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Περίληψη:
Σκοπόσ του παρόντοσ εγγράφου είναι να παρουςιάςει τθν ανάλυςθ των υπαρχόντων εργαλείων,
μεκόδων και εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν ςτουσ τομείσ που ςχετίηονται με τθν ενεργειακι φτϊχεια,
τον εντοπιςμό των κενϊν γνϊςθσ ςτα υφιςτάμενα εργαλεία, τουσ ςχετικοφσ φορείσ ςτον τομζα τθσ
ενεργειακισ φτϊχειασ και τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων, ςτον τομζα τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ.
Στόχοσ τθσ ανάλυςθσ που γίνεται και του παρόντοσ εγγράφου είναι θ ανάπτυξθ μιασ ενθμερωμζνθσ
επιςκόπθςθσ των ποιοτικϊν μακθςιακϊν πρακτικϊν που ςχετίηονται με τον τομζα τθσ ενεργειακισ
φτϊχειασ, βελτιϊνοντασ με τον τρόπο αυτό τισ υφιςτάμενεσ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ ςτο κζμα,
επιςθμαίνοντασ τισ πιο ςυμμετοχικζσ, καινοτόμεσ και αποδοτικζσ μεκόδουσ και πρακτικζσ που
υπάρχουν ςε όλθ τθν Ευρϊπθ, προκειμζνου να διατεκοφν ςτα ενδιαφερόμενα ιδρφματα που
αςχολοφνται με τθν κατάρτιςθ των ενθλίκων, των ΟΚΠ και άλλων ενδιαφερομζνων.
Στο πρϊτο μζροσ του εγγράφου, παρουςιάηουμε τα εργαλεία και τουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ
που προςδιορίηονται ςτθν Κφπρο. Τα εργαλεία που παρουςιάηονται μποροφν να είναι χριςιμα ςτθ
διαδικαςία ανάπτυξθσ των πλθροφοριακϊν εργαλείων του ςυγκεκριμζνου ζργου. Τα
χαρακτθριςτικά και οι λειτουργίεσ τουσ κα μποροφςαν να αναλυκοφν και να ενιςχυκοφν, ϊςτε να
ςχεδιαςτοφν τα νζα εργαλεία. Οι ενδιαφερόμενοι φορείσ μποροφν να είναι πολφτιμοι παρζχοντασ
ςυμβουλζσ και βοικεια κακ 'όλθ τθ διάρκεια του ζργου.
Στο δεφτερο μζροσ του παρόντοσ εγγράφου, παρουςιάηουμε τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ που
διεξιγαμε, με ερωτθματολόγια που εςτάλθςαν και ςυμπλθρϊκθκαν από ενδιαφερόμενουσ φορείσ
ςτθν Κφπρο. Τα αποτελζςματα εμφανίηονται ςε γραφιματα.
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Ειςαγωγή
Σκοπόσ του παρόντοσ εγγράφου είναι να παρουςιάςει τθν ανάλυςθ των υπαρχόντων εργαλείων,
μεκόδων και εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν ςτουσ τομείσ που ςχετίηονται με τθν ενεργειακι φτϊχεια,
τον εντοπιςμό των κενϊν γνϊςθσ ςτα υφιςτάμενα εργαλεία, τουσ ςχετικοφσ φορείσ ςτον τομζα τθσ
ενεργειακισ φτϊχειασ και τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων και τθν εκτίμθςθ των αναγκϊν κατάρτιςθσ
ςτον τομζα τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ.
Στόχοσ τθσ ανάλυςθσ που γίνεται και του παρόντοσ εγγράφου είναι θ ανάπτυξθ μιασ ενθμερωμζνθσ
επιςκόπθςθσ των ποιοτικϊν μακθςιακϊν πρακτικϊν που ςχετίηονται με τον τομζα τθσ ενεργειακισ
ζνδειασ, βελτιϊνοντασ με τον τρόπο αυτό τισ υφιςτάμενεσ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ ςτο κζμα,
επιςθμαίνοντασ τισ πιο ςυμμετοχικζσ, καινοτόμεσ και αποδοτικζσ μεκόδουσ και πρακτικζσ που
υπάρχουν ςε όλθ τθν Ευρϊπθ, προκειμζνου να διατεκοφν ςτα ενδιαφερόμενα ιδρφματα που
αςχολοφνται με τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων, οργανϊςεων τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν και άλλων
ενδιαφερομζνων.

