςερό» και το «Μθ κερμό»  

ςε όλεσ τισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ μπορεί να οδθγιςει ςε μια υποτίμθςθ τθσ ενεργειακισ 

φτϊχειασ ςε μζρθ όπου αυτοί οι παράγοντεσ του δείκτθ CEPI ζχουν χαμθλότερο αντίκτυπο ςτα 

νοικοκυριά. Για παράδειγμα, θ διατιρθςθ ενόσ ςπιτιοφ άνετα δροςερό κατά τθ διάρκεια του 

καλοκαιριοφ ςτθν Ιρλανδία και το Θνωμζνο Βαςίλειο είναι ζνα ηιτθμα πολφ λιγότερο ακριβό 

να αντιμετωπιςτεί ςε ςφγκριςθ με τα κράτθ τθσ Νότιασ Ευρϊπθσ. Μια παρόμοια λογικι μπορεί 

να εφαρμοςτεί ςτθν περίπτωςθ του «Μθ κερμό» ςτθν τελευταία κατθγορία χωρϊν. Για να 

επιτευχκεί αντικειμενικι προςαρμογι των βαρϊν, αυτό κα πρζπει να πραγματοποιείται με 

βάςθ τισ ιςτορικζσ καταγεγραμμζνεσ κερμοκραςίεσ (χρθςιμοποιϊντασ ςυνδυαςμό μζςθσ 

ετιςιασ κερμοκραςίασ κακϊσ και υψθλϊν/χαμθλϊν τιμϊν, όπωσ καταγράφθκαν κατά τθ 

διάρκεια του καλοκαιριοφ/χειμϊνα). Μια τζτοια προςζγγιςθ δεν ζχει προςδιοριςτεί ςτθν 

Εικόνα 10 Εφαρμογι του ςφνκετου δείκτθ ενεργειακισ φτϊχειασ CEPI ςτα Ευρωπαϊκά κράτθ *18+. 
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υπάρχουςα βιβλιογραφία και μπορεί να ζχει διαφορετικά αποτελζςματα ςε ςφγκριςθ με 

εκείνα που εμφανίηονται ςτθν εικόνα 10. 

Ακόμθ, οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ του δείκτθ CEPI δεν λαμβάνουν άμεςα υπόψθ το κόςτοσ 

επίλυςθσ των ηθτθμάτων φωτιςμοφ, κζρμανςθσ και ψφξθσ. Είναι ςαφζσ ότι θ εφαρμογι μιασ 

κατάλλθλθσ λφςθσ κζρμανςθσ για ζνα νοικοκυριό είναι πολφ πιο δαπανθρι ςε ςφγκριςθ με 

τθν επίλυςθ του ηθτιματοσ του ακατάλλθλου φωτιςμοφ. Αυτό το ηιτθμα αντιμετωπίηεται εν 

μζρει με τθν κατοχι ενόσ μεγαλφτερου βάρουσ για το «Μθ κερμό» και το «Μθ δροςερό»  

ζναντι του «Σκοτεινό». Ωςτόςο, οι τιμζσ κα μποροφςαν να βελτιωκοφν περαιτζρω 

λαμβάνοντασ υπόψθ το μζςο κόςτοσ κφκλου ηωισ (απόκτθςθ, εγκατάςταςθ, ςυντιρθςθ, 

λειτουργία και αποςυναρμολόγθςθ/αντικατάςταςθ για μια κακοριςμζνθ χρονικι περίοδο, 

όπωσ 40 ζτθ) μιασ λφςθσ κζρμανςθσ, κλιματιςμοφ και φωτιςμοφ για ζνα ςπίτι. 

Τζλοσ, όπωσ ςυηθτικθκε από τουσ Brunner, Spitzer και Christanell, θ ενεργειακι φτϊχεια 

μπορεί να είναι δφςκολο να προςδιοριςτεί ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ (π.χ., όταν οι άνκρωποι 

προςπακοφν να αποφφγουν το ςτίγμα να επιςθμαίνονται ωσ φτωχοί, όταν οι άνκρωποι ζχουν 

ςυνθκίςει να ηουν ςε ςυνκικεσ που μπορεί να κεωρθκοφν ωσ ανεπαρκείσ από τθν κοινωνία 

γενικά, κακϊσ και άλλεσ καταςτάςεισ που εξαρτϊνται από κοινωνικοφσ, πολιτιςτικοφσ και 

ψυχολογικοφσ παράγοντεσ). Οι μακροοικονομικοί δείκτεσ και τα δεδομζνα υψθλοφ επιπζδου, 

όπωσ αυτά που περιλαμβάνονται ςτο CEPI, δεν μποροφν να εντοπίςουν αυτζσ τισ 

ςυγκεκριμζνεσ καταςτάςεισ. Επομζνωσ, εάν μια χϊρα ζχει χαμθλό δείκτθ CEPI, αυτό δεν 

ςθμαίνει απαραίτθτα ότι το επίπεδο τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ είναι πολφ χαμθλό ι 

αςιμαντο. 

Ππωσ προαναφζρκθκε, θ εξζταςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων τθσ Eurostat με βάςθ τισ προτάςεισ 

που περιζγραψαν οι Pye, Dobbins, Baffert, Brajkovi'c, Grgurev, Miglio και Deane οδιγθςε ςτον 

προςδιοριςμό διαφόρων παραγόντων που μετροφν οριςμζνουσ κινδφνουσ ι παράγοντεσ 

πίεςθσ που κα μποροφςαν να επθρεάςουν τθν εξζλιξθ του ηθτιματοσ τθσ ενεργειακισ 

φτϊχειασ ςε μια χϊρα. Ραρακάτω παρουςιάηεται λεπτομερισ  περιγραφι αυτϊν των δεικτϊν 

και εξετάηεται θ ςχζςθ που υπάρχει μεταξφ αυτϊν και του δείκτθ CEPI.  

Μετά από ζρευνα τθσ υπάρχουςασ βιβλιογραφίασ για το κζμα, ζξι μεταβλθτζσ επιλζχκθκαν ωσ 

παράγοντεσ πίεςθσ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ. Τα ςτοιχεία για οριςμζνα από αυτά είναι 

διακζςιμα απευκείασ από τθν Eurostat, ενϊ άλλα ζχουν υπολογιςτεί με βάςθ διάφορουσ 

δείκτεσ ι εναλλακτικζσ πθγζσ δεδομζνων, κακϊσ και τθ διαίςκθςθ των ερευνθτϊν. Το τρζχον 

υπό-τμιμα παρζχει μια ςφντομθ περιγραφι κάκε δείκτθ και παρουςιάηει τθν προςζγγιςθ που 

χρθςιμοποιείται για τον υπολογιςμό ι τθν αποτίμθςι τουσ [18]. 

 

1. Κατάςταςθ Ιδιοκτθςίασ (Μιςκωτισ) 

Ο παράγοντασ βαςίηεται ςτθν "Κατανομι του πλθκυςμοφ κατά κακεςτϊσ μονιμότθτασ" που 

παρζχει θ Eurostat. Ο ςυνολικόσ πλθκυςμόσ χωρίηεται ςε τζςςερισ κατθγορίεσ που 
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υποδεικνφουν ποια ποςοςτά (% των κατοίκων) είναι ιδιοκτιτεσ ι ενοικιαςτζσ. Αυτό κεωρείται 

παράγοντασ πίεςθσ λόγω του γεγονότοσ ότι οι ενοικιαςτζσ είναι πολφ πικανό να μθν ζχουν τα 

κίνθτρα να επενδφςουν ςτθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ τθσ προςωρινισ κατοικίασ 

τουσ, οδθγϊντασ ςε υψθλότερθ από τθν απαραίτθτθ κατανάλωςθ ενζργειασ και αυξθμζνο 

κίνδυνο τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ. Επιπλζον, οι ιδιοκτιτεσ ενοικιαηόμενων κατοικιϊν είναι 

επίςθσ απίκανο να επενδφςουν ςε βελτιϊςεισ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ, εκτόσ εάν αυτζσ 

τουσ επιτρζψουν να παράγουν περιςςότερα ζςοδα από τουσ ενοικιαςτζσ. Λαμβάνοντασ 

υπόψθ τα διαφορετικά επίπεδα κινδφνου που κακορίηονται από το κακεςτϊσ μονιμότθτασ 

(που αναφζρκθκε παραπάνω), εκχωροφνται οι ακόλουκοι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ για κάκε 

κατθγορία επιβατϊν: 

 Ενοικιαςτισ με ενοίκιο ςε τιμι αγοράσ (% του πλθκυςμοφ)-1 

 Ενοικιαςτισ με ενοίκιο ςε μειωμζνθ τιμι ι δωρεάν (% του πλθκυςμοφ)-0,7 

 Ιδιοκτιτθσ με υποκικθ ι δάνειο (% του πλθκυςμοφ)-0,2 

 Ιδιοκτιτθσ με καμία εκκρεμι υποκικθ ι ςτεγαςτικό δάνειο (% του πλθκυςμοφ)-0,1 

 

Ζτςι, θ αποτίμθςθ του παράγοντα «Μιςκωτισ» βαςίηεται ςε ζνα ςτακμιςμζνο μζςο όρο όπωσ 

παρουςιάηεται ςτθν παρακάτω εξίςωςθ: 

 

         
              

 
 

                

 
 

               

 
 

               

 
 (11) 

 

Ππου:  

Ενοικιαστής1: το ποςοςτό των ενοικιαςτϊν με ενοίκιο ςε τιμι αγοράσ. 

Ενοικιαστής2: το ποςοςτό των ενοικιαςτϊν με ενοίκιο ςε μειωμζνθ τιμι. 

Ιδιοκτήτης1: το ποςοςτό των ιδιοκτθτϊν με υποκικθ ι δάνειο. 

Ιδιοκτήτης2: το ποςοςτό των ιδιοκτθτϊν με καμία εκκρεμι υποκικθ ι ςτεγαςτικό δάνειο. 

 

Δεδομζνου ότι το άκροιςμα των τεςςάρων μεταβλθτϊν ςτθν εξίςωςθ είναι 100 (που 

αντιπροςωπεφουν το 100% του πλθκυςμοφ), πρζπει να γίνει διαίρεςθ των αποτελεςμάτων 

ςτάκμιςθσ με το άκροιςμα των βαρϊν (Σi wi =2). Αυτό διατθρεί τθν τιμι δείκτθ ςτθν περιοχι 

0-100 για λόγουσ ερμθνείασ. Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν προςζγγιςθ αποτίμθςθσ που 

ςυηθτικθκε παραπάνω, το αναμενόμενο κα ιταν ότι μια υψθλότερθ αξία του μιςκωτι μπορεί 

να ςυςχετιςτεί με υψθλότερθ αξία του CEPI. Ζτςι, θ αρχικι υπόκεςθ που κα  αντικρουςτεί 

είναι: «δεν υπάρχει ςυςχζτιςθ μεταξφ μιςκωτι και CEPI». 
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2. Τφποσ κατοικίασ (Κατοικία) 

Ο παράγοντασ βαςίηεται ςτθν «Κατανομι του πλθκυςμοφ ανά τφπο κατοικίασ» που παρζχει θ 

Eurostat. Ο ςυνολικόσ πλθκυςμόσ χωρίηεται ςε τζςςερισ κατθγορίεσ που υποδεικνφουν ποια 

ποςοςτά (% των κατοίκων) κατοικοφν ςε ζνα ςυγκεκριμζνο είδοσ κατοικίασ. Αυτό κεωρείται 

παράγοντασ πίεςθσ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ λόγω του αναμενόμενου υψθλότερου κόςτουσ 

κζρμανςθσ/ψφξθσ που ςυνδζεται με τισ μονοκατοικίεσ ςε ςφγκριςθ με διάφορουσ τφπουσ 

ομαδοποιθμζνων κατοικιϊν λόγω τθσ υψθλότερθσ ζκκεςθσ ςτο περιβάλλον (που οδθγεί ςε 

χαμθλότερθ κερμικι απόδοςθ). Δεδομζνθσ τθσ αυξθμζνθσ ανάγκθσ για κατανάλωςθ ενζργειασ 

από μονοκατοικίεσ ι θμιανεξάρτθτεσ κατοικίεσ, ο κίνδυνοσ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ 

κεωρείται υψθλότεροσ ςε ςφγκριςθ με τα διαμερίςματα ι άλλουσ τφπουσ κατοικιϊν (οι οποίεσ 

ζχουν υψθλότερθ κερμικι απόδοςθ). Ζτςι, οι τιμζσ των δεικτϊν υπολογίηονται με βάςθ τα 

βάρθ για τουσ διάφορουσ τφπουσ κατοικιϊν, μια προςζγγιςθ παρόμοια με εκείνθ που 

παρουςιάηεται για τον μιςκωτι: 

 Μονοκατοικία-1 

 Θμιανεξάρτθτθ κατοικία-0,7 

 Άλλα (που κεωροφνται περιςςότερο παρόμοια με τα διαμερίςματα, αλλά λιγότερο 

αποδοτικά)-0,2 

 Διαμζριςμα-0,1 

 

Ζτςι, θ αποτίμθςθ του παράγοντα «Κατοικία» βαςίηεται ςτο ςτακμιςμζνο μζςο όρο όπωσ 

παρουςιάηεται παρακάτω: 

 

          
              

 
 

                          

 
 

        

 
 

              

 
 (12) 

 

Ππου:  

Μονοκατοικία: το ποςοςτό των ανκρϊπων που μζνουν ςε μονοκατοικία,  

Ημιανεξάρτητη κατοικία: το ποςοςτό των ανκρϊπων που μζνουν ςε θμιανεξάρτθτθ κατοικία,  

Άλλο: το ποςοςτό των ανκρϊπων που μζνουν ςε άλλα (που κεωροφνται περιςςότερο 

παρόμοια με τα διαμερίςματα, αλλά λιγότερο αποδοτικά)  

Διαμζρισμα: το ποςοςτό των ανκρϊπων που μζνουν ςε διαμζριςμα 

 

Δεδομζνου ότι το άκροιςμα των τεςςάρων μεταβλθτϊν ςτθν εξίςωςθ είναι 100 (που 

αντιπροςωπεφουν το 100% του πλθκυςμοφ), γίνεται διαίρεςθ των αποτελεςμάτων ςτάκμιςθσ 

με το άκροιςμα των βαρϊν (Σi wi= 2). Αυτό διατθρεί τθν τιμι δείκτθ ςτθν περιοχι 0-100 για 

λόγουσ ερμθνείασ. Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν προςζγγιςθ αποτίμθςθσ που ςυηθτικθκε 
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παραπάνω, αναμζνεται ότι μια υψθλότερθ αξία τθσ κατοικίασ μπορεί να ςυςχετιςτεί με μια 

υψθλότερθ αξία του CEPI. Ζτςι, θ αρχικι υπόκεςθ που κα αντικρουςτεί είναι: «δεν υπάρχει 

ςυςχζτιςθ μεταξφ κατοικίασ και CEPI». 

 

3. Άτομα που διατρζχουν κίνδυνο φτϊχειασ ι κοινωνικοφ αποκλειςμοφ  

Ο παράγοντασ αυτόσ βαςίηεται ςτα «άτομα που διατρζχουν κίνδυνο φτϊχειασ ι κοινωνικοφ 

αποκλειςμοφ» που παρζχει απευκείασ θ Eurostat. Χρθςιμοποιείται για τθν αξιολόγθςθ ενόσ 

από τουσ πζντε πρωταρχικοφσ ςτόχουσ των βαςικϊν δεικτϊν «Ευρϊπθ 2020» (μζροσ τθσ 

ςτρατθγικισ «Ευρϊπθ 2020») και υπολογίηεται ςυνδυάηοντασ τρεισ ειδικζσ κοινωνικζσ 

ςυνκικεσ: ποςοςτό του πλθκυςμοφ που κινδυνεφει από τθ φτϊχεια μετά τισ κοινωνικζσ 

μεταβιβάςεισ (ειςοδθματικι φτϊχεια), ποςοςτό πλθκυςμοφ που ςτερείται ςοβαρά και 

ποςοςτό πλθκυςμοφ που ηει ςε νοικοκυριά με πολφ χαμθλι ζνταςθ εργαςίασ. Ο δείκτθσ αυτόσ 

επελζγθ ωσ παράγοντασ πίεςθσ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ, δεδομζνθσ τθσ ιδθ κακιερωμζνθσ 

ςχζςθσ μεταξφ του «κινδφνου φτϊχειασ» και τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ. Επιλζχκθκε ο 

ευρφτεροσ δείκτθσ «Άτομα που διατρζχουν κίνδυνο φτϊχειασ ι κοινωνικοφ αποκλειςμοφ», 

δεδομζνθσ τθσ υψθλότερθσ ςθμαςίασ του ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Πςον αφορά τθν ερμθνεία, 

αναμζνεται ότι ζνασ μεγαλφτεροσ αρικμόσ ατόμων που διατρζχουν κίνδυνο φτϊχειασ 

ςυνδζεται με υψθλότερθ τιμι του δείκτθ CEPI. Ππωσ ςυνζβθ και με τουσ προθγοφμενουσ 

δείκτεσ, θ αρχικι υπόκεςθ που κα αντικρουςτεί είναι: «δεν υπάρχει ςυςχζτιςθ μεταξφ ατόμων 

που διατρζχουν κίνδυνο φτϊχειασ και CEPI». 

 

4. Απόδοςθ ςυςτιματοσ κζρμανςθσ  

Ο παράγοντασ αυτόσ βαςίηεται ςτο «Μερίδιο κατοικιϊν με ςυςτιματα κεντρικισ κζρμανςθσ 

(ςυλλογικι και ατομικι κζρμανςθ)» που παρζχει θ Enerdata ςτο πλαίςιο του ζργου ENTRANZE 

(ςυγχρθματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευφυισ Ενζργεια ςτθν Ευρϊπθ). Ο δείκτθσ 

ομαδοποιεί τισ κατοικίεσ ςε τζςςερισ ομάδεσ, ανάλογα με τον τφπο του ςυςτιματοσ 

κζρμανςθσ που χρθςιμοποιοφν: ατομικι κεντρικι κζρμανςθ, ςυλλογικι κεντρικι κζρμανςθ 

(εκτόσ από τθν τθλεκζρμανςθ), τθλεκζρμανςθ και κζρμανςθ δωματίου. Θ επιλογι του ωσ 

ςυντελεςτι πίεςθσ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ βαςίηεται ςτο γεγονόσ ότι τα ςυςτιματα 

κεντρικισ κζρμανςθσ ζχουν καλφτερθ ενεργειακι απόδοςθ ςε ςφγκριςθ με τθ κζρμανςθ 

δωματίων. Δεδομζνου ότι δεν υπιρχαν διακζςιμα ςτοιχεία για τρία κράτθ μζλθ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, οι τιμζσ των δεικτϊν υπολογίςτθκαν ωσ μζςοσ όροσ για χϊρεσ με 

παρόμοιο πολιτιςτικό ι/και γεωγραφικό πλαίςιο. Συγκεκριμζνα, θ τιμι για το Βζλγιο 

υπολογίςτθκε ωσ μζςοσ όροσ χριςθσ κζρμανςθσ δωματίου ςτισ Κάτω Χϊρεσ και το 

Λουξεμβοφργο, για τθν Εςκονία χρθςιμοποιικθκε θ Λετονία και θ Λικουανία και για τθν 

Ρορτογαλία χρθςιμοποιικθκε θ Ιςπανία, θ Ιταλία και θ Ελλάδα. Αναμζνεται ότι υπάρχει άμεςθ 
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ςχζςθ μεταξφ του παράγοντα «Απόδοςθ ςυςτιματοσ κζρμανςθσ» και του δείκτθ CEPI, πράγμα 

που ςθμαίνει ότι θ αρχικι υπόκεςθ «δεν υπάρχει ςυςχζτιςθ μεταξφ τθσ απόδοςθσ ςυςτιματοσ 

κζρμανςθσ και του CEPI» κα διαψευςτεί. 

 

5. Οικιακι κατανάλωςθ ενζργειασ 

Ο παράγοντασ αυτόσ υπολογίηεται ωσ ο λόγοσ μεταξφ τθσ ετιςιασ οικιακισ κατανάλωςθσ 

ενζργειασ (όλεσ οι μορφζσ ενζργειασ που μετατρζπονται ςε Gigajoules) που αναφζρονται για 

κάκε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και του προβλεπόμενου μεγζκουσ του πλθκυςμοφ 

που αναφζρεται επίςθσ από τθν Eurostat ςε επίπεδο χϊρασ. Αρχικά, ζγινε προςπάκεια να 

προςαρμοςτεί ο ςυνολικόσ πλθκυςμόσ ϊςτε να αντικατοπτρίηει καλφτερα τον οικιςτικό 

πλθκυςμό, λαμβάνοντασ υπόψθ διάφορουσ παράγοντεσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ζλλειψθσ 

ςτζγθσ. Ωςτόςο, οι προςαρμογζσ δεν ζγιναν λόγω τθσ ζλλειψθσ αξιόπιςτων ςτοιχείων κακϊσ 

και τθσ περιοριςμζνθσ ςθμαςίασ των ςτρεβλωτικϊν παραγόντων (π.χ. θ ζλλειψθ ςτζγθσ 

επθρεάηει περίπου το 0,01%-0,43% του πλθκυςμοφ ςφμφωνα με τθν Eurostat). Ππωσ 

ςυηθτικθκε από τουσ Pye, Dobbins, Baffert, Brajkovi'c, Grgurev, Miglio και Deane, ζνα 

υψθλότερο επίπεδο κατανάλωςθσ ενζργειασ αυξάνει τθν ευπάκεια των νοικοκυριϊν ςτισ 

αυξιςεισ των τιμϊν και κα μποροφςε ζτςι να ςυςχετιςτεί με υψθλότερο κίνδυνο ενεργειακισ 

φτϊχειασ. Θ αρχικι υπόκεςθ που κα διαψευςτεί είναι: «δεν υπάρχει ςυςχζτιςθ μεταξφ τθσ 

οικιακισ κατανάλωςθσ ενζργειασ και του CEPI». 

 

6. Ρροςιτι ενζργεια 

Συμπεριλιφκθκε ςτθν ανάλυςθ προκειμζνου να ςυγκρικεί ο εκνικόσ κίνδυνοσ τθσ ενεργειακισ 

φτϊχειασ που δθμιουργείται από τουσ κατοίκουσ που δεν είναι ςε κζςθ να αγοράςουν επαρκι 

ποςότθτα ενζργειασ (είτε λόγω χαμθλϊν ειςοδθμάτων είτε λόγω υψθλϊν τιμϊν ενζργειασ). 

Αυτόσ ο πρόςφατα προτεινόμενοσ παράγοντασ υπολογίηει πόςεσ μονάδεσ ενζργειασ (με τθ 

μορφι θλεκτρικισ ενζργειασ ι/και φυςικοφ αερίου, ανάλογα με τθ χϊρα) μποροφν να 

αγοραςτοφν από ζνα μζςο ιςοδφναμο ειςόδθμα νοικοκυριοφ ςε κάκε κράτοσ· υψθλότερεσ 

τιμζσ (μονάδεσ ενζργειασ) αναμζνεται να ςχετίηονται με χαμθλότερο κίνδυνο ενεργειακισ 

φτϊχειασ, κακϊσ θ οικονομικι αδυναμία αγοράσ επαρκοφσ ενζργειασ είναι ο βαςικόσ οριςμόσ 

τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ. Τα ςτοιχεία τθσ Eurostat δείχνουν ότι θ θλεκτρικι ενζργεια και το 

φυςικό αζριο είναι δφο μορφζσ ενζργειασ που απαντϊνται ςυχνότερα ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

για οικιακι χριςθ. Ετιςια και εξαμθνιαία ςτοιχεία για τισ τιμζσ και τθν κατανάλωςθ είναι 

διακζςιμα για κάκε κράτοσ μζλοσ. Οι τιμζσ αναφζρονται ςτο μζςο κόςτοσ ανά μονάδα 

ενζργειασ (kWh) για ζνα μζςο νοικοκυριό και περιλαμβάνουν όλουσ τουσ φόρουσ και τισ 

ειςφορζσ, προκειμζνου να υπάρχει ακριβζςτερθ ςφγκριςθ μεταξφ των χωρϊν από τθν άποψθ 

του τελικοφ χριςτθ. Πςον αφορά το ειςόδθμα, αποφαςίςτθκε να χρθςιμοποιθκεί το μζςο 
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ιςοδφναμο κακαρό ειςόδθμα ανά νοικοκυριό. Τα ιςοδφναμα ειςοδιματα (που ςυηθτικθκαν 

επίςθσ ςτα προθγοφμενα τμιματα) χρθςιμοποιοφνται ςυχνά ςτθ μελζτθ τθσ ενεργειακισ 

φτϊχειασ και κεωρείται ότι παρζχουν μια ακριβζςτερθ μζτρθςθ του ειςοδιματοσ των 

νοικοκυριϊν. Τόςο το ειςόδθμα όςο και οι τιμζσ τθσ ενζργειασ εκφράηονται ςε ευρϊ. Για τον 

υπολογιςμό τθσ οικονομικισ προςιτότθτασ τθσ ενζργειασ, διαιρείται το μζςο ιςοδφναμο 

κακαρό ειςόδθμα ανά νοικοκυριό με τθ μζςθ τιμι για μία μονάδα (kWh) ενζργειασ, όπωσ 

φαίνεται ςτθν παρακάτω εξίςωςθ: 

 

                                           
  

   
  (13) 

 

Ππου: 

Ih : Μζςο κακαρό ειςόδθμα νοικοκυριοφ (€)   

Pen : Μζςθ τιμι μονάδασ ενζργειασ (€/kWh) 

 

Θ μζςθ τιμι τθσ ενζργειασ υπολογίηεται με βάςθ τισ μζςεσ ετιςιεσ τιμζσ για τθν θλεκτρικι 

ενζργεια και το φυςικό αζριο, λαμβάνοντασ υπόψθ το μερίδιο κάκε "τφπου καυςίμου" ςτθ 

ςυνολικι οικιακι κατανάλωςθ. Σκοπόσ τθσ προςαρμογισ αυτισ είναι να αποφευχκεί θ 

υπερεκτίμθςθ ι θ υποτίμθςθ τθσ ςθμαςίασ των τιμϊν του φυςικοφ αερίου ι τθσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ ςτθν ειδικι αγορά κάκε κράτουσ μζλουσ. 

 

                        
       

              
       

      
              

     (14) 

 

Ππου:  

r gas/el: Ροςοςτό κατανάλωςθσ αερίου και ρεφματοσ 

Consgas/el: Κατανάλωςθ αερίου, ρεφματοσ (kWh) 

Pgas/el: Τιμι αερίου, ρεφματοσ (€/kWh) 

 

Θ αξία του παράγοντα «Ρροςιτι ενζργεια» δείχνει πόςεσ μονάδεσ ενζργειασ (kWh)  

ςυγκεκριμζνθσ χϊρασ μπορεί να αντζξει οικονομικά να αγοράςει ζνα μζςο νοικοκυριό ςε κάκε 

κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Ο ςυντελεςτισ πίεςθσ «Ρροςιτι ενζργεια» 

ςυςχετίηεται αντιςτρόφωσ με το CEPI με τθν ζννοια ότι όςο λιγότερθ ενζργεια μπορεί να 

αποκτιςει το μζςο νοικοκυριό, τόςο υψθλότεροσ είναι ο κίνδυνοσ ενεργειακισ φτϊχειασ ςε 

εκνικό επίπεδο.  
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Δεδομζνου ότι αρκετά ευρωπαϊκά κράτθ προςπακοφν να αξιολογιςουν τθ ςοβαρότθτα του 

ηθτιματοσ και να το αντιμετωπίςουν παρζχοντασ ςτιριξθ ςε όςουσ επλιγθςαν περιςςότερο, θ 

αρχικι εςτίαςθ δόκθκε ςτον ςχεδιαςμό ενόσ μζςου που μπορεί να βοθκιςει εν προκειμζνω. 

Το αποτζλεςμα ιταν ο ςφνκετοσ δείκτθσ ενεργειακισ φτϊχειασ CEPI. Ο δείκτθσ αυτόσ 

βαςίηεται ςτθν υπάρχουςα ζρευνα, αλλά παρζχει μια πιο ολοκλθρωμζνθ και ςφνκετθ 

αξιολόγθςθ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ ςε εκνικό επίπεδο. Ππωσ προκφπτει από τθν εικόνα 10, 

θ Ανατολικι Ευρϊπθ, κακϊσ και οριςμζνα νότια, κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

πλιττονται περιςςότερο από τθν ενεργειακι φτϊχεια, ενϊ χϊρεσ όπωσ θ Σουθδία, το 

Λουξεμβοφργο, θ Νορβθγία και θ Αυςτρία πλιττονται λιγότερο. Ραρζχοντασ μια τυποποιθμζνθ 

μζτρθςθ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ, το CEPI ζχει οριςμζνουσ 

περιοριςμοφσ που πρζπει να λθφκοφν υπόψθ, όπωσ το να μθν είναι ςε κζςθ να περιγράψει τισ 

«κρυφζσ» επιπτϊςεισ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ και να χρθςιμοποιιςει ζνα τυποποιθμζνο 

βάροσ για τθν ζλλειψθ επαρκοφσ ψφξθσ/κζρμανςθσ ανεξάρτθτα από το ςυγκεκριμζνο εκνικό 

κλίμα *18]. 

 

3.9 Δείκτησ MEPI (Multidimensional Energy Poverty Index) 
Αναπαράγοντασ το ζργο του Nussbaumer (2011) ςτο πλαίςιο των Φιλιππίνων, ζγινε 

υπολογιςμόσ ενόσ πολυδιάςτατου δείκτθ ενεργειακισ φτϊχειασ  Multidimensional Energy 

Poverty Index (MEPI) χρθςιμοποιϊντασ επτά υπό-δείκτεσ ενεργειακισ φτϊχειασ. Οι δείκτεσ 

αυτοί περιλαμβάνουν : 

 τθν πρόςβαςθ ςτο φωσ (κφρια θλεκτρικι ενζργεια ι πθγι από το δίκτυο)·  

 πρόςβαςθ ςε ςφγχρονα καφςιμα μαγειρζματοσ·  

 πρόςβαςθ ςε κακαρό αζρα (ςπίτι χωρίσ ρφπανςθ ςε εςωτερικοφσ χϊρουσ)· και  

 πρόςβαςθ ςε οικιακζσ ανζςεισ όπωσ ψφξθ, αναψυχι, επικοινωνία και ψφξθ χϊρου. 

 

Ουςιαςτικά, ο δείκτθσ MEPI περιλαμβάνει το ςφνολο των ενεργειακϊν ςτεριςεων που μπορεί 

να επθρεάςουν ζνα άτομο ι ζνα νοικοκυριό. Αποτελείται από πζντε διαςτάςεισ (μαγείρεμα, 

φωτιςμόσ, ψφξθ, ψυχαγωγία, επικοινωνία) που αντιπροςωπεφουν βαςικζσ ενεργειακζσ 

υπθρεςίεσ με επτά δείκτεσ. Ζνα άτομο ι νοικοκυριό αναγνωρίηεται ωσ φτωχό ςε ενζργεια εάν 

ο ςυνδυαςμόσ των ςτεριςεων που αντιμετωπίηει υπερβαίνει ζνα προκακοριςμζνο όριο : ζνα 

νοικοκυριό πρζπει να ςτερθκεί τουλάχιςτον το 50% των ςτακμιςμζνων επτά δεικτϊν για να 

κεωρθκεί πολυδιάςτατα φτωχό. Ο δείκτθσ MEPI είναι το προϊόν μιασ αναλογίασ προςϊπων 

(ποςοςτό ατόμων που χαρακτθρίηονται ωσ ενεργειακά φτωχά) και τθσ μζςθσ ζνταςθσ 

ςτζρθςθσ των ενεργειακά φτωχϊν. 

Οι διάφορεσ διαςτάςεισ που περιγράφουν τθ ςτζρθςθ των ενεργειακϊν ανζςεων των 

νοικοκυριϊν μεταξφ των περιφερειϊν των Φιλιππίνων εξετάηονται ςτον παρακάτω πίνακα. Οι 

διαςτάςεισ και οι δείκτεσ αντιπροςωπεφουν τθ ςτζρθςθ των νοικοκυριϊν ςε ανζςεισ που 

ςχετίηονται με τθν ενζργεια.  
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Ρίνακασ 2 Δείκτεσ και διαςτάςεισ ςτζρθςθσ των ενεργειακϊν ανζςεων των νοικοκυριϊν [20]. 

 

Τυπικά, αναφορικά με τθ μελζτθ του Nussbaumer και τθσ ερευνθτικισ του ομάδασ (2011), ο 

δείκτθσ MEPI υπολογίηει τθν ενεργειακι φτϊχεια χρθςιμοποιϊντασ 7 μεταβλθτζσ-ςυνκικεσ 

ςτζρθςθσ (που φαίνονται ςτον πίνακα 2) ςε ζναν πλθκυςμό νοικοκυριϊν n. Y=Yij 

αντιπροςωπεφει τον πίνακα n x d των επιτευγμάτων για τα νοικοκυριά i ςε μεταβλθτζσ j. Yij>0 

ωσ εκ τοφτου δθλϊνει το ατομικό i επίτευγμα ςτθ μεταβλθτι j. Ζτςι, κάκε ςειρά διανφςματοσ yi 

= (yi1, yi2 ... yid) αντιπροςωπεφει τα i επιτεφγματα των νοικοκυριϊν ςτισ διάφορεσ μεταβλθτζσ, 

και κάκε ςτιλθ διανφςματοσ yj = (y1j, y2j, ..., ynj) δίνει τθν κατανομι των επιτευγμάτων ςτθ 

μεταβλθτι j ςε όλα τα νοικοκυριά. Θ μεκοδολογία επιτρζπει τθν επιβολι ςυντελεςτϊν 

βαρφτθτασ ςτουσ δείκτεσ, εάν είναι επικυμθτό. Ζνα διάνυςμα με ςυντελεςτι βαρφτθτασ  wj   

Δείκτεσ Συνκικθ 
Συντελεςτισ Βαρφτθτασ 

[20] 

Μαγείρεμα : Σφγχρονα καφςιμα 
μαγειρζματοσ 

Οποιαδιποτε χριςθ καυςίμων εκτόσ 
από τθν θλεκτρικι ενζργεια, το 
υγραζριο, τθν κθροηίνθ, το φυςικό 
αζριο, ι το βιοαζριο 

W=0,2 

Μαγείρεμα : Εςωτερικι ρφπανςθ 

Τρόφιμα μαγειρεμζνα ςε ςόμπα ι 
τηάκι (χωρίσ κουκοφλα/καμινάδα) ςε 
εςωτερικοφσ χϊρουσ με χριςθ 
οποιουδιποτε καυςίμου εκτόσ από 
τθν θλεκτρικι ενζργεια, το 
υγραζριο, το φυςικό αζριο ι το 
βιοαζριο 

W=0,2 

Φωτιςμόσ: Θ πρόςβαςθ ςε θλεκτρικι 
ενζργεια 

Δεν ζχει πρόςβαςθ ςτθν θλεκτρικι 
ενζργεια 

W=0,2 

Ψφξθ: Θ ιδιοκτθςία οικιακϊν ςυςκευϊν Δεν ζχει ψυγείο W=0,133 

Ψυχαγωγία/εκπαίδευςθ/πλθροφόρθςθ: 
ιδιοκτθςία οικιακϊν ςυςκευϊν 
 

Δεν ζχει ραδιόφωνο ι τθλεόραςθ W=0,133 

Ψφξθ χϊρου : ιδιοκτθςία οικιακϊν 
ςυςκευϊν 

Δεν διακζτει ςυςκευι ψφξθσ χϊρου - 

Επικοινωνία : Ιδιοκτθςία τθλεφϊνου, 
τθλεπικοινωνιακά μζςα 

Δεν ζχει ςτακερό ι κινθτό τθλζφωνο  
Δεν ζχει προςωπικό υπολογιςτι 
(επιτραπζηιο ι φορθτό υπολογιςτι) 

W=0,133 

Συνολικό βάροσ  1 
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αντιςτοιχεί ςτο βάροσ που εφαρμόηεται ςτθ μεταβλθτι j. Θ άκροιςθ μιασ ατομικισ ςτζρθςθσ 

ορίηεται από τον Nussbaumer ςτθ μελζτθ του με τθν παρακάτω εξίςωςθ: 

 

∑  

 

   

   (15) 

 

Ππου: 

d: ςυνολικόσ αρικμόσ ςτεριςεων ςε μεταβλθτζσ j 

w: ςυντελεςτισ βαρφτθτασ  

j: μεταβλθτζσ ςτζρθςθσ  

 

Ο Nussbaumer όριςε ωσ zj τθ διακοπι τθσ ςτζρθςθσ ςτθ μεταβλθτι j, και ςτθ ςυνζχεια 

προςδιόριςε όλα τα νοικοκυριά που ςτεροφνται ςε οποιεςδιποτε μεταβλθτζσ. Ζςτω g=*gij] 

είναι ο πίνακασ ςτζρθςθσ του οποίου το τυπικό ςτοιχείο gij ορίηεται ωσ gij=wj όταν yij < zj και 

gij=0 όταν yij≥zj. 