Το έργο IDEA
Το ζργο IDEA (Innovative Direction in Energy Advising) ζχει ωσ ςτόχο τθν ανάπτυξθ καινοτομιϊν ςτθν
εκπαίδευςθ ςχετικά με τθν ενεργειακι φτϊχεια. Κφριοσ ςτόχοσ είναι θ βελτίωςθ των υφιςτάμενων
και θ ανάπτυξθ νζων πρωτοποριακϊν εκπαιδευτικϊν μεκόδων και υλικϊν για εκπαίδευςθ ενθλίκων
ςχετικά με τθν ενεργειακι φτϊχεια. Θ ςφμπραξθ αποτελείται από ζμπειρουσ οργανιςμοφσ που
βρίςκονται ςτρατθγικά τοποκετθμζνοι ςτισ πιο πλθγείςεσ περιοχζσ ςτθν ενεργειακι φτϊχεια - ςτθ
Βουλγαρία, τθν Κροατία, τθ Σλοβενία και τθν Κφπρο. Το ζργο υλοποιείται από το Πανεπιςτιμιο
Κφπρου, τθν Εταιρεία DOOR για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ, το Φορζα Ενζργειασ τθσ Φιλιπποφπολθσ και
τον οργανιςμό Focus για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ. Χρθματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus +.

1. Υπάρχοντα εργαλεία, μέθοδοι και εκπαιδευτικέσ πρακτικέσ για
κατάρτιςη ςτουσ τομείσ που ςχετίζονται με την ενεργειακή φτώχεια

No.

1

Όνομα ηοσ
εργαλείοσ

Social Electricity[1]

Δημιοσργός/
Καηαζκεσαζηής

NetRL, Computer
Science
Department,
University of
Cyprus.

Σύνηομη περιγραθή ηοσ εργαλείοσ

Είδος
εργαλείοσ

Πξώηα έλαο ρξήζηεο πξέπεη λα εγγξαθεί
θαη λα ζπλδεζεί (δσξεάλ). Ο ρξήζηεο
κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα ζπγθξίλεη ηελ
θαηαλάισζε ηνπ θαά ηνλ ηειεπηαίν κήλα
κε εθείλε πνπ είρε ζην πξνεγνύκελν έηνο
ή κήλεο, κπνξεί λα ζέζεη ζηόρνπο γηα
εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, κπνξεί λα
αλαιύζεη ηελ θαηαλάισζή ηνπ κε βάζε
ηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ζην ζπίηη ηνπ θαη
λα θαηαλνήζεη θαιύηεξα ηελ θαηαλάισζή
ηνπ κέζσ παξαδεηγκάησλ. Μπνξεί λα δεη
πνιιέο ζπγθξίζεηο ηεο δηθήο ηνπ
θαηαλάισζεο ή ηεο κείσζεο ηεο κε
άιινπο πνιίηεο ή κε ηνπο θίινπο ηνπ ζην
Facebook, κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζε
δηαγσληζκό γηα ηελ πςειόηεξε
εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, λα δεη ηηο