Στθν περίπτωςθ του δείκτθ MEPI, το ςτοιχείο του πίνακα επιτευγμάτων είναι αυςτθρά μθ 

αρικμθτικοφ χαρακτιρα, το όριο ορίηεται ωσ ζνα ςφνολο προχποκζςεων που πρζπει να 

πλθροφνται. Θ καταχϊρθςθ ij του πίνακα είναι ιςοδφναμθ με τθ μεταβλθτι βαρφτθτασ wj όταν 

ζνα νοικοκυριό i ςτερείται ςε μεταβλθτι j, και μθδζν όταν το νοικοκυριό δεν ςτερείται (όταν το 

νοικοκυριό ςτερείται το ςτοιχείο gij παίρνει παίρνει τθν τιμι του ςυντελεςτι βαρφτθτασ, ενϊ 

αν δεν ςτερείται παίρνει τθν τιμι 0). Μετά από αυτό, ο Nussbaumer υπολόγιςε μια ςτιλθ 

διανφςματοσ c των μετριςεων ςτζρθςθσ, όπου θ ith καταχϊρθςθ ορίηει: 

 

   ∑   

 

   

 (16) 

 

Ππου: 

d: ςυνολικόσ αρικμόσ ςτεριςεων ςε μεταβλθτζσ j 

j: μεταβλθτζσ ςτζρθςθσ 

c: ςτακμιςμζνοσ αρικμόσ ςτζρθςθσ 

i: νοικοκυριό  
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Θ εξίςωςθ αυτι αντιπροςωπεφει το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων ςτεριςεων που υπζςτθ το 

νοικοκυριό i. Κατά τον προςδιοριςμό του κατά πόςον το νοικοκυριό είναι πολυδιάςτατα 

φτωχό ςτθν ενζργεια, ορίηεται και εφαρμόηεται ζνα όριο k (το οποίο είναι το 50% των 

ςτακμιςμζνων 7 δεικτϊν ςτζρθςθσ) και ζτςι, ζνα νοικοκυριό κεωρείται φτωχό ςε ενζργεια εάν 

ο ςτακμιςμζνοσ αρικμόσ ςτζρθςθσ του ci υπερβαίνει το k = 0,5. Ωσ εκ τοφτου, ci(k) ορίηεται ςε 

μθδζν όταν ci ≤ k και ιςοφται με ci όταν ci > k. Ζτςι, το c(k) αντιπροςωπεφει το διάνυςμα των 

μετριςεων ςτζρθςθσ, και είναι διαφορετικό από το c που μετράει μθδενικι ςτζρθςθ για 

εκείνουσ που δεν αναγνωρίηονται ωσ πολυδιάςτατα ενεργειακά φτωχοί.  

Ο δείκτθσ MEPI είναι το αποτζλεςμα μιασ αναλογίασ προςϊπων (ποςοςτό ατόμων που 

χαρακτθρίηονται ωσ ενεργειακά φτωχά) και τθσ μζςθσ ζνταςθσ ςτζρθςθσ των ενεργειακά 

φτωχϊν. Για να υπολογίςει τθν μεταβλθτι H που αντιπροςωπεφει τον αρικμό των ανκρϊπων 

που κεωροφνται ενεργειακά φτωχοί, ο Nussbaumer χρθςιμοποίθςε τον παρακάτω τφπο:  

 

    
 

 
 (17) 

 

Ππου: 

q: ο αρικμόσ των ενεργειακά φτωχϊν νοικοκυριϊν (όπου ci>k) 

n: ο ςυνολικόσ αρικμόσ των νοικοκυριϊν που παρατθρικθκαν 

 

Για τον υπολογιςμό τθσ μεταβλθτισ A που αντιπροςωπεφει τθν μζςθ ζνταςθ τθσ 

πολυδιάςτατθσ ενεργειακισ φτϊχειασ χρθςιμοποιικθκε ο μζςοσ όροσ των ςτακμιςμζνων 

μετριςεων ςτζρθςθσ ci(k). 

 

   
∑      

 

   

 
 (18) 

 

Ππου: 

q: ο αρικμόσ των ενεργειακά φτωχϊν ανκρϊπων (όπου ci>k) 

n: ο ςυνολικόσ αρικμόσ των νοικοκυριϊν που παρατθρικθκαν 

ci: το άκροιςμα τθσ ςτακμιςμζνθσ ςτζρθςθσ του νοικοκυριοφ (βακμολογία ενεργειακισ 

φτϊχειασ) 

k: όριο - διακοπι ςτζρθςθσ 
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Τζλοσ, ο δείκτθσ MEPI προκφπτει από τον πολλαπλαςιαςμό του ποςοςτοφ των ενεργειακά 

φτωχϊν με τθν μζςθ ζνταςθ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ που τουσ περιγράφει: 

 

         (19) 

 

Ππου: 

H: ποςοςτό νοικοκυριϊν που είναι φτωχά ςε ενζργεια 

A: ζνταςθ τθσ πολυδιάςτατθσ ενεργειακισ φτϊχειασ 

 

Σφμφωνα με τον δείκτθ MEPI ζνα νοικοκυριό υποφζρει από οξεία ενεργειακι φτϊχεια αν 

MEPI>0,7, ενϊ αν MEPI<0,3 το νοικοκυριό χαρακτθρίηεται από χαμθλό βακμό ενεργειακισ 

φτϊχειασ. 

Στθν εικόνα 11 φαίνονται οι περιφζρειεσ που μελετικθκαν χρωματιςμζνεσ ανάλογα με τθ 

βακμολογία του δείκτθ MEPI τουσ. 
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Εικόνα 11 Γεωγραφικι Εκπροςϊπθςθ τθσ Ενεργειακισ Φτϊχειασ ςτισ Φιλιππίνεσ. (Εκτίμθςθ 2016 για τα Συνολικά 
Νοικοκυριά: 23.315.580) *20]. 

 

Θ πολυδιάςτατθ ενεργειακι φτϊχεια επθρεάηει τθ ςωματικι υγεία, τθν ευθμερία και τθν 

ικανότθτα βελτίωςθσ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ. Σχετικά μεγάλο ποςοςτό του πλθκυςμοφ 

χαμθλοφ ειςοδιματοσ των Φιλιππίνων δεν ζχει πρόςβαςθ ςτθν θλεκτρικι ενζργεια, επειδι 

βρίςκονται μακριά από το εκνικό δίκτυο, όπου είναι μθ οικονομικό να επεκτακεί θ θλεκτρικι 

ενζργεια. Θ περιοχι Αρμ για παράδειγμα είναι μια αγροτικι περιοχι με κφρια οικονομικι 

δραςτθριότθτα τθ γεωργία. Τα περιςςότερα αγροτικά νοικοκυριά ςτθν Αρμ βαςίηονται ςε 

καφςιμα για να καλφψουν τισ βαςικζσ ενεργειακζσ τουσ ανάγκεσ και δεν ζχουν πρόςβαςθ ςτθν 

θλεκτρικι ενζργεια. Θ Αρμ ωσ αναπτυςςόμενθ περιοχι ζχει ςχετικά χαμθλά επίπεδα 

κατανάλωςθσ ενζργειασ και χαμθλό βιοτικό επίπεδο. Τα χαμθλά επίπεδα κατανάλωςθσ 
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ενζργειασ ςτθν Αρμ αντικατοπτρίηουν ζναν πιο παραδοςιακό τρόπο ηωισ που χαρακτθρίηεται 

από χαμθλό βιοτικό επίπεδο. Οι οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ και τα εκπαιδευτικά ιδρφματα 

βαςίηονται ςτθν παραδοςιακι βιομάηα για να ελαχιςτοποιιςουν το κόςτοσ τθσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ. Οι κάτοικοι τθσ Αρμ, ωσ εκ τοφτου, βίωςαν ενεργειακι φτϊχεια, όπωσ 

υποδεικνφεται από τθ χαμθλι πρόςβαςθ ςτθν θλεκτρικι ενζργεια και τθν εξάρτθςθ από τα 

παραδοςιακά καφςιμα μαγειρζματοσ. Επιπλζον, είναι προφανζσ ςτθν Αρμ ότι θ ενεργειακι 

φτϊχεια ζχει αρνθτικό αντίκτυπο ςτουσ δείκτεσ του βιοτικοφ επιπζδου, τθσ υγείασ, του 

προςδόκιμου ηωισ και των επιπζδων αναλφαβθτιςμοφ. 

Ο δείκτθσ MEPI υπολογίςτθκε για να κακορίςει και να διαφοροποιιςει τισ μειονεκτοφςεσ 

περιοχζσ από τισ πιο προνομιοφχεσ ςε ζνα πολυδιάςτατο πλαίςιο που παρζχεται από τθ 

μεκοδολογία εκτίμθςθσ, κακϊσ αντικατοπτρίηει τόςο το ποςοςτό των ατόμων όςο και το 

βακμό ςτον οποίο ςτεροφνται *20]. 

 

3.10 Δείκτησ SMEP (Stochastic Model of Energy Poverty) 
Σφμφωνα με τον πρϊτο επίςθμο οριςμό τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ, ο δείκτθσ μζτρθςθσ τθσ 

ζνταςθσ του προβλιματοσ ορίηεται μακθματικά από τθν εξίςωςθ (1). Με άλλα λόγια, ζνα 

νοικοκυριό κεωρείται ωσ φτωχό ςε ενζργεια εάν απαιτείται να δαπανιςει πάνω από το 10% 

του ειςοδιματόσ του για όλεσ τισ οικιακζσ ενεργειακζσ χριςεισ (κζρμανςθ, ηεςτό νερό 

οικιακισ χριςθσ, μαγείρεμα, φωτιςμόσ και θλεκτρικζσ ςυςκευζσ) προκειμζνου να επιτευχκεί 

ζνα ικανοποιθτικό επίπεδο ηεςταςιάσ, το οποίο ορίηεται ςτουσ 21 °C ςτο ςαλόνι και ςτουσ 18 

°C ςτο υπόλοιπο ςπίτι. Γενικά, ο δείκτθσ 10% χρθςιμοποιείται ευρζωσ και ζχει κακιερωκεί ωσ ο 

τυπικόσ δείκτθσ για τθ μζτρθςθ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ ςε μια χϊρα ι μια περιοχι). 

Ωςτόςο, θ δυςκολία μοντελοποίθςθσ/υπολογιςμοφ τθσ απαιτοφμενθσ κατανάλωςθσ 

ενζργειασ, όπωσ απαιτεί ο επίςθμοσ οριςμόσ, οδιγθςε τθ ςυντριπτικι πλειοψθφία τθσ 

επιςτθμονικισ κοινότθτασ ςε μια ευκολότερθ, προφανϊσ παρόμοια αλλά παραπλανθτικι 

λφςθ: τθ χριςθ τθσ πραγματικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ ςτουσ υπολογιςμοφσ. 

Μζχρι ςτιγμισ, θ ανάλυςθ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ παρουςιάηει δφο ςθμαντικζσ αδυναμίεσ. 

Ρρϊτον, θ ςυντριπτικι πλειονότθτα των δεικτϊν μζτρθςθσ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ 

βαςίηονται πρακτικά ςτθν πραγματικι κατανάλωςθ ενζργειασ των νοικοκυριϊν και όχι ςτθν 

αντίςτοιχθ απαιτοφμενθ, γεγονόσ που ςτρεβλϊνει τθν ζννοια τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ και 

οδθγεί ςε παραπλανθτικά αποτελζςματα, κακϊσ υποτιμοφν τισ πραγματικζσ ενεργειακζσ τουσ 

ανάγκεσ. Δεφτερον, ενϊ οι παράμετροι που επθρεάηουν τθν ενεργειακι φτϊχεια είναι ευρζωσ 

γνωςτζσ, ο ςχετικόσ αντίκτυποσ τθσ κακεμίασ από αυτζσ ςτο ςυνολικό πρόβλθμα δεν κατζςτθ 

δυνατό να προςδιοριςτεί ποςοτικά ακόμθ. 

Αυτά τα δφο κεμελιϊδθ προβλιματα αντιμετωπίηονται επαρκϊσ μζςω τθσ ανάπτυξθσ ενόσ 

νζου μακθματικοφ μοντζλου για τθν ενεργειακι φτϊχεια ςε επίπεδο χϊρασ, του «Στοχαςτικοφ 

Μοντζλου Ενεργειακισ Φτϊχειασ (SMEP)». Τα βαςικά ςτοιχεία του μοντζλου είναι : 
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 Θ μακθματικι εξίςωςθ που περιλαμβάνει τθ μοντελοποίθςθ τθσ απαιτοφμενθσ 

κατανάλωςθσ ενζργειασ, ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των τελικϊν χριςεων τθσ ενζργειασ. 

Ζνα κφριο ςυςτατικό τθσ εξίςωςθσ είναι θ μοντελοποίθςθ τθσ απαιτοφμενθσ κατανάλωςθσ 

κζρμανςθσ και ψφξθσ με τθ μζκοδο των βακμοθμερϊν. 

 Θ γενίκευςθ τθσ μακθματικισ εξίςωςθσ ςε επίπεδο χϊρασ μζςω ςτοχαςτικισ ανάλυςθσ 

και, πιο ςυγκεκριμζνα, μζςω προςομοίωςθσ Monte-Carlo, ςε ςυνδυαςμό με τθν ατομικι 

μοντελοποίθςθ όλων των παραμζτρων (μεταβλθτζσ ειςόδου) και τον προςδιοριςμό των 

κατανομϊν πικανοτιτων τουσ. Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι θ μοντελοποίθςθ οριςμζνων 

παραμζτρων όπωσ htot, HDD και CDD, είναι μια ιδιαίτερα περίπλοκθ διαδικαςία που ζχει 

αποκαρρφνει πικανϊσ τουσ επιςτιμονεσ από τθν ανάπτυξθ ενόσ ςυνολικοφ μοντζλου 

προςαρμοςμζνο ςτο επίπεδο τθσ χϊρασ, μζχρι ςτιγμισ. 

 Θ βελτιςτοποίθςθ του μοντζλου μζςω κατάλλθλων τεχνικϊν. 

 Θ απόδοςθ τθσ Ανάλυςθσ Ευαιςκθςίασ, θ οποία ποςοτικοποιεί, για πρϊτθ φορά, τον 

αντίκτυπο των διαφόρων παραμζτρων ςτο φαινόμενο τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ. Αυτι θ 

επίδραςθ είναι αποτζλεςμα τόςο του ρόλου κάκε παραμζτρου ςτθ ςτοχαςτικι ςυνάρτθςθ 

όςο και των χαρακτθριςτικϊν τθσ κατανομισ πικανοτιτων του κακενόσ ςτθ χϊρα που 

μελετάται. Ωσ εκ τοφτου, θ Ανάλυςθ Ευαιςκθςίασ μπορεί να ςυλλάβει τα ιδιαίτερα 

χαρακτθριςτικά τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ ςε κάκε διαφορετικι χϊρα. 

 

Για τθν εκτίμθςθ τθσ πρότυπθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ που περιλαμβάνεται ςτθν εξίςωςθ (1), 

ελιφκθςαν υπόψθ οι βαςικζσ οικιακζσ ενεργειακζσ χριςεισ ςτθν Ελλάδα: 

• Θζρμανςθ χϊρου 

• Ψφξθ χϊρου 

• Ηεςτό νερό οικιακισ 

• Συςκευζσ μαγειρζματοσ, φωτιςμοφ και θλεκτρικϊν ςυςκευϊν 

 

Ριο ςυγκεκριμζνα, μεταξφ των τεςςάρων κφριων ενεργειακϊν χριςεων, θ κζρμανςθ και θ 

ψφξθ του χϊρου διαμορφϊνονται με βάςθ τισ προχποκζςεισ που απαιτοφνται για να 

επιτφχουν τα νοικοκυριά ζνα επαρκζσ επίπεδο κερμικισ/ψυκτικισ άνεςθσ ςτο ςπίτι, ενϊ οι 

υπόλοιπεσ (ηεςτό νερό οικιακισ χριςθσ και μαγείρεμα - φωτιςμόσ - θλεκτρικζσ ςυςκευζσ) 

βαςίηονται ςτα τυπικά επίπεδα κατανάλωςθσ ςτθν Ελλάδα. 

Θ ετιςια απαιτοφμενθ κατανάλωςθ ενζργειασ για κζρμανςθ και ψφξθ υπολογίηεται με βάςθ 

τθ μζκοδο των βακμοθμερϊν και δίνεται από τισ εξιςϊςεισ (20) και (21), αναλόγωσ: 

 

      
    

 
 

     
  

    
[   ] (20) 
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 [   ] (21) 

 

Ππου: 

Htot: ςυνολικόσ ςυντελεςτισ μεταφοράσ κερμότθτασ λόγω μεταφοράσ και εξαεριςμοφ (W/°C) 

HDD: ετιςιεσ βακμοθμζρεσ κζρμανςθσ (°C*days) 

CDD: ετιςιεσ βακμοθμζρεσ ψφξθσ (°C*days) 

nh: ςυντελεςτισ απόδοςθσ του ενεργειακοφ ςυςτιματοσ κζρμανςθσ 

nc: ςυντελεςτισ απόδοςθσ του ενεργειακοφ ςυςτιματοσ ψφξθσ *1+. 