Εξγαιείν
Πιεξνθνξηθήο
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πεξηνρέο κε ηελ πςειόηεξε θαη
ρακειόηεξε θαηαλάισζε ζηελ Κύπξν,
θαζώο θαη ζηνηρεία θαηαλάισζεο γηα όιεο
ηηο πεξηνρέο. Επίζεο κπνξεί λα βξεη εθεί
εθπαηδεπηηθό πιηθό, όπσο ζπκβνπιέο γηα
θαιύηεξε ρξήζε ζπζθεπώλ, βίληεν γηα
ελέξγεηα, ειεθηξηζκό, έμππλα δίθηπα θιπ.
Καη ζε ειεθηξνληθά ζεκηλάξηα. Τέινο,
κπνξεί λα βξεη κηα θνλζόια παηρληδηώλ
όπνπ κπνξεί λα παίμεη ηέζζεξα
εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα όπσο ελα
ρξνλνκεηξκέλν παηρλίδη εξσηήζεσλ
ζρεηηθά κε ζέκαηα εμνηθνλόκεζεο
ελέξγεηαο.
Ο ρξήζηεο επηιέγεη έλα ρσξηό / πόιε /
πεξηνρή. Παξνπζηάδεηαη κε έλα γξάθεκα
πνπ δείρλεη ηα ελεξγεηαθά ηζνδύγηα γηα
δηάθνξνπο ηύπνπο ελέξγεηαο (π.ρ.
ειεθηξηθή ελέξγεηα, πεηξέιαην
Local Energy
Cyprus Energy
ζέξκαλζεο, θεξνδίλε θ.ιπ.) κε ην
2
Balances [2]
Agency
αληίζηνηρν πνζνζηό γηα θάζε ηύπν
ελέξγεηαο, έλα γξάθεκα πνπ δείρλεη ηνλ
ηύπν ρξήζεο (π.ρ. θαηνηθίεο, κεηαθνξέο
θ.ιπ.) έλαλ ιεπηνκεξή πίλαθα πνπ δείρλεη
ηνλ ζπζρεηηζκό ηνπ πξώηνπ θαη ηνπ
δεύηεξνπ γξαθήκαηνο ζε αξηζκνύο.
ENERgy Retrofit FUNDing rating tool
(εξγαιείν δηαβάζκηζεο): είλαη έλα
εξγαιείν πνπ ζα αμηνινγήζεη θαη
βαζκνινγήζεη επθαηξίεο βαζηάο
αλαθαίληζεο. Τν εξγαιείν ζα βαζίδεηαη ζε
έλα ζύλνιν παξακέηξσλ όπσο ηα
δεδνκέλα EPC, ν αξηζκόο ησλ
πηζηνπνηεκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ, ηα
θπβεξλεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ
εθηεινύληαη θιπ. Με ηελ παξνρή
αμηνιόγεζεο γηα επθαηξίεο βαζηάο
αλαθαίληζεο - είηε γηα ηδησηηθά ηδξύκαηα
είηε γηα δεκόζηα θηίξηα - ηα ηδξύκαηα
ρξεκαηνδόηεζεο κπνξνύλ λα παξέρνπλ
ζηνρεπκέλα δάλεηα , νη εηαηξείεο
Led by the Cyprus
εθζπγρξνληζκνύ κπνξνύλ λα εληνπίζνπλ
University of
θαιέο επθαηξίεο, νη δήκνη κπνξνύλ λα
3
ENERFUND [2]
Technology (CUT)
πξνσζήζνπλ ζηνρνζεηεκέλα θίλεηξα θαη
and consortium from
ε εκπηζηνζύλε ηνπ θνηλνύ γηα ηνλ εθ ησλ
12 countries
πζηέξσλ εμνπιηζκό ζα εληζρπζεί. Ο
ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη κηα από ηηο
ηέζζεξηο ρώξεο θαη παξνπζηάδεηαη κε ην
ράξηε. Τα ζπίηηα παξνπζηάδνληαη κε
θιηκαθσηά ρξώκαηα αλάινγα κε ηηο
παξακέηξνπο. Επίζεο, ν ρξήζηεο κπνξεί
λα θηιηξάξεη ηα παξνπζηαδόκελα ζπίηηα
κέζσ νξηζκέλσλ παξακέηξσλ: ηελ
ελεξγεηαθή απόδνζε, ηελ πηζαλή
ελεξγεηαθή απόδνζε θαη ηελ πεξηνρή
θαηαζθεπήο. Τέινο ν ρξήζηεο κπνξεί λα
δεη κεξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε ρώξα θαη
ηελ επθνιία λα θάλεη πνιιά πξάγκαηα
εθεί, όπσο "Εύθνιν λα πάξεη ειεθηξηθή
ελέξγεηα"
Πίνακασ 1: Αναγνωριςμζνα εργαλεία, μζκοδοι και εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ ςτθν Κφπρο
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Εξγαιείν
Πιεξνθνξηθήο