 

Ωσ Συνολικόσ ςυντελεςτισ απόδοςθσ για το κερμικό ενεργειακό ςφςτθμα (nc, nh) 

χρθςιμοποιείται το 0,90 ι 90%.  

Πςον αφορά τον ςυνολικό ςυντελεςτι μεταφοράσ κερμότθτασ λόγω μεταφοράσ και 

εξαεριςμοφ (W/°C) Htot, από τισ ζρευνεσ των Ραπαδά και Καλλιαμπάκου προκφπτουν τα 

ακόλουκα ςτοιχεία για τον υπολογιςμό του ςυντελεςτι [19]. 

 

Ρίνακασ 3 Κατανομι των ελλθνικϊν  κτθρίων βάςει του ζτουσ καταςκευισ τουσ *19]. 

Χρονολογία    Ποςοςτό 

<1960 
   

33% 

1960-1970 
   

18% 

1970-1980 
   

18% 

1980-1995 
   

25% 

>1995       6% 
 

 

 

Ρίνακασ 4 Υπολογιςμζνεσ τιμζσ του ςυνολικοφ ςυντελεςτι μεταφοράσ κερμότθτασ *19]. 

Ηλικιακή κατηγορία Συνολικόσ ςυντελεςτήσ μεταφοράσ θερμότητασ 
(W/C) 

< 1960 433,35 

1960-1970 443,85 

1970-1980 434,19 

1980-1995 259,58 

> 1995 242,59 
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Αναλφοντασ τθν κατανάλωςθ ενζργειασ ςτισ ενεργειακζσ χριςεισ τθσ, μαηί με τθ χριςθ των 

εξιςϊςεων  (20) και (21), ο λόγοσ ενεργειακισ φτϊχειασ ςε επίπεδο νοικοκυριοφ 

μεταςχθματίηεται ωσ εξισ: 

 

     
                   

      

 
               

      
 

               
      

 
                   

      

 
             

      

 

                         
         
      

 

                      
       
      

 
                   

      
 

             
      

 

(22) 

 

Ππου: 

Htot: ςυνολικόσ ςυντελεςτισ μεταφοράσ κερμότθτασ λόγω μεταφοράσ και εξαεριςμοφ (W/°C) 

HDD: ετιςιεσ βακμοθμζρεσ κζρμανςθσ (°C*days) 

CDD: ετιςιεσ βακμοθμζρεσ ψφξθσ (°C*days) 

nh: ςυντελεςτισ απόδοςθσ του ενεργειακοφ ςυςτιματοσ κζρμανςθσ 

nc: ςυντελεςτισ απόδοςθσ του ενεργειακοφ ςυςτιματοσ ψφξθσ 

Eelectr: ετιςια κατανάλωςθ ενζργειασ για θλεκτρικι ενζργεια (KWh) 

Edhw: ετιςια κατανάλωςθ ενζργειασ για ηεςτό νερό οικιακισ χριςθσ (KWh) 

priceheat: τιμι μονάδασ κζρμανςθσ (€/KWh) 

pricecool: τιμι μονάδασ ψφξθσ (€/KWh) 

priceelectr: τιμι μονάδασ θλεκτρικισ ενζργειασ (€/KWh) 

pricedhw: τιμι μονάδασ ηεςτοφ νεροφ οικιακισ χριςθσ (€/KWh) 

Income: ετιςιο ειςόδθμα νοικοκυριοφ (€) 

 

Θ παραπάνω εξίςωςθ είναι θ ευρφτερθ ζκφραςθ του δείκτθ ενεργειακισ φτϊχειασ, που 

αποτελείται από 12 παραμζτρουσ. Σε περίπτωςθ εφαρμογισ του ςε άλλθ χϊρα, μπορεί να 

προςαρμοςτεί ςτα αντίςτοιχα, ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά, π.χ. αφαίρεςθ του ςυντελεςτι 

ψφξθσ. 
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Από τθν παραπάνω εξίςωςθ λοιπόν προκφπτει ζνασ νζοσ δείκτθσ για τθν ενεργειακι φτϊχεια, 

ο «Δείκτθσ Ενεργειακισ Φτϊχειασ με βάςθ το Απαιτοφμενο Κόςτοσ (EPIRC)». Ζτςι, ζνα 

νοικοκυριό χαρακτθρίηεται ενεργειακά φτωχό ςε περίπτωςθ που θ βαςικι εξίςωςθ του SMEP 

υπερβαίνει το 0,10:  

 

       
                   

      

 
               

      
 

               
      

 
                   

      

 
             

      

 

                         
         
      

 

                      
       
      

 
                   

      
 

             
      

     

(23) 

 

Ππου: 

Htot: ςυνολικόσ ςυντελεςτισ μεταφοράσ κερμότθτασ λόγω μεταφοράσ και εξαεριςμοφ (W/°C) 

HDD: ετιςιεσ βακμοθμζρεσ κζρμανςθσ (°C*days) 

CDD: ετιςιεσ βακμοθμζρεσ ψφξθσ (°C*days) 

nh: ςυντελεςτισ απόδοςθσ του ενεργειακοφ ςυςτιματοσ κζρμανςθσ 

nc: ςυντελεςτισ απόδοςθσ του ενεργειακοφ ςυςτιματοσ ψφξθσ 

Eelectr: ετιςια κατανάλωςθ ενζργειασ για θλεκτρικι ενζργεια (KWh) 

Edhw: ετιςια κατανάλωςθ ενζργειασ για ηεςτό νερό οικιακισ χριςθσ (KWh) 

priceheat: τιμι μονάδασ κζρμανςθσ (€/KWh) 

pricecool: τιμι μονάδασ ψφξθσ (€/KWh) 

priceelectr: τιμι μονάδασ θλεκτρικισ ενζργειασ (€/KWh) 

pricedhw: τιμι μονάδασ ηεςτοφ νεροφ οικιακισ χριςθσ (€/KWh) 

Income: ετιςιο ειςόδθμα νοικοκυριοφ (€) 

 

Για κάκε μία από τισ παραμζτρουσ, κακορίςτθκαν οι κατανομζσ ςυχνότθτασ που 

αντιπροςωπεφουν τθν τάςθ τουσ ςτθν Ελλάδα, με βάςθ λεπτομερι ςτατιςτικά ςφνολα 

δεδομζνων, είτε με τθ χριςθ επίςθμων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων που καλφπτουν το επίπεδο τθσ 
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χϊρασ, είτε με τθ χριςθ δεδομζνων πρωτογενϊν ερευνϊν που καλφπτουν αντιπροςωπευτικό 

δείγμα τθσ χϊρασ, ςε περίπτωςθ που τα πρϊτα δεν ιταν διακζςιμα. Σε περίπτωςθ που δεν 

υπιρχαν κακόλου διακζςιμα ςτατιςτικά ςτοιχεία για κάποια παράμετρο, δθμιουργικθκε μια 

νζα βάςθ δεδομζνων που κακορίηει τθν τάςθ τθσ ςτθν Ελλάδα. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι 

παράμετροι του HDD και του CDD κακορίςτθκαν από ςυγκεκριμζνα μοντζλα με βάςθ το 

υψόμετρο/γεωγραφικό πλάτοσ, μαηί με λεπτομερι ςτοιχεία τθσ Ελλθνικισ Στατιςτικισ Αρχισ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των ςυνολικϊν Τοπικϊν/Δθμοτικϊν Κοινοτιτων τθσ Ελλάδασ. Ωσ εκ 

τοφτου, τα επίςθμα ςτοιχεία που ελιφκθςαν από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι, τθν Eurostat 

και το Υπουργείο Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων 

χρθςιμοποιικθκαν για τον κακοριςμό τθσ πλειονότθτασ των παραμζτρων (nh, nc, Eelectr, Edhw, 

priceheat, pricecool, priceelectr and pricedhw). Ελλείψει πρόςφατων επίςθμων ςτοιχείων ςχετικά με 

τθν παράμετρο του ειςοδιματοσ, το ειςόδθμα προςδιορίςτθκε με βάςθ μια πρωτογενι 

ζρευνα ςτθν Ελλάδα, ςυμπεριλαμβανομζνου του μζςου ετιςιου ειςοδιματοσ ενόσ 

αντιπροςωπευτικοφ δείγματοσ ελλθνικϊν νοικοκυριϊν. Τζλοσ, θ κατανομι του Htot 

προςεγγίςτθκε μζςω τθσ ανάπτυξθσ ενόσ νζου μοντζλου, ςυνδυάηοντασ τισ πολυάρικμεσ 

κατθγορίεσ κτιρίων ςτθν Ελλάδα με ζνα αντιπροςωπευτικό δείγμα ελλθνικϊν κτιρίων, 

δεδομζνθσ τθσ ζλλειψθσ των ςχετικϊν επίςθμων ςτοιχείων.  

Θ μζκοδοσ του Μόντε Κάρλο ιταν αυτι που επιλζχκθκε για τθν εκτζλεςθ ςτοχαςτικισ 

ανάλυςθσ, ωσ θ πιο κοινι ςτοχαςτικι τεχνικι ανάλυςθσ που επιτρζπει τθν εξζταςθ 

πολφπλοκων ςυςτθμάτων, θ οποία πραγματοποιικθκε με χριςθ του προγράμματοσ «Oracle – 

Crystal Ball».  

Θ προςομοίωςθ monte-carlo βαςίηεται ςε επαναλαμβανόμενθ τυχαία δειγματολθψία των 

κατανομϊν πικανότθτασ των μεταβλθτϊν, μζςω των οποίων προςομοιϊνεται το ςφςτθμα. 

Κάκε επανάλθψθ που εκτελείται δθμιουργεί ζνα αντίςτοιχο ςενάριο προςομοίωςθσ. Με τον 

τρόπο αυτό, χιλιάδεσ ςενάρια/δοκιμζσ/επαναλιψεισ δθμιουργοφνται μζςα ςε λίγα 

δευτερόλεπτα, μζχρι να επιτευχκεί ζνα ςυγκεκριμζνο κριτιριο ακρίβειασ ι ζνασ οριςμζνοσ 

αρικμόσ δοκιμϊν. Ζτςι, επιτυγχάνεται θ ςτατιςτικι επεξεργαςία μεγάλου αρικμοφ ςεναρίων, 

καλφπτοντασ, μζςω μιασ καλισ ςτατιςτικισ αναλογίασ, όχι μόνο τυποποιθμζνεσ περιπτϊςεισ 

αλλά και ακραίεσ περιπτϊςεισ ενεργειακισ φτϊχειασ ςτθν Ελλάδα. 

Πςον αφορά τισ βακμοθμζρεσ κζρμανςθσ HDD, χρθςιμοποιικθκαν τα ευριματα του 

Κατςουλάκου και του Καλιαμπάκου (2014), ςφμφωνα με τα οποία οι βακμοθμζρεσ κζρμανςθσ 

HDD μποροφν να υπολογιςτοφν χρθςιμοποιϊντασ τθν εξίςωςθ παρακάτω, με βάςθ μόνο το 

υψόμετρο και το γεωγραφικό πλάτοσ, με ακρίβεια 92%: 

 

                               (24) 

 

Ππου: 
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h: υψόμετρο (m) 

lat: γεωγραφικό πλάτοσ (ωσ δεκαδικόσ αρικμόσ) 

 

Με τον τρόπο αυτό υπολογίςτθκαν οι βακμοθμζρεσ κζρμανςθσ HDD για όλεσ τισ 

Τοπικζσ/Δθμοτικζσ Κοινότθτεσ τθσ Ελλάδασ, όπωσ ορίηονται από το νόμο Καλλικράτθ, που 

ανζρχονται ςε 6131 Κοινότθτεσ. Τα λεπτομερι ςτοιχεία για το τοπικό επίπεδο (ςφνολο 

Τοπικϊν Κοινοτιτων Ελλάδοσ) ελιφκθςαν μετά από ειδικό αίτθμα προσ τθν Ελλθνικι 

Στατιςτικι Αρχι. Με τον τρόπο αυτό και, με βάςθ μόνο δφο δεδομζνα ειςόδου (υψόμετρο και 

γεωγραφικό πλάτοσ), ο υπολογιςμόσ των βακμοθμερϊν κζρμανςθσ HDD κάλυπτε γεωγραφικά 

ολόκλθρθ τθ χϊρα. Ζνα ςθμαντικό βιμα αυτοφ του ςταδίου ιταν θ προςαρμογι ςτάκμιςθσ 

των βακμοθμερϊν κζρμανςθσ HDD, ςε ςχζςθ με τον αντίςτοιχο αρικμό νοικοκυριϊν των 

Τοπικϊν/Δθμοτικϊν Κοινοτιτων, δεδομζνου ότι θ ενεργειακι φτϊχεια αναφζρεται ςτθν 

κλίμακα των νοικοκυριϊν. Ζτςι, τελικά δθμιουργικθκε το ιςτόγραμμα κατανομισ ςυχνοτιτων 

για τισ βακμοθμζρεσ κζρμανςθσ HDD ςτθν Ελλάδα. 

Πςον αφορά τισ βακμοθμζρεσ ψφξθσ CDD, ακολουκικθκε θ μεκοδολογία που βρζκθκε από 

τθν Ραπαδά και τον Καλιαμπάκο (2016β). Στθν πραγματικότθτα, διαπιςτϊκθκε ότι θ εκκετικι 

κατανομι προςεγγίηει καλφτερα τθν διακφμανςθ των βακμοθμερϊν ψφξθσ CDD ζναντι του 

υψομζτρου, ςε ςφγκριςθ με τθ γραμμικι τάςθ που εμφανίςτθκε από τον Κατςουλάκο και τον 

Καλλιαμπάκο (2014) για τθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ. Επομζνωσ, οι βακμοθμζρεσ ψφξθσ  CDD 

μποροφν να υπολογιςτοφν με βάςθ τθν εξίςωςθ παρακάτω, με ακρίβεια 86%: 

 

                       (25) 

 

Ππου: 

h: υψόμετρο 

 

Ππωσ και ςτθν περίπτωςθ των βακμοθμερϊν κζρμανςθσ HDD, οι βακμοθμζρεσ ψφξθσ CDD 

υπολογίςτθκαν για το ςφνολο των Τοπικϊν/ Δθμοτικϊν Κοινοτιτων τθσ Ελλάδασ (6131 

Κοινότθτεσ) με βάςθ μόνο μία παράμετρο (υψόμετρο) και ςτακμίςτθκαν ςε ςχζςθ με τον 

αντίςτοιχο αρικμό νοικοκυριϊν. Με τον τρόπο αυτό δθμιουργικθκε και το ιςτόγραμμα 

κατανομισ ςυχνότθτασ για τισ βακμοθμζρεσ ψφξθσ CDD ςτθν Ελλάδα. Κατά ςυνζπεια, θ 

κατανομι πικανοτιτων που επιλζχκθκε ιταν θ ελάχιςτθ ακραία κατανομι. 

Ο ςυνολικόσ ςυντελεςτισ μεταφοράσ κερμότθτασ λόγω μεταφοράσ και εξαεριςμοφ Htot (W/°C) 

είναι μια ηωτικι μεταβλθτι του μοντζλου. Ο προςδιοριςμόσ τθσ κατανομισ ςυχνότθτασ Htot 

αποτελεί το πιο ςφνκετο μζροσ τθσ μοντελοποίθςθσ, λόγω τθσ δυςκολίασ γενίκευςθσ του 

ςυντελεςτι από τθν κλίμακα δόμθςθσ ςτο επίπεδο τθσ χϊρασ, δεδομζνων των αμζτρθτων 
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ςυνδυαςμϊν τυπολογίασ δομικϊν ςτοιχείων και αντίςτοιχα, γεωμετρικϊν χαρακτθριςτικϊν 

και ςυντελεςτϊν κερμικισ μετάδοςθσ που βρζκθκαν ςτθν Ελλάδα. Επιπλζον, κα πρζπει να 

ςθμειωκεί ότι θ δυςκολία προςδιοριςμοφ τθσ κατανομισ ςυχνότθτασ Htot οφείλεται ςτθν 

απουςία οποιαςδιποτε ςχετικισ ςτατιςτικισ βάςθσ δεδομζνων με αναλυτικά ςτοιχεία για τα 

χαρακτθριςτικά του κελφφουσ κτιρίων ςτθν Ελλάδα. Ωσ εκ τοφτου, προκειμζνου να 

δθμιουργθκεί το αντίςτοιχο ιςτόγραμμα κατανομισ ςυχνότθτασ, πραγματοποιικθκε μια νζα 

μοντελοποίθςθ του ςυντελεςτι. Θ μοντελοποίθςθ αυτι περιελάμβανε τθν τυποποίθςθ των 

πολυάρικμων κατθγοριϊν κτιρίων που υπάρχουν ςτθν Ελλάδα ςε ζνα τυποποιθμζνο μοντζλο 

με τρεισ κφριεσ υποκατθγορίεσ, ζτςι ϊςτε, ειςάγοντασ βαςικά δεδομζνα για ζνα κτίριο 

(περιοχι, τφποσ κτιρίου, ζτοσ καταςκευισ κατοικιϊν), να επιτευχκεί μια καλι προςζγγιςθ του 

Htot. Για το λόγο αυτό, ελιφκθ υπόψθ θ τεχνικι ανάλυςθ του Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου 

Ελλάδασ, ςτθν οποία περιγράφεται θ βαςικι μεκοδολογία του υπολογιςμοφ Htot, 

ςυμπεριλαμβανομζνου του υπολογιςμοφ των ςυντελεςτϊν κερμικισ μετάδοςθσ (τιμζσ U) 

αδιαφανϊν και διαφανϊν δομικϊν ςτοιχείων λόγω τθσ μεταφοράσ κερμότθτασ, κακϊσ και του 

ςυντελεςτι εξαεριςμοφ λόγω διείςδυςθσ του αζρα από τα πλαίςια παρακφρων. 