Εξγαιείν
Πιεξνθνξηθήο

Όλα τα παραπάνω εργαλεία κα μποροφςαν να είναι χριςιμα και ςθμαντικά για τθν ανάπτυξθ των
εργαλείων του ζργου IDEA. Κάκε ζνα από αυτά ζχει ςθμαντικι λειτουργικότθτα που κα μποροφςε
να ειςαχκεί ςτα εργαλεία που κα αναπτυχκοφν, ενϊ τα ιδθ υπάρχοντα εργαλεία μποροφν επίςθσ
να ενιςχυκοφν με πρόςκετα χαρακτθριςτικά ειδικά ςχεδιαςμζνα για τουσ ςκοποφσ αυτοφ του
ζργου. Με τον τρόπο αυτό, τα εργαλεία κα μποροφςαν να ζχουν πραγματικι αξία ςε όλουσ τουσ
ενδιαφερόμενουσ φορείσ ςτον ενεργειακό τομζα. Θ εμφάνιςθ και θ παρακολοφκθςθ τθσ μθνιαίασ
κατανάλωςθσ του χριςτθ και θ ςφγκριςθ των διαφορετικϊν τιμϊν τθσ για να διαπιςτωκεί αν ζχει
μειωκεί θ κατανάλωςθ του ι όχι, κα μποροφςε να τον βοθκιςει να καταλάβει τα λάκθ του και να
τον παρακινιςει να προςπακιςει να μειϊςει τθν ενζργειά του.

Επίςθσ, θ ανάλυςθ τθσ κατανάλωςθσ με βάςθ τισ θλεκτρικζσ ςυςκευζσ ενόσ ςπιτιοφ κα βοθκιςει τα
νοικοκυριά να κατανοιςουν καλφτερα τθν κατανάλωςι τουσ και να αποκτιςουν τισ βαςικζσ γνϊςεισ
ςχετικά με τθν κατανάλωςθ ενζργειασ. Χαρακτθριςτικά όπωσ οι κοινωνικζσ ςυγκρίςεισ, οι γραφικζσ
παραςτάςεισ και οι χάρτεσ που εμφανίηονται, το εκπαιδευτικό υλικό και θ παροχι ςυμβουλϊν κα
μποροφςαν να ενςωματωκοφν ςτα εργαλεία που κα εφαρμοςτοφν ςε αυτό το ζργο. Τα
εκπαιδευτικά παιχνίδια είναι ζνασ καλόσ τρόποσ για να δοκοφν ςτουσ ανκρϊπουσ βαςικζσ γνϊςεισ
με ζνα απλό και διαςκεδαςτικό τρόπο. Επιπλζον, θ χαρτογράφθςθ των πραγματικϊν δεδομζνων
ςχετικά με τα νοικοκυριά που βρίςκονται ςε ανάγκθ και θ αξιολόγθςι τουσ όςον αφορά τισ
τρζχουςεσ ανάγκεσ τουσ με διαδραςτικό τρόπο κα μποροφςε να αποτελζςει ζνα πολφ χριςιμο
εργαλείο για τουσ ενεργειακοφσ οργανιςμοφσ και τουσ ςυμβοφλουσ ενζργειασ.

Σε κάκε ζνα από τα πιο πάνω εργαλεία, μποροφν να βρεκοφν διάφορα κενά ςτθ λειτουργικότθτα,
ςτισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ και ςτισ παρεχόμενεσ πλθροφορίεσ, τα οποία πρζπει να καλυφκοφν
από τα εργαλεία αυτοφ του ζργου. Το πιο ςθμαντικό είναι ότι τα εργαλεία πρζπει να
προςδιορίηονται για τα δεδομζνα των χωρϊν εταίρων και για τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ των
ενεργειακϊν γραφείων. Οι οργανιςμοί ενζργειασ χρειάηονται εργαλεία για τθν εφκολθ και
αποτελεςματικι αποκικευςθ όλων των δεδομζνων που καταγράφονται από τισ επιςκζψεισ ςτα
νοικοκυριά, για τθν ανάλυςθ τουσ χρθςιμοποιϊντασ τα ίδια εργαλεία, και για τθν εξαγωγι
αποτελεςμάτων ςυνδυάηοντάσ τα δεδομζνα αυτά με διάφορουσ τρόπουσ. Οι χάρτεσ και τα
γραφιματα πρζπει να αναβακμιςτοφν, να παρουςιάςουν ςχετικζσ και ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ, να
καλυφκοφν οποιαδιποτε προςωπικά ι ευαίςκθτα δεδομζνα.

Εάν εφαρμοςτοφν εργαλεία όπωσ τα προαναφερκζντα, κα μποροφςαν ςίγουρα να ζχουν
πραγματικι αξία ςτισ προςπάκειεσ κατά τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ.
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2. Σχετικοί ενδιαφερόμενοι φορείσ ςτον τομέα τησ ενεργειακήσ
φτώχειασ και τησ εκπαίδευςησ ενηλίκων
No.
1

4

Stakeholder

Cyprus Energy Agency

Energy Committee, Aglantzia
Municipality

No.
2

Stakeholder
Sustainable Energy
Laboratory - Cyprus
University of Technology

No.
3

5

Commissioner for the
Environment Bureau

9

12

7

Electricity Authority of
Cyprus

8

Energy Service - Ministry of
Energy, Commerce, Industry
and Tourism

10

Cyprus Energy Regulatory
Authority

11

Photovoltaic Technology
Laboratory - University of
Cyprus

13

Youth Board of Cyprus

14

16

Architectural Department University of Cyprus

17

Cyprus Cooperative Bank Energy Loan
Energy & Environment
Service - Employers and
Industry Federation
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15
18

Stakeholder
Department of
Environmental Science and
Technology - Cyprus
University of Technology
Nicosia Municipality
Team for the energy
efficiency of buildings Energy Service - Ministry of
Energy, Commerce,
Industry and Tourism
Environment Department Ministry of Agriculture
Natural Resources and
Environment
Human Resources
Development Authority
Open University of Cyprus Studies for the Environment

The Cyprus Institute - The
Cyprus Scientific and
Energy, Environment &
20
Technical Chamber (ETEK)
Water Research Centre
Πίνακασ 2: Εντοπίςτθκαν ενδιαφερόμενοι φορείσ ςτον τομζα τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ και τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων
ςτθν Κφπρο.
19

Υπάρχουν διάφορεσ κατθγορίεσ ενδιαφερομζνων φορζων που αναφζρονται ςτθν παραπάνω βάςθ
δεδομζνων. Οι περιςςότερεσ από αυτζσ ςχετίηονται με τθν ενζργεια, με τον ζνα ι τον άλλο τρόπο,
αλλά υπάρχουν και μερικζσ που ςχετίηονται με τθν παροχι ευκαιριϊν ςτουσ ανζργουσ και μερικζσ
άλλεσ που ςχετίηονται με τθ βοικεια προσ τα κοινωνικά μειονεκτοφντα νοικοκυριά. Υπάρχουν
επίςθσ ενδιαφερόμενοι φορείσ που ςχετίηονται με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ.
Όλα αυτά είναι ςθμαντικά και ςυναφι για το ζργο, κακϊσ οι ςτόχοι μασ περιλαμβάνουν τθ μείωςθ
τθσ ενεργειακισ πενίασ μζςω τθσ εκπαίδευςθσ των οικείων νοικοκυριϊν - αλλά και μζςω τθσ
ςφνδεςισ τουσ με τισ αρμόδιεσ αρχζσ που μποροφν να τουσ βοθκιςουν οικονομικά άμεςα ι
ζμμεςα-, τθν κατάρτιςθ των ανζργων ϊςτε να γίνουν εκπαιδευτζσ και να τουσ προςφζρκουν νζεσ
ευκαιρίεσ απαςχόλθςθσ, κακϊσ και τθν ςυμβολι ςτθ διατιρθςθ του περιβάλλοντοσ.
Κάκε ζνασ από τουσ οργανιςμοφσ αυτοφσ ζχει τθν ικανότθτα να ςυμβάλει ςτθν επίτευξθ των
ςτόχων ςτον τομζα τθσ απαςχόλθςισ τουσ. Μποροφν να μασ παράςχουν χριςιμεσ ςυμβουλζσ και
ςυμβουλζσ ςχετικά με τθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ κακϊσ και πλθροφορίεσ για το ποιοσ
είναι ο κατάλλθλοσ φορζασ για να βοθκιςει οικονομικά ι κοινωνικά τα νοικοκυριά που ζχουν
ανάγκθ.
Επιπλζον, είναι πολφ ςθμαντικό να μασ υποδείξουν ποια εργαλεία χρειάηονται για να
παρακολουκιςουν τθν ενεργειακι φτϊχεια, να κάνουν όλουσ τουσ απαραίτθτουσ υπολογιςμοφσ,
να εκπαιδεφςουν τουσ πλθγζντεσ, να τουσ βοθκιςουν να κατανοιςουν, να αντιμετωπίςουν και να
λφςουν αυτό το πρόβλθμα.
Με τον τρόπο αυτό, τα εργαλεία IDEA κα εφαρμοςτοφν ζτςι ϊςτε να παρζχουμε τισ
καταλλθλότερεσ, πιο χριςιμεσ και βιϊςιμεσ λειτουργίεσ.
Όλοι μποροφν να ςυμμετζχουν ςε δραςτθριότθτεσ διάδοςθσ, ςεμινάρια και άλλεσ εκδθλϊςεισ ςτθν
Κφπρο κακ 'όλθ τθ διάρκεια του ζργου.
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3. Εκτίμηςη των αναγκών κατάρτιςησ ςτον τομέα τησ ενεργειακήσ
φτώχειασ
Θ αξιολόγθςθ των αναγκϊν κατάρτιςθσ πραγματοποιικθκε με ζνα ερωτθματολόγιο μζςω
διαδικτφου. Σκοπόσ του ερωτθματολογίου ιταν θ ςυλλογι πλθροφοριϊν από διάφορουσ
ενδιαφερόμενουσ ςχετικά με τθν τρζχουςα κατανόθςθ και ςυμμετοχι τουσ ςτον τομζα τθσ
ενεργειακισ φτϊχειασ.
Οι ειςροζσ ςυλλζχκθκαν ανϊνυμα. Το ερωτθματολόγιο ςυμπλθρϊκθκε από 39 ερωτθκζντεσ.
Γράφθμα 3.1: Οι ερωτθκζντεσ με βάςθ το είδοσ οργανιςμοφ που εκπροςωποφν