Για τισ υπόλοιπεσ παραμζτρουσ του αρικμθτι (nh, nc, Eelectr, Edhw, priceheat, pricecool, priceelectr, 

pricedhw), οι κατανομζσ ςυχνότθτασ κακορίςτθκαν με βάςθ τισ τυπικζσ τιμζσ που 

καταγράφονται ςτθν Ελλάδα, λαμβάνοντασ υπόψθ τα χρθςιμοποιοφμενα ςυςτιματα 

κζρμανςθσ/ψφξθσ, κακϊσ και τουσ ρυκμοφσ χριςθσ τουσ, κακϊσ και τα ςτοιχεία τθσ Ελλθνικισ 

Στατιςτικισ Αρχισ, τθσ Eurostat και του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, 

Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων. Πςον αφορά τθν κατανομι τθσ ςυχνότθτασ του 

παρονομαςτι (Ειςοδιματοσ), δεδομζνθσ τθσ απουςίασ πρόςφατων επίςθμων ςτοιχείων 

ειςοδιματοσ, κακορίςτθκε με βάςθ τα ευριματα τθσ Ραπαδά και του Καλλιαμπάκου (2016α), 

τα οποία περιλάμβαναν το μζςο ετιςιο ειςόδθμα των ελλθνικϊν νοικοκυριϊν, με βάςθ μια 

πρωτογενι ζρευνα που πραγματοποιικθκε ςτθν Ελλάδα. Κατά ςυνζπεια, επελζγθςαν 

κατάλλθλεσ κατανομζσ πικανοτιτων για όλεσ τισ μεταβλθτζσ, για τθν προςομοίωςθ monte-

Carlo. 

Ζχοντασ ορίςει κατανομζσ πικανοτιτων για τισ 12 μεταβλθτζσ ειςόδου του SMEP, μαηί με τισ 

αντίςτοιχεσ ςυςχετίςεισ που ζχουν ειςαχκεί, θ προςομοίωςθ Monte-Carlo παριγαγε τελικά το 

ιςτόγραμμα κατανομισ ςυχνότθτασ τθσ κφριασ μεταβλθτισ εξόδου, του Λόγου Ενεργειακισ 

Φτϊχειασ (εικόνα 12). Θ εικόνα 12 απεικονίηει όλεσ τισ πικανζσ τιμζσ του Δείκτθ Ενεργειακισ 

Φτϊχειασ, κακϊσ και τθν πικανότθτα κάκε εμφάνιςθσ. Ππωσ παρουςιάηεται, θ κατανομι του 

Δείκτθ Ενεργειακισ Φτϊχειασ είναι λογαρικμικι, με μζςο όρο 18% (Μζςοσ όροσ: 0,18 και 

τυπικι απόκλιςθ : 0,13). Αυτό ςθμαίνει ότι τα ελλθνικά νοικοκυριά κα πρζπει να δαπανοφν, 

κατά μζςο όρο το 18% του ειςοδιματόσ τουσ για το ενεργειακό κόςτοσ, προκειμζνου να 

καλφψουν επαρκϊσ τισ ενεργειακζσ τουσ ανάγκεσ. Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι ο Δείκτθσ 

Ενεργειακισ Φτϊχειασ ςφμφωνα με τθ ςυμβατικι μζκοδο (πραγματικό ενεργειακό 

κόςτοσ/ειςόδθμα), όπωσ υπολογίςτθκε από τθν Ραπαδά και τον Καλλιαμπάκο (2016α) για τθν 

Ελλάδα, βρζκθκε να είναι 14%, γεγονόσ που αποκαλφπτει τθν απόκλιςθ που παρατθρικθκε 

κατά τθ διόρκωςθ τθσ μεκόδου υπολογιςμοφ. Το μεγαλφτερο ποςοςτό που προκφπτει από το 
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SMEP δείχνει μια πρϊτθ, καλι προςζγγιςθ των απαιτοφμενων ενεργειακϊν αναγκϊν τθσ 

χϊρασ. Εκτόσ από το ιςτόγραμμα κατανομισ ςυχνότθτασ, το Crystal Ball επιτρζπει τον 

υπολογιςμό του ποςοςτοφ ενεργειακισ φτϊχειασ. Αυτό αναφζρεται ςτθ βεβαιότθτα ότι ο 

δείκτθσ ενεργειακισ φτϊχειασ υπερβαίνει το 10%. Ππωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 13, θ 

ενεργειακι φτϊχεια ςτθν Ελλάδα με βάςθ τθν απαιτοφμενθ κατανάλωςθ ενζργειασ φτάνει το 

υψθλό ποςοςτό του 70,4%, ενϊ ο αντίςτοιχοσ αρικμόσ με βάςθ τθ ςυμβατικι μζκοδο 

διαπιςτϊκθκε ότι ιταν 58,5%. Ωσ εκ τοφτου, διαπιςτϊνεται ςθμαντικι αφξθςθ τθσ ζκταςθσ τθσ 

ενεργειακισ φτϊχειασ όταν υπολογίηεται με βάςθ τισ απαιτοφμενεσ ενεργειακζσ ανάγκεσ, αντί 

εκείνων που ζχουν αναγκαςτικά ςυμπιεςτεί, λόγω οικονομικϊν ι άλλων δυςκολιϊν. 

 

 

Εικόνα 12 Διάγραμμα Ρρόβλεψθσ Του Δείκτθ Ενεργειακισ Φτϊχειασ ςτθν Ελλάδα, με βάςθ το SMEP*1]. 

 

 

 

Εικόνα 13 Διάγραμμα προβλζψεων για τθν ενεργειακι φτϊχεια ςτθν Ελλάδα, με βάςθ το SMEP (περιοχι μετά το 

0,10) [1]. 
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Στθν πραγματικότθτα, θ διόρκωςθ τθσ μεκόδου υπολογιςμοφ με τθ χριςθ τθσ «απαιτοφμενθσ 

κατανάλωςθσ ενζργειασ» των νοικοκυριϊν οδιγθςε ςε μια πιο ρεαλιςτικι εκτίμθςθ τθσ 

ζκταςθσ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ ενεργειακι φτϊχεια βρζκθκε να 

απειλεί το 70,4% των ελλθνικϊν νοικοκυριϊν και τθν ακραία ενεργειακι φτϊχεια το 30,9% 

αυτϊν. Τα ευριματα είναι ανθςυχθτικά, αποκαλφπτοντασ τθν πραγματικι και βακιά κρίςθ τθσ 

ελλθνικισ κοινωνίασ από τθ μία πλευρά, και τθν αδράνεια τθσ κυβζρνθςθσ ςτθ χάραξθ 

πολιτικισ, από τθν άλλθ πλευρά. 

Επιπλζον, θ ανάπτυξθ του SMEP δεν είναι απλϊσ μια άλλθ μζκοδοσ καταγραφισ τθσ 

ενεργειακισ φτϊχειασ, αλλά μια νζα μζκοδοσ ανάλυςθσ για τθν ενεργειακι φτϊχεια ςε 

επίπεδο χϊρασ. Για το λόγο αυτό, μπορεί να χρθςιμεφςει αποτελεςματικά ωσ εργαλείο 

πολιτικισ, παρζχοντασ ςαφείσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ ςτουσ υπεφκυνουσ χάραξθσ πολιτικισ. 

Για παράδειγμα, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν εκ των προτζρων αξιολόγθςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ διαφόρων μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ, τθν 

αξιολόγθςθ των αναλφςεων κόςτουσ-οφζλουσ των μζτρων μετριαςμοφ, και οφτω κακεξισ. Θ 

εκ των προτζρων γνϊςθ του ακριβοφσ αντίκτυπου κάκε παραμζτρου ςτο πρόβλθμα τθσ 

ενεργειακισ φτϊχειασ είναι εξαιρετικά ςθμαντικι, κακϊσ ςτα περιςςότερα ςυςτιματα 

ενεργειακισ πολιτικισ, οι κυβερνιςεισ ςυνικωσ υιοκετοφν ζνα μζτρο και, ςτθν καλφτερθ 

περίπτωςθ, αξιολογοφν εκ των υςτζρων τον αντίκτυπό του.  

Το μοντζλο SMEP είναι επεκτάςιμο και ςε άλλεσ περιοχζσ/χϊρεσ. Μια ζρευνα 

παρακολοφκθςθσ κα πρζπει να περιλαμβάνει τθ γενίκευςθ τθσ χριςθσ του μοντζλου, μζςω 

τθσ εφαρμογισ του ςε μικρότερεσ γεωγραφικζσ μονάδεσ, όπωσ νθςιά, ορεινζσ περιοχζσ κ.λπ., 

ι ςε άλλεσ χϊρεσ. Θ μόνθ προχπόκεςθ είναι θ διακεςιμότθτα αξιόπιςτων δεδομζνων ειςόδου, 

κακϊσ κακορίηουν τθν ακρίβεια των αποτελεςμάτων. Σε περίπτωςθ που τα πλοφςια 

ςτατιςτικά δεδομζνα είναι προςβάςιμα ςε μια χϊρα ι μια περιοχι, τότε θ εφαρμογι του 

μοντζλου διευκολφνεται ςε μεγάλο βακμό και, ωσ εκ τοφτου, μποροφν να επιτευχκοφν 

ςτοχευμζνεσ αποφάςεισ πολιτικισ για τθν καταπολζμθςθ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ [1]. 

 

3.11 Δείκτησ VI (Vulnerability Index)  
Με βάςθ το μοντζλο που αναπτφχκθκε από τθν Ραπαδά και τον Καλλιαμπάκο , το «Στοχαςτικό 

Μοντζλο ενεργειακισ φτϊχειασ» (SMEP), αναπτφςςεται ζνασ νζοσ δείκτθσ, που ονομάηεται 

«Δείκτθσ Ευπάκειασ» ( Vulnerability Index - VI). Το μοντζλο SMEP, το οποίο αποτελεί τθ βάςθ 

του νζου Δείκτθ Ευπάκειασ, οδθγεί ςε ακριβζςτερθ εκτίμθςθ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ εντόσ 

ενόσ πλθκυςμοφ, όπωσ θ διόρκωςθ τθσ μεκόδου υπολογιςμοφ με τθ χριςθ τθσ 

πρότυπθσ/απαιτοφμενθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ ςε ςχζςθ με τθν αντίςτοιχθ πραγματικι 

κατανάλωςθ των νοικοκυριϊν. Θ τελευταία ζχει χρθςιμοποιθκεί ςε μεγάλο βακμό ςτθ 

ςυντριπτικι πλειοψθφία των ςχετικϊν ερευνϊν μζχρι ςτιγμισ, λόγω τθσ δυςκολίασ τθσ 

μοντελοποίθςθσ τθσ ενζργειασ που απαιτείται ςε εκνικό επίπεδο, υποτιμϊντασ ζτςι τισ 

πραγματικζσ ενεργειακζσ ανάγκεσ και οδθγϊντασ ςε παραπλανθτικά αποτελζςματα. 
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Ο Δείκτθσ Ευπάκειασ VI δεν μελετά πλζον τθν ενεργειακι φτϊχεια μζςα ςε ζναν πλθκυςμό, 

αλλά τθν τρωτότθτα του ενόσ πλθκυςμοφ ςε ςχζςθ με ζναν άλλο. Ο πρϊτοσ, ο οποίοσ είναι ο 

υπό μελζτθ πλθκυςμόσ, μπορεί να αποτελζςει μζροσ του δεφτερου, που αντιπροςωπεφει τον 

πλθκυςμό αναφοράσ και χρθςιμεφει ωσ βάςθ τθσ μελζτθσ. Ο Δείκτθσ Ευπάκειασ εκφράηεται 

ωσ ο λόγοσ των δεικτϊν ενεργειακισ φτϊχειασ (EPR) των δφο πλθκυςμϊν και απαντά ςτο 

ερϊτθμα "Ρόςο πιο ευάλωτοσ ςτο ποςοςτό του ειςοδιματοσ που δαπανάται για τθν ενζργεια 

είναι ο πλθκυςμόσ που μελετάται, ςε ςχζςθ με ζναν άλλο πλθκυςμό". Με τον τρόπο αυτό, 

μπορεί να προςδιοριςτεί θ διαβάκμιςθ του φαινομζνου μεταξφ δφο ομάδων του πλθκυςμοφ. 

Σε αυτό το ζγγραφο, ο ορεινόσ πλθκυςμόσ τθσ Ελλάδασ επιλζγεται ωσ περιπτωςιολογικι 

μελζτθ αφοφ πρόκειται για πλθκυςμιακι ομάδα που είναι ςε μεγάλο βακμό εκτεκειμζνθ ςτθν 

ενεργειακι φτϊχεια. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, μελετάται θ τρωτότθτα των ορεινϊν περιοχϊν τθσ Ελλάδασ ςε ςφγκριςθ με 

το επίπεδο τθσ χϊρασ. Στο πλαίςιο αυτό, με τθ χριςθ τθσ παρακάτω εξίςωςθσ οι Ραπαδά και 

Καλιαμπάκοσ , εάν μελετθκεί ο πλθκυςμόσ i ςε ςφγκριςθ με τον πλθκυςμό j, όριςαν τον δείκτθ 

Ευπάκειασ (VI) ωσ εξισ: 

 

   
    

    
 (26) 

 

Ππου: 

EPRi: ο βακμόσ ενεργειακισ φτϊχειασ τθσ περιοχισ i 

EPRj: ο βακμόσ ενεργειακισ φτϊχειασ τθσ περιοχισ j 
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Ο βακμόσ EPRi ιςοφται με: 

 

      
                   

        
 

                   
        

 
                       

        

 
                 

        

 

                               
           
        

 

                            
       
        

 
                       

        

 
                 

        
 

(27) 

 

Ο βακμόσ EPRj ιςοφται με:  

 

      
                   

        
 

                   
        

 
                       

        

 
                 

        
 

 

                               
           
        

 

                            
         
        

 
                       

        

 
                 

        
 

(28) 
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Ππου: 

HDD(ML): Ετιςιεσ βακμοθμζρεσ κζρμανςθσ ςτθν ορεινι Ελλάδα (°C         ) 

CDD(ML): Ετιςιεσ βακμοθμζρεσ  ψφξθσ ςτθν ορεινι Ελλάδα (°C   θμζρεσ) 

Htot(ML): Συνολικόσ ςυντελεςτισ μεταφοράσ κερμότθτασ λόγω μεταφοράσ και εξαεριςμοφ ςτθν 

ορεινι Ελλάδα (W / °C) 

nh (ML): Συντελεςτισ απόδοςθσ του ςυςτιματοσ κζρμανςθσ ςτθν ορεινι Ελλάδα 

nc (ML): Συντελεςτισ απόδοςθσ του ςυςτιματοσ ψφξθσ ςτθν ορεινι Ελλάδα 

Eelectr(ML): Ετιςια κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ νοικοκυριϊν ςτθν ορεινι Ελλάδα (KWh) 

Edhw(ML): Ετιςια οικιακι κατανάλωςθ ηεςτοφ νεροφ οικιακισ χριςθσ ςτθν ορεινι Ελλάδα (KWh) 

Priceheat (ML): Τιμι μονάδασ κζρμανςθσ ςτθν ορεινι Ελλάδα (€/KWh) 

Pricecool (ML): Τιμι μονάδασ ψφξθσ ςτθν ορεινι Ελλάδα (€/KWh) 

Priceelectr (ML): Τιμι μονάδασ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθν ορεινι Ελλάδα (€/KWh) 

Pricedhw (ML): Τιμι μονάδασ ηεςτοφ νεροφ οικιακισ χριςθσ ςτθν ορεινι Ελλάδα (€/KWh) 

Income(ML): Ετιςιο ειςόδθμα νοικοκυριοφ ςτθν ορεινι Ελλάδα (€) 

HDD(CL): Ετιςιεσ βακμοθμζρεσ κζρμανςθσ ςτθν Ελλάδα (°C   θμζρεσ) 

CDD(CL): Ετιςιεσ βακμοθμζρεσ ψφξθσ ςτθν Ελλάδα (°C   θμζρεσ) 

Htot(CL): Συνολικόσ ςυντελεςτισ μεταφοράσ κερμότθτασ λόγω μεταφοράσ και εξαεριςμοφ ςτθν 

Ελλάδα (W / °C) 

nh (CL): Συντελεςτισ απόδοςθσ του ςυςτιματοσ κζρμανςθσ ςτθν Ελλάδα 

nc (CL): Συντελεςτισ απόδοςθσ του ςυςτιματοσ ψφξθσ ςτθν Ελλάδα 

Eelectr (CL): Ετιςια κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ νοικοκυριϊν ςτθν Ελλάδα (KWh) 

Edhw (CL): Ετιςια οικιακι κατανάλωςθ ηεςτοφ νεροφ οικιακισ χριςθσ ςτθν Ελλάδα (KWh) 

Priceheat (CL): Τιμι μονάδασ κζρμανςθσ ςτθν Ελλάδα (€/KWh) 

Pricecool (CL): Τιμι μονάδασ ψφξθσ ςτθν Ελλάδα (€/KWh) 

Priceelectr (CL): Τιμι μονάδασ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθν Ελλάδα (€/KWh) 

Pricedhw (CL): Τιμι μονάδασ ηεςτοφ νεροφ οικιακισ χριςθσ ςτθν Ελλάδα (€/KWh) 

Income(CL): Ετιςιο ειςόδθμα νοικοκυριοφ ςτθν Ελλάδα (€) 

 

Θα πρζπει να αναφερκεί ότι το μζςο EPR των νοικοκυριϊν ςτθν Ελλάδα είναι 18% , ενϊ ο 

αντίςτοιχοσ δείκτθσ των νοικοκυριϊν ςτισ ορεινζσ περιοχζσ είναι 37% , πράγμα που ςθμαίνει 

ότι και οι δφο πλθκυςμοί αντιμετωπίηουν ςοβαρά προβλιματα ενεργειακισ φτϊχειασ. 

Ωςτόςο, μια απλι ςφγκριςθ των ςχετικϊν EPR ι των ποςοςτϊν ενεργειακισ φτϊχειασ δεν κα 

προετοίμαηε το ζδαφοσ για μια βακφτερθ ανάλυςθ. Αντίκετα, θ ειςαγωγι του Δείκτθ 

Ευπάκειασ αποςκοπεί ςτθ λιψθ ευρφτερων χαρακτθριςτικϊν ευπάκειασ, κατά τθν εξζταςθ 

παρόμοιων ςυνκθκϊν μεταξφ δφο πλθκυςμϊν, μζςω μιασ δυναμικισ ανάλυςθσ. 