Δθμόςιοσ Οργανιςμόσ
Εκπαιδευτικό Κδρυμα
Κδρυμα Κοινωνικισ Μζρμινασ
Κζντρο Εξευρζςεωσ Εργαςίασ
Σφμβουλοσ Ενζργειασ
Πολίτθσ
Οργανιςμόσ τθσ Κοινωνίασ των Πολιτϊν
Ερευνθτικό Κδρυμα
Ενεργειακό Γραφείο
Άλλο
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Γράφθμα 3.2: Τελικοί δικαιοφχοι των υπθρεςιϊν των ερωτθκζντων

Πολίτεσ
Άνεργοι
Σφμβουλοι Ενζργειασ
Ενεργειακά άπορα/
Κοινωνικά Ευάλωτα Νοικοκυριά
Ενιλικεσ
Δθμόςιοι Οργανιςμοί
Νοικοκυριά
Κοινωνία
Μακθτζσ - Φοιτθτζσ
Παιδιά
Μθ εφαρμόςιμο
Επιχειριςεισ
Πολίτεσ/ Νοικοκυριά/ Δθμόςιοι Οργανιςμοί/
Διμοι/ Κοινότθτεσ/ Μακθτζσ/ Φοιτθτζσ
Αρχιτεκτονικά Γραφεία
Πελάτεσ
Εταιρείεσ
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3.1 Κατανόηςη τησ ενεργειακήσ ένδειασ και τησ ςυμμετοχήσ ςτο θέμα
Γράφθμα 3.3: Η εξοικείωςθ των ερωτθκζντων με το πρόβλθμα τθσ ενεργειακισ ζνδειασ

Δεν ζχω ξανακοφςει τον
όρο ενεργειακι φτϊχεια
Ζχω ξανακοφςει αυτό τον όρο,
αλλά δεν είμαι εξοικιωμζνοσ
Ζχω μια βαςικι γνϊςθ ςτο
κζμα
Ζχω πλιρθ γνϊςθ του
προβλιματοσ

Γράφθμα 3.4: Ερωτθκζντεσ που αςχολοφνται με το κζμα τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ ςτθν εργαςία τουσ

Μζχρι ςτιγμισ ςτθν εργαςία
μου δεν ζχω αςχολθκεί με
αυτό το κζμα
Στθν εργαςία μου ςπάνια
αςχολοφμε με αυτό το κζμα
Στθν εργαςία μου αςχολοφμε
ςυχνά με αυτό το κζμα
Στθν εργαςία μου
αςχολοφμε ςυνεχϊσ με
αυτό το κζμα
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Οι ερωτθκζντεσ που αςχολοφνται με το ηιτθμα τθσ ενεργειακισ ζνδειασ ςτθν εργαςία τουσ, και θ
μορφι ςτθν οποιά τθν αντιμετωπίηουν (όπωσ δθλϊνουν οι ίδιοι):
Energy policy analyses, which I conduct, may sometimes involve energy poverty considerations
support schemes recommendations
A lot of people are asking for advice from our agency in order to overcome this problem Especially from households with low income where the expenses for heating are significant.
This topic is not relevant to our field of work.
it is a research topic for my pHs
informing civilians for grants available for groups of people in the categories of vulnerable
consumers.
through the news
I am not dealing with it
My job is about the energy efficiency of buildings. Improvement of energy efficiency of
households consists one of the mediums to stop energy poverty.
By giving lectures in cofounded programmes.Μέζσ δηαιέμεσλ ζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελα
πξνγξάκκαηα
Some projects dealt with energy renovation of energy poor households
Because of European projects that are dealing with energy saving and through the constant
communication with people through informative meetings and events.
Researching/Theoretically - Development of legislation
Energy poor people can get special prices for electricity and can get fundings for photovoltaic
panels installations and energy renovations of their homes.
Search for the proper one based on needs and budget and not based on requirements
house insulations
designing houses for poor households
Architecture
Giving advises for building solutions of low cost.
Provide funding to vulnerable citizens for investments that will bring reduction to their energy
needs.
We don't deal with this issue
Design bioclimatic houses- Use of environmental sources and natural elements=give equal and
good living conditions in energy efficient houses. Reduction of non natural energy usage for
heating and cooling.
With trying to preserve energy and design buildings with proper orientation and installation of
photovoltaic panels.
I don't deal with this issue
I don't deal with this issue
Include in the electrical installation of buildings for energy usage reduction, photovoltaic panels,
energy saving lamps, etc.
ARCHITECTURAL STUDIES
None at all
We have not deal with this issue so far
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Γράφθμα 3.5: Σχετικότθτα τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ με τθν εργαςία των ερωτθκζντων

κακόλου
ςχετικό

όχι τόςο
ςχετικό

κάπωσ
ςχετικό

ςχετικό

πολφ ςχετικό

Γράφθμα 3.6:
Σθμαςία του ηθτιματοσ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ για τουσ ερωτθκζντεσ

κακόλου
ςθμαντικό

όχι και τόςο
ςθμαντικό

κάπωσ
ςθμαντικό

ςθμαντικό
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πολφ
ςθμαντικό

3.2 Οι ανάγκεσ των ενδιαφερόμενων φορέων ςτον τομέα τησ ενεργειακήσ
φτώχειασ
Γράφθμα 3.7: Κατθγορίεσ που ςχετίηονται με τθν ενεργειακι φτϊχεια ςτισ οποίεσ οι ερωτθκζντεσ κα χρειάηονταν
περιςςότερθ γνϊςθ ι εξωτερικι υποςτιριξθ
Μθ εφαρμόςιμο
Συνεργαςία με άλλουσ ενδιαφερόμενουσ
φορείσ και διατομεακι ενςωμάτωςθ
Πολιτικζσ και μζτρα
Επικοινωνιακά προςόντα
Κοινωνικζσ πτυχζσ τθσ εργαςίασ με
κοινωνικά μειονεκτοφντα νοικοκυριά
Δείκτεσ για ενεργειακι φτϊχεια και θ
παρακολοφκθςθ τουσ
Το κζμα τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ
Ενεργειακι απόδοςθ και ςχετικά μζτρα

Γράφθμα 3.8: Τα πλζον κατάλλθλα εργαλεία για τθ ςυμμετοχι των ερωτθκζντων ςτθν ενεργειακι φτϊχεια