Θ μεκοδολογία που ακολουκικθκε ιταν αυτι που περιγράφεται από τθν Ραπαδά και τον 

Καλλιαμπάκο, όπου αναλφεται το μοντζλο SMEP. Κατά ςυνζπεια, θ ςτοχαςτικι ανάλυςθ 

ζναντι τθσ ντετερμινιςτικισ ανάλυςθσ επιλζχκθκε ωσ τεχνικι ανάλυςθσ, δεδομζνου ότι θ 

χριςθ ςθμειακϊν εκτιμιςεων εκπροςϊπων (μζςθ, επικρατοφςα τιμι κ.λπ.) ςε τόςο μεγάλα 
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ςυςτιματα προςομοίωςθσ δεν κα κάλυπτε επαρκϊσ τισ αμζτρθτεσ περιπτϊςεισ και 

ςυνδυαςμοφσ μεταβλθτϊν των δφο πλθκυςμϊν, ειςάγοντασ, κατ' αυτόν τον τρόπο, υψθλό 

βακμό αβεβαιότθτασ. 

Εν ςυντομία, κακορίςτθκαν οι κατανομζσ ςυχνότθτασ για τισ 24 μεταβλθτζσ ειςόδου, 

χρθςιμοποιϊντασ είτε επίςθμα ςτατιςτικά ςφνολα δεδομζνων, είτε δεδομζνα πρωτογενϊν 

ερευνϊν ςε περίπτωςθ που οι πρϊτεσ δεν ιταν διακζςιμεσ. Σε περίπτωςθ που ζλειπαν 

δεδομζνα για κάποια παράμετρο, δθμιουργικθκε μια νζα βάςθ δεδομζνων που κακορίηει τθν 

τάςθ τθσ. Ενδεικτικά, οι παράμετροι των βακμοθμερϊν (HDD και CDD) κακορίςτθκαν με βάςθ 

μοντζλα με βάςθ το υψόμετρο/γεωγραφικό πλάτοσ, ςε ςυνδυαςμό με λεπτομερι ςτοιχεία τθσ 

Ελλθνικισ Στατιςτικισ Αρχισ, για το ςφνολο των Τοπικϊν / Δθμοτικϊν Κοινοτιτων τθσ Ελλάδασ 

και τθσ ορεινισ Ελλάδασ. Κατά ςυνζπεια, οι περιςςότερεσ παράμετροι (nh, htot, nc, priceheat, 

pricecool, priceelectr, Edhw) κακορίςτθκαν με βάςθ τα επίςθμα ςτοιχεία τθσ Ελλθνικισ Στατιςτικισ 

Αρχισ, τθσ Eurostat και του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν Καυςίμων τθσ Ελλάδασ. Ελλείψει 

πρόςφατων επίςθμων ςτοιχείων για τθν παράμετρο του ειςοδιματοσ, τα ειςοδιματα 

κακορίςτθκαν με βάςθ πρωτογενείσ ζρευνεσ για τθν Ελλάδα και για τισ ορεινζσ περιοχζσ τθσ 

Ελλάδασ, αντίςτοιχα. Τζλοσ, όςον αφορά τθν παράμετρο Htot και, δεδομζνθσ τθσ απουςίασ των 

ςχετικϊν επίςθμων ςτοιχείων, πραγματοποιικθκε νζα μοντελοποίθςθ τθσ παραμζτρου, 

κατθγοριοποιϊντασ τισ πολυάρικμεσ κατθγορίεσ κτιρίων τθσ χϊρασ και λαμβάνοντασ υπόψθ τα 

ςτοιχεία των πρωτογενϊν ερευνϊν.  

Στθ ςυνζχεια, επελζγθςαν κατάλλθλεσ κατανομζσ πικανοτιτων για κάκε μία από τισ 

κατανομζσ ςυχνότθτασ (με διάςτθμα εμπιςτοςφνθσ 95%), ςτο «Oracle®Crystal Ball», 

προκειμζνου να πραγματοποιθκεί ςτοχαςτικι ανάλυςθ μζςω προςομοίωςθσ Monte-Carlo. Με 

βάςθ τθν επαναλαμβανόμενθ τυχαία δειγματολθψία των τιμϊν των κατανομϊν πικανοτιτων 

που επιλζγονται, το Monte Carlo προςομοιϊνει το ςφςτθμα δθμιουργϊντασ χιλιάδεσ 

διαφορετικά ςενάρια. Με τον τρόπο αυτό, καλφπτονται όλεσ οι πικανζσ περιπτϊςεισ 

νοικοκυριϊν των δφο πλθκυςμϊν. Τζλοσ, δθμιουργείται το ιςτόγραμμα κατανομισ ςυχνότθτασ 

τθσ μεταβλθτισ εξόδου (Δείκτθσ ευπάκειασ), επιτρζποντασ πολλαπλά επίπεδα ανάλυςθσ: 

• Ροςοτικοποίθςθ τθσ ευπάκειασ του υπό μελζτθ πλθκυςμοφ  

• Ροςοτικοποίθςθ του ςχετικοφ βάρουσ των διαφόρων παραμζτρων ςχετικά με τθν 

παρουςία ευπάκειασ, δθμιουργία αποτελεςματικοφ ςχεδίου πολιτικισ με τα κατάλλθλα 

μζτρα άμβλυνςθσ. 

 

Εκτόσ από τθν κφρια μεταβλθτι παραγωγισ (Δείκτθσ Ευπάκειασ), μποροφν να εξαχκοφν 

χριςιμα ςυμπεράςματα ςχετικά με τον παράγοντα του ενεργειακοφ κόςτουσ μεταξφ των δφο 

πλθκυςμϊν, αφαιρϊντασ τθν επίδραςθ του ειςοδιματοσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, αναηθτείται 

απάντθςθ ςτο ερϊτθμα «πόςα περιςςότερα χριματα πρζπει να δαπανιςουν τα ορεινά 

νοικοκυριά για τθν ενζργεια, ςε ςφγκριςθ με το αντίςτοιχο χρθματικό ποςό ςε επίπεδο 

χϊρασ». Για το λόγο αυτό, εξετάςτθκαν τζςςερισ άλλεσ μεταβλθτζσ, όςον αφορά το 

απαιτοφμενο ενεργειακό κόςτοσ: 
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• Αναλογία κόςτουσ κζρμανςθσ (€/ €)   

 

                       

                            
         

                             
         

 (29) 

 

 

Ππου: 

HDD(ML): Ετιςιεσ βακμοθμζρεσ κζρμανςθσ ςτθν ορεινι Ελλάδα (°C         ) 

Htot(ML): Συνολικόσ ςυντελεςτισ μεταφοράσ κερμότθτασ λόγω μεταφοράσ και εξαεριςμοφ ςτθν 

ορεινι Ελλάδα (W / °C) 

nh (ML): Συντελεςτισ απόδοςθσ του ςυςτιματοσ κζρμανςθσ ςτθν ορεινι Ελλάδα 

Priceheat (ML): Τιμι μονάδασ κζρμανςθσ ςτθν ορεινι Ελλάδα (€/KWh) 

HDD(CL): Ετιςιεσ βακμοθμζρεσ κζρμανςθσ ςτθν Ελλάδα (°C   θμζρεσ) 

Htot(CL): Συνολικόσ ςυντελεςτισ μεταφοράσ κερμότθτασ λόγω μεταφοράσ και εξαεριςμοφ ςτθν 

Ελλάδα (W / °C) 

nh (CL): Συντελεςτισ απόδοςθσ του ςυςτιματοσ κζρμανςθσ ςτθν Ελλάδα 

Priceheat (CL): Τιμι μονάδασ κζρμανςθσ ςτθν Ελλάδα (€/KWh) 

 

• Αναλογία κόςτουσ ψφξθσ (€/ €)  

 

                       

                            
         

                             
         

 (30) 

 

 

Ππου: 

CDD(ML): Ετιςιεσ βακμοθμζρεσ  ψφξθσ ςτθν ορεινι Ελλάδα (°C   θμζρεσ) 

Htot(ML): Συνολικόσ ςυντελεςτισ μεταφοράσ κερμότθτασ λόγω μεταφοράσ και εξαεριςμοφ ςτθν 

ορεινι Ελλάδα (W / °C) 

nc (ML): Συντελεςτισ απόδοςθσ του ςυςτιματοσ ψφξθσ ςτθν ορεινι Ελλάδα 

Pricecool (ML): Τιμι μονάδασ ψφξθσ ςτθν ορεινι Ελλάδα (€/KWh) 

CDD(CL): Ετιςιεσ βακμοθμζρεσ ψφξθσ ςτθν Ελλάδα (°C   θμζρεσ) 
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Htot(CL): Συνολικόσ ςυντελεςτισ μεταφοράσ κερμότθτασ λόγω μεταφοράσ και εξαεριςμοφ ςτθν 

Ελλάδα (W / °C) 

nc (CL): Συντελεςτισ απόδοςθσ του ςυςτιματοσ ψφξθσ ςτθν Ελλάδα 

Pricecool (CL): Τιμι μονάδασ ψφξθσ ςτθν Ελλάδα (€/KWh) 
 

• Αναλογία άλλων δαπανϊν (θλεκτριςμοφ και ηεςτοφ νεροφ οικιακισ χριςθσ) (€/ €)  

 

                      
                                         
                                         

 (31) 

 

Ππου: 

Eelectr(ML): Ετιςια κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ νοικοκυριϊν ςτθν ορεινι Ελλάδα (KWh) 

Edhw(ML): Ετιςια οικιακι κατανάλωςθ ηεςτοφ νεροφ οικιακισ χριςθσ ςτθν ορεινι Ελλάδα (KWh) 

Priceelectr (ML): Τιμι μονάδασ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθν ορεινι Ελλάδα (€/KWh) 

Pricedhw (ML): Τιμι μονάδασ ηεςτοφ νεροφ οικιακισ χριςθσ ςτθν ορεινι Ελλάδα (€/KWh) 

Eelectr (CL): Ετιςια κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ νοικοκυριϊν ςτθν Ελλάδα (KWh) 

Edhw (CL): Ετιςια οικιακι κατανάλωςθ ηεςτοφ νεροφ οικιακισ χριςθσ ςτθν Ελλάδα (KWh) 

Priceelectr (CL): Τιμι μονάδασ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθν Ελλάδα (€/KWh) 

Pricedhw (CL): Τιμι μονάδασ ηεςτοφ νεροφ οικιακισ χριςθσ ςτθν Ελλάδα (€/KWh) 
 

• Λόγοσ του ςυνολικοφ ενεργειακοφ κόςτουσ (€/ €) 

 

                          

 
                                                                                     

                                                                                     
 

(32) 

 

         
                  

           
 (33) 

 

         
                  

           
 (34) 
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 (35) 

 

         
                  

           
 (36) 

 

 

Ππου: 

HDD(ML): Ετιςιεσ βακμοθμζρεσ κζρμανςθσ ςτθν ορεινι Ελλάδα (°C         ) 

CDD(ML): Ετιςιεσ βακμοθμζρεσ  ψφξθσ ςτθν ορεινι Ελλάδα (°C   θμζρεσ) 

Htot(ML): Συνολικόσ ςυντελεςτισ μεταφοράσ κερμότθτασ λόγω μεταφοράσ και εξαεριςμοφ ςτθν 

ορεινι Ελλάδα (W / °C) 

nh (ML): Συντελεςτισ απόδοςθσ του ςυςτιματοσ κζρμανςθσ ςτθν ορεινι Ελλάδα 

nc (ML): Συντελεςτισ απόδοςθσ του ςυςτιματοσ ψφξθσ ςτθν ορεινι Ελλάδα 

Eelectr(ML): Ετιςια κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ νοικοκυριϊν ςτθν ορεινι Ελλάδα (KWh) 

Edhw(ML): Ετιςια οικιακι κατανάλωςθ ηεςτοφ νεροφ οικιακισ χριςθσ ςτθν ορεινι Ελλάδα (KWh) 

Priceheat (ML): Τιμι μονάδασ κζρμανςθσ ςτθν ορεινι Ελλάδα (€/KWh) 

Pricecool (ML): Τιμι μονάδασ ψφξθσ ςτθν ορεινι Ελλάδα (€/KWh) 

Priceelectr (ML): Τιμι μονάδασ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθν ορεινι Ελλάδα (€/KWh) 

Pricedhw (ML): Τιμι μονάδασ ηεςτοφ νεροφ οικιακισ χριςθσ ςτθν ορεινι Ελλάδα (€/KWh) 

HDD(CL): Ετιςιεσ βακμοθμζρεσ κζρμανςθσ ςτθν Ελλάδα (°C   θμζρεσ) 

CDD(CL): Ετιςιεσ βακμοθμζρεσ ψφξθσ ςτθν Ελλάδα (°C   θμζρεσ) 

Htot(CL): Συνολικόσ ςυντελεςτισ μεταφοράσ κερμότθτασ λόγω μεταφοράσ και εξαεριςμοφ ςτθν 

Ελλάδα (W / °C) 

nh (CL): Συντελεςτισ απόδοςθσ του ςυςτιματοσ κζρμανςθσ ςτθν Ελλάδα 

nc (CL): Συντελεςτισ απόδοςθσ του ςυςτιματοσ ψφξθσ ςτθν Ελλάδα 

Eelectr (CL): Ετιςια κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ νοικοκυριϊν ςτθν Ελλάδα (KWh) 

Edhw (CL): Ετιςια οικιακι κατανάλωςθ ηεςτοφ νεροφ οικιακισ χριςθσ ςτθν Ελλάδα (KWh) 

Priceheat (CL): Τιμι μονάδασ κζρμανςθσ ςτθν Ελλάδα (€/KWh) 

Pricecool (CL): Τιμι μονάδασ ψφξθσ ςτθν Ελλάδα (€/KWh) 

Priceelectr (CL): Τιμι μονάδασ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθν Ελλάδα (€/KWh) 

Pricedhw (CL): Τιμι μονάδασ ηεςτοφ νεροφ οικιακισ χριςθσ ςτθν Ελλάδα (€/KWh) 

 

Θ προςομοίωςθ monte-carlo παριγαγε το ιςτόγραμμα κατανομισ ςυχνότθτασ του δείκτθ 

ευπάκειασ, το οποίο παρουςιάηεται ςτθν εικόνα 14. Ππωσ φαίνεται, θ κατανομι του δείκτθ 

ευπάκειασ είναι λογαρικμικι με Μζςθ τιμι = 2,4 και Τυπικι απόκλιςθ = 1,4. Αυτό ςθμαίνει ότι 

οι ορεινζσ κοινωνίεσ πρζπει να δαπανιςουν κατά μζςο όρο 2,4 φορζσ περιςςότερα χριματα 

από το ειςόδθμά τουσ για το ενεργειακό κόςτοσ, ςε ςφγκριςθ με το επίπεδο τθσ χϊρασ, 
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προκειμζνου να καλφψουν επαρκϊσ τισ ενεργειακζσ τουσ ανάγκεσ. Είναι προφανζσ ότι οι 

ορεινζσ περιοχζσ τθσ χϊρασ είναι πιο ευάλωτεσ ςε ςφγκριςθ με τθ χϊρα ςυνολικά.  

 

 

Εικόνα 14 Γράφθμα πρόβλεψθσ του δείκτθ ευπάκειασ *4]. 

 

Για να προςδιοριςτεί με ακρίβεια θ ευπάκεια, υπολογίςτθκε θ περιοχι του ιςτογράμματοσ 

που ο δείκτθσ ευπάκειασ υπερβαίνει το 1,0 και, ωσ εκ τοφτου, ο αρικμθτισ είναι υψθλότεροσ 

από τον παρονομαςτι (εικόνα 15). Τα αποτελζςματα δείχνουν ότι οι ορεινζσ περιοχζσ τθσ 

Ελλάδασ είναι πιο ευάλωτεσ ςτο ποςοςτό του ειςοδιματοσ που δαπανάται για τθν ενζργεια ςε 

ςχζςθ με το ςφνολο τθσ χϊρασ, ςε 89,7%. Με άλλα λόγια, 9 ςτα 10 ορεινά νοικοκυριά 

υςτεροφν ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο επίπεδο ικανοποίθςθσ τθσ χϊρασ και, ωσ εκ τοφτου, 

χαρακτθρίηονται εφλογα ωσ «πιο ευάλωτα». Γενικά, θ ςφγκριςθ με ζνα επίπεδο αναφοράσ 

αποτελεί μια χριςιμθ δοκιμι για τθν επίτευξθ κατάλλθλων ςυμπεραςμάτων ςχετικά με ζναν 

πλθκυςμό. 
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Εικόνα 15 Ρεριοχι ευπάκειασ των ορεινϊν περιοχϊν τθσ Ελλάδασ (γαλάηια περιοχι)  *4]. 

 

Ππωσ είναι γνωςτό, διαφορετικοί πλθκυςμοί -ακόμθ και διαφορετικά τμιματα ενόσ 

πλθκυςμοφ- παρουςιάηουν διαφορετικά επίπεδα ενεργειακισ φτϊχειασ λόγω των ιδιαίτερων 

χαρακτθριςτικϊν τουσ. Ωςτόςο, θ ςφγκριςθ των διαφορετικϊν επιπζδων ενεργειακισ 

φτϊχειασ και, ακόμθ περιςςότερο, θ αναλογία των δφο ποςοςτϊν, δεν είναι ςε κζςθ να 

απαντιςει ςτο ερϊτθμα "πόςο πιο ευάλωτο ςτο ποςοςτό του ειςοδιματοσ που δαπανάται για 

τθν ενζργεια είναι το ζνα μζροσ του πλθκυςμοφ ζναντι ενόσ άλλου". Εξετάηεται λοιπόν ο 

ποςοτικόσ προςδιοριςμόσ τθσ διαβάκμιςθσ του φαινομζνου μεταξφ δφο πλθκυςμϊν (του 

ίδιου ι ακόμθ και διαφορετικϊν χωρϊν), ι αλλιϊσ, ο ποςοτικόσ προςδιοριςμόσ τθσ ευπάκειασ 

ενόσ τμιματοσ του πλθκυςμοφ ςε ςχζςθ με ζναν πλθκυςμό αναφοράσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ο 

ορεινόσ πλθκυςμόσ τθσ Ελλάδασ επιλζγεται ωσ περιπτωςιολογικι μελζτθ, ςε ςφγκριςθ με τισ 

ςυνκικεσ ολόκλθρθσ τθσ χϊρασ (πλθκυςμόσ αναφοράσ). 

Για το λόγο αυτό, κεςπίςτθκε ο Δείκτθσ Ευπάκειασ (VI), ο οποίοσ ορίηεται ωσ ο λόγοσ του 

δείκτθ ενεργειακισ φτϊχειασ του ορεινοφ πλθκυςμοφ προσ τον δείκτθ ενεργειακισ φτϊχειασ 

του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ. Θ ανάλυςθ ευαιςκθςίασ ποςοτικοποίθςε, για πρϊτθ 

φορά, τθν ευπάκεια των ορεινϊν περιοχϊν τθσ Ελλάδασ. Ειδικότερα, διαπιςτϊκθκε ότι οι 

ορεινζσ κοινωνίεσ είναι πιο ευάλωτεσ ςτο ποςοςτό του ειςοδιματοσ που δαπανάται για τθν 

ενζργεια ςε ςχζςθ με το ποςοςτό ςε επίπεδο χϊρασ, ςτο 89,7%, που είναι ζνα εξαιρετικά 

υψθλό ποςοςτό. Αυτό μεταφράηεται ςε κατά μζςο όρο 2,5 φορζσ περιςςότερα χριματα που 

διατίκενται για τα ενεργειακά ζξοδα. Με άλλα λόγια, 9 ςτα 10 ορεινά νοικοκυριά πρζπει να 

δαπανιςουν περιςςότερα χριματα από το ειςόδθμά τουσ προκειμζνου να καλφψουν τισ 

ενεργειακζσ τουσ ανάγκεσ ςε ςφγκριςθ με τα νοικοκυριά ολόκλθρθσ τθσ χϊρασ, ενϊ 5 ςτα 10 

ορεινά νοικοκυριά πρζπει να δαπανιςουν τουλάχιςτον διπλάςια χριματα από το ειςόδθμά 

τουσ, ςε ςχζςθ με το επίπεδο τθσ χϊρασ. 

Ο λόγοσ του κακαροφ ενεργειακοφ κόςτουσ -με τθν εξάλειψθ τθσ επίδραςθσ του ειςοδιματοσ- 

υπογραμμίηει τθ ςθμαςία του κόςτουσ κζρμανςθσ για τισ ορεινζσ κοινωνίεσ. Εκτιμάται ότι τα 
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ορεινά νοικοκυριά πρζπει να δαπανιςουν, κατά μζςο όρο, 3,5 φορζσ περιςςότερα χριματα 

για κζρμανςθ και περίπου 2 φορζσ περιςςότερα χριματα για τισ ςυνολικζσ ενεργειακζσ 

ανάγκεσ, ςε ςφγκριςθ με εκείνα ςε επίπεδο χϊρασ. Ο λόγοσ του ςυνολικοφ ενεργειακοφ 

κόςτουσ μετριάηεται από τθ -μειωμζνθ κατά το ιμιςυ- επίδραςθ τθσ ψφξθσ ςτισ ορεινζσ 

περιοχζσ. Είναι προφανζσ ότι τα υψθλότερα κερμικά φορτία που απαιτοφνται ςτισ ορεινζσ 

περιοχζσ οδθγοφν και ςε υψθλότερα κόςτθ κζρμανςθσ.  

Εκτόσ από τον ποςοτικό προςδιοριςμό τθσ ευπάκειασ, ο Δείκτθσ ευπάκειασ μπορεί να 

χρθςιμεφςει αποτελεςματικά ωσ εργαλείο πολιτικισ, παρζχοντασ ςαφείσ κατευκυντιριεσ 

γραμμζσ ςτουσ υπεφκυνουσ χάραξθσ πολιτικισ, αξιολογϊντασ εκ των προτζρων τθν 

αποτελεςματικότθτα των διαφόρων μζτρων άμβλυνςθσ, αξιολογϊντασ αναλφςεισ κόςτουσ-

οφζλουσ κ.ο.κ. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ Ανάλυςθ Ευαιςκθςίασ ποςοτικοποιεί τθν ιδιαίτερθ 

επίδραςθ διαφόρων παραμζτρων ςτθν ευπάκεια του ορεινοφ πλθκυςμοφ και υποδεικνφει 

ποιεσ μποροφν να διαδραματίςουν αποφαςιςτικό ρόλο ςτθ μείωςθ του χάςματοσ του δείκτθ 

ενεργειακισ φτϊχειασ μεταξφ αυτϊν και τθσ χϊρασ.  

Θ ανάπτυξθ του Δείκτθ Ευπάκειασ είναι ηωτικισ ςθμαςίασ, όπωσ και ςτθν περίπτωςθ του 

ορεινοφ πλθκυςμοφ τθσ Ελλάδασ, θ ανάλυςθ τθσ ευπάκειασ μπορεί να επεκτακεί και ςε άλλεσ 

πλθκυςμιακζσ ομάδεσ (π.χ. νθςιά, αγροτικζσ περιοχζσ, απομονωμζνεσ περιοχζσ κ.λπ.), ι ακόμθ 

και ςε διαφορετικά τμιματα του πλθκυςμοφ από άποψθ χαρακτθριςτικϊν (δθμογραφικά 

ςτοιχεία, οικοδομικά χαρακτθριςτικά κ.λπ.), κακϊσ και ςτθν ανάλυςθ μιασ χϊρασ (π.χ. Ελλάδα) 

ςε ςχζςθ με μια μεγαλφτερθ πλθκυςμιακι ομάδα (π.χ. θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ) , ςτο βακμό που 

υπάρχουν αξιόπιςτα ςτατιςτικά ςτοιχεία για τισ μεταβλθτζσ ειςόδων. Στο πλαίςιο του Δείκτθ 

Ευπάκειασ, ενκαρρφνεται μια αποτελεςματικι ενεργειακι πολιτικι για τθ μείωςθ τθσ 

ενεργειακισ ευπάκειασ των "αδφναμων" πλθκυςμιακϊν ομάδων [4]. 

 

  



75 
 

4.Μελζτη περίπτωςησ τησ Ελλάδασ 

4.1 Δεδομζνα ειςόδου 

Αφοφ ζγινε μελζτθ και ανάλυςθ των δεικτϊν ενεργειακισ φτϊχειασ, πραγματοποιικθκε 

εφαρμογι τουσ ςε ζνα δείγμα ελλθνικϊν νοικοκυριϊν. Ριο ςυγκεκριμζνα, μελετικθκαν 

ςτοιχεία  ελλθνικϊν νοικοκυριϊν, τα οποία περιλάμβαναν δεδομζνα όπωσ το διμο ςτον οποίο 

ανικει το νοικοκυριό, τθν ετιςια κατανάλωςθ ενζργειασ (kWh) του νοικοκυριοφ, το ετιςιο 

κόςτοσ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ κάκε νοικοκυριοφ (€), τισ λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ τουσ (€) 

(αν υπιρχαν) και το ζτοσ καταςκευισ κάκε νοικοκυριοφ, προκειμζνου να διαπιςτωκεί ςε τι 

κατάςταςθ βρίςκονται ωσ προσ τθν ενεργειακι φτϊχεια. 

Ωσ ετιςιο κακαρό ειςόδθμα κάκε νοικοκυριοφ ορίςτθκε το μζςο ετιςιο κακαρό ειςόδθμα για 

τθν Ελλάδα όπωσ υπολογίηεται από τον Οργανιςμό Οικονομικισ Συνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ 

(Organisation for Economic Co-operation and Development OECD) λόγω ζλλειψθσ ατομικϊν 

ςτοιχείων. Ζτςι, το ετιςιο κακαρό ειςόδθμα ενόσ νοικοκυριοφ ορίηεται ςτα 14.500,11€ *21+. Τα 

ζξοδα ςτζγαςθσ ορίςτθκαν ωσ το 20,5% του ετιςιου κακαροφ ειςοδιματοσ του νοικοκυριοφ 

ςφμφωνα με τον Οργανιςμό Οικονομικισ Συνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ (Organisation for 

Economic Co-operation and Development OECD) [22+. Ωσ όριο MIS (ελάχιςτο ποςό που 

απαιτείται για να ζχουν τα μζλθ του νοικοκυριοφ τισ απαραίτθτεσ ευκαιρίεσ και επιλογζσ 

προκειμζνου να ςυμμετζχουν ςτθν κοινωνία) ορίςτθκαν τα 10.326€ (δθλαδι το κατϊφλι 

φτϊχειασ όπωσ υπολογίηεται από τθν ΕΛΣΤΑΤ *23]). 

Τα δεδομζνα που χρθςιμοποιθκικαν για τθν εξαγωγι των αποτελεςμάτων των δεικτϊν είναι 

τα παρακάτω: 

 10%:  

Ετιςιο κακαρό ειςόδθμα νοικοκυριοφ: 14.500,11 € 

 LIHC:  

Ετιςιο κακαρό ειςόδθμα του νοικοκυριοφ: 14.500,11 € 

Διάμεςθ τιμι των ενεργειακϊν δαπανϊν όλων των νοικοκυριϊν: 460,97 € 

 MIS:  

Ετιςιο κακαρό ειςόδθμα νοικοκυριοφ: 14.500,11 € 

Ζξοδα ςτζγαςθσ: 2972,52€  

Πριο MIS: 10.326€  

 2M:  

Ετιςιο κακαρό ειςόδθμα νοικοκυριοφ: 14.500,11 € 

Εκνικό μζςο μερίδιο ενεργειακϊν δαπανϊν προσ το ειςόδθμα: 3,5% 

 M/2:  

Διάμεςθ τιμι των ενεργειακϊν δαπανϊν όλων των νοικοκυριϊν: 460,97 € 
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 AFCP:  

Ετιςιο κακαρό ειςόδθμα νοικοκυριοφ: 14.500,11 € 

Ζξοδα ςτζγαςθσ: 2972,52€ 

 EEPI:  

Μερίδιο των ενεργειακϊν δαπανϊν από τισ ςυνολικζσ δαπάνεσ: 4,63% *27]. 

(Υπολογίςτθκαν οι ςυνολικζσ δαπάνεσ ενόσ νοικοκυριοφ βάςει του ειςοδιματοσ 

14500,11€ και ςτθ ςυνζχεια το μζςο ποςοςτό των ενεργειακϊν δαπανϊν από 

τισ ςυνολικζσ δαπάνεσ των δεδομζνων των ελλθνικϊν νοικοκυριϊν). 

Μερίδιο των πολιτϊν τθσ πρϊτθσ κατθγορίασ ειςοδιματοσ που δεν μποροφν να 

διατθριςουν τα ςπίτια τουσ ηεςτά το χειμϊνα: 17,90% *25].  

Μερίδιο των πολιτϊν τθσ πρϊτθσ κατθγορίασ ειςοδιματοσ που δεν μποροφν να 

διατθριςουν τα ςπίτια τουσ δροςερά το καλοκαίρι: 34% *26].  

Μερίδιο των πολιτϊν τθσ πρϊτθσ κατθγορίασ ειςοδιματοσ που ηουν ςε 

κατοικίεσ με ςτζγεσ που διαρρζουν, ςάπιουσ  τοίχουσ και χαλαςμζνα 

κουφϊματα: 12,50% *24]. 

 CEPI 1:  

Ετιςιο κακαρό ειςόδθμα νοικοκυριοφ: 14.500,11 € 

Ζξοδα ςτζγαςθσ: 2972,52€ 

Διάμεςθ τιμι των ενεργειακϊν δαπανϊν όλων των νοικοκυριϊν: 460,97 € 

 CEPI 2:  

Μερίδιο των πολιτϊν που δεν μποροφν να κρατιςουν τα ςπίτια τουσ επαρκϊσ 

ηεςτά 17,90% [25].  

Μερίδιο του πλθκυςμοφ που ηει ςε μια κατοικία που δεν ψφχεται άνετα κατά τθ 

διάρκεια του καλοκαιριοφ: 34% [26]. 

Μερίδιο του πλθκυςμοφ που κεωρεί τθν κατοικία τουσ πολφ ςκοτεινι: 5,30% 

[24]. 

Μερίδιο των πολιτϊν τθσ πρϊτθσ κατθγορίασ ειςοδιματοσ που ηουν ςε 

κατοικίεσ με ςτζγεσ που διαρρζουν, ςάπιουσ  τοίχουσ και χαλαςμζνα 

κουφϊματα 12,50% *24]. 

 SMEP:  

Ετιςιο κακαρό ειςόδθμα νοικοκυριοφ: 14.500,11 € 

Τιμι μονάδασ κζρμανςθσ: 0,0856 €/kWh [28]. (Υπολογίςτθκε ωσ μζςοσ όροσ των 

τιμϊν των ςυςτθμάτων κζρμανςθσ). 

Τιμι μονάδασ ψφξθσ: 0,1411 €/kWh [29]. (Υπολογίςτθκε ωσ μζςοσ όροσ των 

τιμϊν των ςυςτθμάτων ψφξθσ). 

Τιμι μονάδασ ηεςτοφ νεροφ οικιακισ χριςθσ: 0,2 €/kWh [30]. 

Τιμι μονάδασ θλεκτρικισ ενζργειασ: 0,1595 €/kWh [31]. 
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Ετιςια κατανάλωςθ ενζργειασ για ηεςτό νερό οικιακισ χριςθσ: 797,658 kWh 

[32]. 

Συνολικόσ ςυντελεςτισ μεταφοράσ κερμότθτασ λόγω μεταφοράσ και 

εξαεριςμοφ Htot: ορίςτθκε ανάλογα με το ζτοσ καταςκευισ του νοικοκυριοφ 

[19]. 

Συντελεςτισ απόδοςθσ του ενεργειακοφ ςυςτιματοσ κζρμανςθσ nh: 0,9 [1]. 

Συντελεςτισ απόδοςθσ του ενεργειακοφ ςυςτιματοσ ψφξθσ nc: 0,9 [1]. 

Βακμοθμζρεσ κζρμανςθσ – ψφξθσ (HDD – CDD): για τον υπολογιςμό τουσ 

χρθςιμοποιικθκαν το γεωγραφικό πλάτοσ και το υψόμετρο των νοικοκυριϊν 

[34]. 

 

 VI:  

Ετιςιο κακαρό ειςόδθμα νοικοκυριοφ: 14.500,11 € 

Συνολικόσ ςυντελεςτισ μεταφοράσ κερμότθτασ λόγω μεταφοράσ και 

εξαεριςμοφ Htot: ορίςτθκε ανάλογα με το ζτοσ καταςκευισ του νοικοκυριοφ 

[19]. 

Συντελεςτισ απόδοςθσ του ενεργειακοφ ςυςτιματοσ κζρμανςθσ nh: 0,9 [1]. 

Συντελεςτισ απόδοςθσ του ενεργειακοφ ςυςτιματοσ ψφξθσ nc: 0,9 [1]. 

Βακμοθμζρεσ κζρμανςθσ – ψφξθσ (HDD – CDD): για τον υπολογιςμό τουσ 

χρθςιμοποιικθκαν το γεωγραφικό πλάτοσ και το υψόμετρο των νοικοκυριϊν 

[34]. 

Τιμι μονάδασ κζρμανςθσ ςτθν ορεινι Ελλάδα: 0,0856 €/kWh [28]. 

(Υπολογίςτθκε ωσ μζςοσ όροσ των τιμϊν των ςυςτθμάτων κζρμανςθσ). 

Τιμι μονάδασ ψφξθσ ςτθν ορεινι Ελλάδα: 0,1411 €/kWh *29+. (€/KWh) 

(Υπολογίςτθκε ωσ μζςοσ όροσ των τιμϊν των ςυςτθμάτων ψφξθσ). 

Τιμι μονάδασ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθν ορεινι Ελλάδα 0,1595 €/kWh *31]. 

Τιμι μονάδασ ηεςτοφ νεροφ οικιακισ χριςθσ ςτθν ορεινι Ελλάδα: 0,2 €/kWh 

[30]. 

Τιμι μονάδασ κζρμανςθσ: 0,0856 €/kWh *28]. (Υπολογίςτθκε ωσ μζςοσ όροσ των 

τιμϊν των ςυςτθμάτων κζρμανςθσ). 

Τιμι μονάδασ ψφξθσ: 0,1411 €/kWh *29]. (Υπολογίςτθκε ωσ μζςοσ όροσ των 

τιμϊν των ςυςτθμάτων ψφξθσ). 

Τιμι μονάδασ ηεςτοφ νεροφ οικιακισ χριςθσ: 0,2 €/kWh *30]. 

Τιμι μονάδασ θλεκτρικισ ενζργειασ: 0,1595 €/kWh *31]. 

Ετιςια κατανάλωςθ ενζργειασ για ηεςτό νερό οικιακισ χριςθσ: 797,658 kWh 

[32]. 

Ωσ ορεινζσ περιοχζσ ορίςτθκαν οι περιοχζσ με υψόμετρο από 1001μ ζωσ 1500μ 

[33]. 
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4.2 Αποτελζςματα δεικτών για την Ελλάδα 

Χρθςιμοποιϊντασ τισ παραπάνω τιμζσ ζγινε εφαρμογι των δεικτϊν ενεργειακισ φτϊχειασ ςε 

δείγμα ελλθνικϊν νοικοκυριϊν. Τα αποτελζςματα από τθν εφαρμογι των δεικτϊν 

παρουςιάηονται ςυγκεντρωτικά ςτον πίνακα 5. 

 

Ρίνακασ 5 Αποτελζςματα δεικτϊν ενεργειακισ φτϊχειασ για τα ελλθνικά νοικοκυριά 

Δείκτθσ 
Ροςοςτό 

Ενεργειακισ 
Φτϊχειασ 

Βακμόσ Τιμι 
Ενεργειακά 

Φτωχά 
νοικοκυριά 

LIHC   0,0064% - - 31 

AFCP   0,18% - - 883 

CEPI 1   0,18% - - 883 

10%   2,48% - - 11.958 

MIS   4,67% - - 22.496 

2M   8,00% - - 38.520 

M/2   13,55% - - 65.257 

EEPI   - 82 - - 

EDEPI  - 82 - - 

ETEPI  - - - - 

CEPI 2   22,04% - - 106.119 

Κακυςτεριςεισ ςε 
λογαριαςμοφσ 
κοινισ ωφζλειασ 

  34,20% - - 164.668 

MEPI   - - - - 

SMEP   96,42% - - 464.248 

VI   - - 100%/96,42%= 1,04 - 

 

Ραρατθρείται ότι οι δείκτεσ LIHC, AFCP και CEPI 1 κατατάςςουν ωσ ενεργειακά φτωχά 

εξαιρετικά μικρό ποςοςτό των ελλθνικϊν νοικοκυριϊν του δείγματοσ (0,0064%, 0,18%, 0,18% 

αντίςτοιχα). Πςον αφορά το δείκτθ LIHC, ενϊ από το όριο ενεργειακισ φτϊχειασ (εξίςωςθ 2) 

χαρακτθρίηονται ενεργειακά φτωχά ςχεδόν τα μιςά νοικοκυριά του δείγματοσ, το 

ειςοδθματικό όριο του δείκτθ (εξίςωςθ 3) κατατάςςει ωσ ενεργειακά φτωχά μόλισ 31 

νοικοκυριά. Θ μία από τισ εξιςϊςεισ που περιγράφει το δείκτθ CEPI 1 (εξίςωςθ 8) είναι ίδια με 

τθν εξίςωςθ που περιγράφει το δείκτθ AFCP (εξίςωςθ 7), για αυτό και ζχουν ακριβϊσ ίδιο 

αποτζλεςμα. Ραρατθρείται ςυνολικά ότι ςτισ εξιςϊςεισ που υπιρξε ςφγκριςθ των δεδομζνων 

του νοικοκυριοφ με το ειςοδθματικό όριο τθσ φτϊχειασ όπωσ ορίηεται από τθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ (60%*Διάμεςο ειςόδθμα νοικοκυριϊν), τα νοικοκυριά που χαρακτθρίςτθκαν 
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ενεργειακά φτωχά ιταν εξαιρετικά λίγα. Αυτό δείχνει ενδεχομζνωσ ότι το όριο που 

χρθςιμοποιείται ςτουσ δείκτεσ αυτοφσ είναι αρκετά υψθλό με αποτζλεςμα νοικοκυριά τα 

οποία είναι ενεργειακά φτωχά να μθν ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ μετριςεισ.   

Επιπλζον φαίνεται ότι οι δείκτεσ που βαςίηονται ςτο ειςόδθμα των νοικοκυριϊν (δθλαδι οι 

10%, LIHC, MIS, 2M, AFCP, CEPI 1) χαρακτθρίηουν ωσ ενεργειακά φτωχό ζνα μικρό ποςοςτό του 

δείγματοσ ελλθνικϊν νοικοκυριϊν που μελετικθκε ( <8%). Αυτό ενδεχομζνωσ οφείλεται ςτο 

γεγονόσ ότι ςτθν παροφςα ανάλυςθ χρθςιμοποιικθκε ωσ ειςόδθμα για όλα τα νοικοκυριά το 

μζςο ετιςιο κακαρό ειςόδθμα όπωσ ορίηεται από τον Οργανιςμό Οικονομικισ Συνεργαςίασ 

και Ανάπτυξθσ, λόγω ζλλειψθσ των πραγματικϊν ςτοιχείων. Κατά ςυνζπεια οι οικονομικοί 

δείκτεσ δεν μποροφν να υπολογίςουν ςωςτά τα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά αφοφ οι 

ενεργειακζσ δαπάνεσ των νοικοκυριϊν ςυγκρίνονται με το μζςο ειςόδθμα τθσ χϊρασ και όχι με 

τα ατομικά ςτοιχεία κάκε νοικοκυριοφ. Μελλοντικά, μια ανάλυςθ που κα ςτθρίηεται ςε 

πραγματικά δεδομζνα ειςοδθμάτων κα αποκαλφψει μια πιο ςωςτι επιςκόπθςθ τθσ 

ενεργειακισ φτϊχειασ ςτθν Ελλάδα. 

Ο δείκτθσ M/2 ο οποίοσ όπωσ φαίνεται και από τθν εξίςωςθ 6 ςυγκρίνει τισ ενεργειακζσ 

δαπάνεσ κάκε νοικοκυριοφ με τισ εκνικζσ διάμεςεσ τιμζσ κατατάςςει ωσ ενεργειακά φτωχό το 

13,55% του ελλθνικοφ πλθκυςμοφ. 

Δείκτεσ οι οποίοι βαςίηονται ςτθν κατάςταςθ τθν οποία βρίςκεται το νοικοκυριό δθλαδι οι 

«Κακυςτεριςεισ ςε λογαριαςμοφσ κοινισ ωφζλειασ» και ο CEPI 2  χαρακτιριςαν ενεργειακά 

φτωχά μεγαλφτερα ποςοςτά των ελλθνικϊν νοικοκυριϊν, 34,20% και 22,04% αντίςτοιχα. Στθν 

περίπτωςθ του CEPI 2 οι παράγοντεσ που χρθςιμοποιοφνται για τον χαρακτθριςμό ενόσ 

νοικοκυριοφ ενεργειακά φτωχό (ι μθ) είναι επί το πλείςτον υποκειμενικοί, επομζνωσ το 

ποςοςτό των ενεργειακά φτωχϊν νοικοκυριϊν πικανότατα εμπεριζχει ςφάλματα. Τζλοσ, όςον 

αφορά το δείκτθ «Κακυςτεριςεισ ςε λογαριαςμοφσ κοινισ ωφζλειασ» μπορεί να εντοπίηει 

νοικοκυριά τα οποία δυςκολεφονται να ανταπεξζλκουν ςτισ ενεργειακζσ τουσ ανάγκεσ, 

προςκζτει όμωσ ςε αυτά και νοικοκυριά τα οποία κάνουν κακι διαχείριςθ του ειςοδιματοσ 

τουσ. 

Ο δείκτθσ EEPI υπολογίηεται, για το πρϊτο ειςοδθματικό πεμπτθμόριο (χαμθλότερο επίπεδο 

ειςοδιματοσ) ωσ ο γεωμετρικόσ μζςοσ των βακμϊν EDEPI και ETEPI. Στθν περίπτωςθ τθσ 

Ελλάδασ λόγω ζλλειψθσ ςτοιχείων δεν ιταν δυνατό να υπολογιςτεί ο βακμόσ ETEPI, οπότε ο 

βακμόσ EEPI ςυμπίπτει με το βακμό EDEPI. Θ βακμολογία EEPI για τθν Ελλάδα είναι 82. Αυτό 

δείχνει για τθν Ελλάδα ότι ζχει ςθμειϊςει μεγάλθ πρόοδο όςον αφορά τθν ανακοφφιςθ από 

τθν εγχϊρια ενεργειακι φτϊχεια. 
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Πςον αφορά τον δείκτθ MEPI, λόγω των υψθλϊν απαιτιςεων του ςε υποκειμενικά κριτιρια 

δεν υπιρχε θ δυνατότθτα να εφαρμοςτεί ςτα δεδομζνα των ελλθνικϊν νοικοκυριϊν. 

Επομζνωσ δεν παρουςιάηονται ςχετικά αποτελζςματα. 

Ιδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηουν οι δείκτεσ SMEP και VI.  

Ο δείκτθσ SMEP κατατάςςει ωσ ενεργειακά φτωχό το 96,42% του δείγματοσ ελλθνικϊν 

νοικοκυριϊν που μελετικθκε. Ρρόκειται για πολφ μεγάλο ποςοςτό, το οποίο όμωσ είναι 

εφλογο δεδομζνου ότι ο δείκτθσ αυτόσ ςτθρίηεται ςτισ κεωρθτικά απαιτοφμενεσ καταναλϊςεισ 

ενζργειασ (για κζρμανςθ και ψφξθ) κάκε νοικοκυριοφ ανάλογα με τα χαρακτθριςτικά του 

(γεωγραφικό πλάτοσ, υψόμετρο, ζτοσ καταςκευισ). Το μεγάλο ποςοςτό του δείκτθ φανερϊνει 

ενδεχομζνωσ ότι πολλά νοικοκυριά καταναλϊνουν λιγότερθ ενζργεια από αυτι που απαιτείται 

κεωρθτικά, περιορίηοντασ ζτςι τισ καταναλϊςεισ τουσ προκειμζνου να επιβιϊςουν οικονομικά.  

Ο δείκτθσ VI ςυγκρίνει πόςο πιο ευάλωτοσ είναι ζνασ πλθκυςμόσ ωσ προσ ζναν άλλο πλθκυςμό 

όςον αφορά το ηιτθμα τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ. Στθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ μελετικθκε 

πόςο πιο ευάλωτοσ είναι ο ορεινόσ πλθκυςμόσ τθσ Ελλάδασ (1001μ < Υψόμετρο < 1500μ) ςε 

ςφγκριςθ με το γενικό πλθκυςμό τθσ Ελλάδασ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι και ο δείκτθσ VI 

χρθςιμοποιεί τισ κεωρθτικά απαιτοφμενεσ καταναλϊςεισ ενζργειασ (για κζρμανςθ και ψφξθ) 

κάκε νοικοκυριοφ ανάλογα με τα χαρακτθριςτικά του (γεωγραφικό πλάτοσ, υψόμετρο, ζτοσ 

καταςκευισ). Θ τιμι του δείκτθ VI: 100%/96,42% = 1,04 (λόγοσ του ποςοςτοφ των ενεργειακά 

φτωχϊν νοικοκυριϊν των ορεινϊν περιοχϊν προσ το ποςοςτό των ενεργειακά φτωχϊν 

νοικοκυριϊν τθσ Ελλάδασ) δθλϊνει ότι τα ορεινά νοικοκυριά τθσ Ελλάδασ είναι πιο ευάλωτα 

ωσ προσ τθν ενεργειακι φτϊχεια ςε ςφγκριςθ με το γενικό πλθκυςμό τθσ Ελλάδασ.  

Ρζραν των δεικτϊν, υπολογίςτθκαν οι παράγοντεσ πίεςθσ του δείκτθ CEPI 2 κακϊσ και οι 

αναλογίεσ των εξόδων ενεργειακισ κατανάλωςθσ του δείκτθ VI (ενεργειακά ζξοδα ορεινισ 

Ελλάδασ/ενεργειακά ζξοδα Ελλάδασ), τα αποτελζςματα των οποίων φαίνονται ςτουσ 

παρακάτω πίνακεσ. 
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Ρίνακασ 6  Υπολογιςμόσ των παραγόντων πίεςθσ ενεργειακισ φτϊχειασ του δείκτθ CEPI 2 για τα νοικοκυριά τθσ 
Ελλάδασ. 

Παράγοντεσ πίεςησ CEPI 2 Αποτζλεςμα 

1.Κατάςταςθ Ιδιοκτθςίασ (Μιςκωτισ) 48,93% 

2.Τφποσ κατοικίασ (Κατοικία) 21,54% 

3.Άτομα που διατρζχουν κίνδυνο 

φτϊχειασ ι κοινωνικοφ αποκλειςμοφ  
30,00% 

4.Απόδοςθ ςυςτιματοσ κζρμανςθσ  72,00% 

5.Οικιακι κατανάλωςθ ενζργειασ 
ζλλειψθ αξιόπιςτων 

ςτοιχείων 

6.Ρροςιτι ενζργεια 104.984,89(kWh) 

 

Φαίνεται από τα παραπάνω ότι υπάρχει μεγάλθ ςυςχζτιςθ των παραγόντων πίεςθσ και τθσ 

ενεργειακισ φτϊχειασ, ενϊ ο παράγοντασ «προςιτι ενζργεια» μασ δείχνει πόςεσ μονάδεσ 

ενζργειασ μποροφν να αγοραςτοφν από το μζςο ετιςιο ελλθνικό ειςόδθμα. 

 

Ρίνακασ 7  Αναλογίεσ εξόδων ενεργειακισ κατανάλωςθσ ορεινϊν περιοχϊν τθσ Ελλάδασ προσ το ςφνολο των 
ελλθνικϊν νοικοκυριϊν όπωσ προκφπτουν από το δείκτθ VI. 

Αναλογίεσ εξόδων ενεργειακήσ κατανάλωςησ                    Τιμή 

1.Αναλογία κόςτουσ κζρμανςθσ (€/€) 2,17049964 

2.Αναλογία κόςτουσ ψφξθσ (€/€) 0,099266638 

3.Αναλογία άλλων κοςτϊν(θλεκτριςμόσ και ηεςτό 

νερό οικιακισ χριςθσ (€/€) 
1,144280155 

4.Αναλογία ςυνολικοφ ενεργειακοφ κόςτουσ (€/€) 1,199760445 

 

Από τα αποτελζςματα των αναλογιϊν εξόδων που προκφπτουν από το δείκτθ VI φαίνεται ότι 

τα νοικοκυριά των ορεινϊν περιοχϊν τθσ Ελλάδασ δαπανοφν ςχεδόν τα διπλάςια χριματα για 

κζρμανςθ ςε ςχζςθ με το ςφνολο των ελλθνικϊν νοικοκυριϊν. Ενϊ για ψφξθ τα ορεινά 

νοικοκυριά δαπανοφν λιγότερα χριματα ςε ςχζςθ με το ςφνολο των ελλθνικϊν νοικοκυριϊν. 

Τα αποτελζςματα αυτά είναι λογικά αν αναλογιςτεί κανείσ τισ καιρικζσ ςυνκικεσ που 

επικρατοφν ςτισ ορεινζσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ.  
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5.Συμπεράςματα – Προοπτικζσ μελλοντικήσ ζρευνασ 
Το φαινόμενο τθσ ενεργειακισ ζνδειασ ζχει μελετθκεί μζςω πολλϊν διαφορετικϊν δεικτϊν και 

μεκόδων μζχρι ςιμερα, κακζνασ από τουσ οποίοσ αποτυπϊνει διαφορετικζσ πλευρζσ του 

προβλιματοσ. Ραρά τθ μακροχρόνια και αμφιλεγόμενθ ςυηιτθςθ ςχετικά με τισ καλφτερεσ 

μεκόδουσ μζτρθςθσ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ, ζχουν αναπτυχκεί αρκετοί δείκτεσ οι οποίοι 

προςεγγίηουν μεν το φαινόμενο τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ, δεν μποροφν ωςτόςο να το 

αποτυπϊςουν ακριβϊσ. Το κφριο μειονζκτθμα τουσ ζγκειται ςτθν αδυναμία ενόσ μόνο δείκτθ 

να εξετάςει όλουσ τουσ πικανοφσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν κακθμερινι δραςτθριότθτα 

των νοικοκυριϊν, όπωσ θ κερμικι άνεςθ, θ υγεία και θ ευθμερία. Οι δείκτεσ που αναλφκθκαν 

ταξινομοφνται ςε τρεισ κατθγορίεσ: 

 Δείκτεσ που βαςίηονται ςτο ειςόδθμα και τισ δαπάνεσ των νοικοκυριϊν. 

 Δείκτεσ που βαςίηονται ςτθν κατάςταςθ τθν οποία βρίςκονται τα νοικοκυριά. 

 Δείκτεσ που βαςίηονται ςτισ κεωρθτικά απαιτοφμενεσ καταναλϊςεισ ενζργειασ του 

νοικοκυριοφ. 

 

Τα αποτελζςματα των δεικτϊν από τθν εφαρμογι που ζγινε ςτα δεδομζνα των ελλθνικϊν 

νοικοκυριϊν παρουςιάηουν μεγάλθ απόκλιςθ. Συγκεκριμζνα, χαρακτθρίηονται ωσ ενεργειακά 

φτωχά από το 0,18% του δείγματοσ ζωσ και το 96,42%. Οι δείκτεσ που βαςίηονται ςτο 

ειςόδθμα και ςτισ δαπάνεσ των νοικοκυριϊν χαρακτιριςαν ωσ ενεργειακά φτωχό ζνα ςχετικά 

μικρό ποςοςτό του ελλθνικοφ πλθκυςμοφ. Οι δείκτεσ που βαςίηονται ςτθν κατάςταςθ ςτθν 

οποία βρίςκονται τα νοικοκυριά εντόπιςαν αρκετά μεγαλφτερο αρικμό ενεργειακά φτωχϊν 

νοικοκυριϊν. Και τζλοσ, ο δείκτθσ SMEP που βαςίηεται ςτισ κεωρθτικά απαιτοφμενεσ 

καταναλϊςεισ ενζργειασ των νοικοκυριϊν παρουςιάηει ωσ ενεργειακά φτωχό ςχεδόν 

ολόκλθρο το δείγμα των ελλθνικϊν νοικοκυριϊν. Για τισ μελλοντικζσ αναλφςεισ, κα ιταν 

ιδιαίτερα χριςιμθ θ αξιοποίθςθ πραγματικϊν δεδομζνων (ωσ προσ το ειςόδθμα των 

νοικοκυριϊν) προκειμζνου να αποκαλυφκεί μια ςωςτι επιςκόπθςθ ολόκλθρθσ τθσ 

κατάςταςθσ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ. 

Συνολικά διαπιςτϊκθκε ότι θ ςυντριπτικι πλειονότθτα των δεικτϊν τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ 

βαςίηεται πρακτικά ςτθν πραγματικι κατανάλωςθ ενζργειασ των νοικοκυριϊν και όχι ςτθν 

αντίςτοιχθ απαιτοφμενθ, γεγονόσ που ςτρεβλϊνει τθν ζννοια τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ και 

οδθγεί ςε παραπλανθτικά αποτελζςματα, υποτιμϊντασ τισ πραγματικζσ ενεργειακζσ ανάγκεσ 

των νοικοκυριϊν. Θ ανάπτυξθ των δεικτϊν που βαςίηονται ςτισ κεωρθτικά απαιτοφμενεσ 

καταναλϊςεισ των νοικοκυριϊν δεν είναι απλϊσ μια ακόμθ μζκοδοσ καταγραφισ τθσ 

ενεργειακισ φτϊχειασ, αλλά μια νζα μζκοδοσ ανάλυςθσ τθσ ςε επίπεδο χϊρασ θ οποία μπορεί 

να χρθςιμοποιθκεί για τθν εκ των προτζρων αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ διαφόρων 

μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ. Για τον λόγο αυτό, μπορεί να 
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χρθςιμεφςει αποτελεςματικά ωσ εργαλείο πολιτικισ, παρζχοντασ ςαφείσ κατευκυντιριεσ 

γραμμζσ ςτουσ υπεφκυνουσ χάραξθσ πολιτικισ. 
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