κακόλου κατάλλθλο
όχι και τόςο κατάλλθλο
κάπωσ κατάλλθλο

Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Η

Θ

Θ

Ι

Α. Εκπαιδευτικα ςεμινάρια
Β. Εργαςτιρια
Γ. Εκπαιδευτικό υλικό ςε μορφι κειμζνου
Δ. Διαδικτυακι πλατφόρμα με πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ενεργειακι φτϊχεια (μζτρα, ςχετικοί
φορείσ,..)
Ε. Στατιςτικά ςτοιχεία με ςχετικοφσ δείκτεσ για τθν ενεργειακι φτϊχεια
Στ. Βάςθ δεδομζνων με ςχετικοφσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ
Η. Διαχείριςθ των διαλόγων των ενδιαφερομζνων φορζων
Θ. Ερωτθματολόγιο και εργαλείο για ενεργειακοφσ ελζγχουσ ςτα
νοικοκυριά
Θ. Βάςθ δεδομζνων ςχετικά με το ςτα νοικοκυρία (ςε επίπεδο
χϊρασ/περιοχισ)
Ι. Βίντεοσ και μελζτεσ περιπτϊςεων ςχετικά με τθν ενεργειακι φτϊχεια

κατάλλθλο
πολφ κατάλλθλο

Οι ερωτθκζντεσ ανζφεραν επίςθσ κάποια άλλα εργαλεία και περιεχόμενο που κεωροφν χριςιμα για
τθ δουλειά τουσ (όπωσ δθλϊνουν οι ίδιοι):
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Υιηθά
Ελεκέξσζε ησλ αηόκσλ
Αιιαγή ηεο λνκνζεζίαο θαη θαηάξγεζε ηεο
γξαθεηνθξαηίαο.

3.3 Households’ needs in the area of energy poverty
Γράφθμα 3.9: Η άποψθ των ερωτθκζντων για το ποιο περιεχόμενο κα ιταν ευεργετικό για νοικοκυριά με χαμθλι
κατανάλωςθ ενζργειασ

κακόλου ευεργετικό
όχι και τόςο ευεργετικό
κάπωσ ευεργετικό

Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Η

ευεργετικό
πολφ ευεργετικό

Α. Ευαιςκθτοποίθςθ - Ενίςχυςθ τθσ επίγνωςθσ
Β. Εκπαίδευςθ και ανταλλαγι πλθροφοριϊν
Γ. Ζλεγχοσ και ςυμβουλευτικι ςχετικά με τθν ενζργεια
Δ. Εκπαίδευςθ ςχετικά με μζτρα που μποροφν να λάβουν
Ε. Υλοποίθςθ καταςκευαςτικϊν μζτρων
Στ. Πρακτικά μζτρα για μείωςθ τθσ χριςθσ ενζργειασ και νεροφ
Η. Πλθροφορίεσ ςχετικά με ενεργειακοφσ και κοινωνικοφσ φορείσ που κα μποροφςαν να
βοθκιςουν τα νοικοκυριά

Οι ερωτθκζντεσ ανζφεραν επίςθσ κάποιο άλλο περιεχόμενο που κεωροφν ωφζλιμο για νοικοκυριά
με χαμθλι κατανάλωςθ ενζργειασ:
Επηζθέςεηο ζηα λνηθνθπξηά γηα λα δνπλ ηα πξνβιήκαηα
θαη λα ζπδεηήζνπλ πηζαλέο ιύζεηο πξνζαξκνζκέλεο
ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο θάζε πεξίπησζεο.
Η δηαζεζηκόηεηα ρξεκαηνδόηεζεο είλαη ζεκαληηθή.
Επηρνξεγήζηε ηα λνηθνθπξηά κε ρακειή θαηαλάισζε
ελέξγεηαο λα εθαξκόζνπλ κέηξα ελεξγεηαθήο
απόδνζεο
Τα ελεξγεηαθά θησρά λνηθνθπξηά είλαη σο επί ην
πιείζηνλ θνηλσληθό δήηεκα όρη ηερληθό. Τερληθέο ιύζεηο
είλαη βέβαηα ρξήζηκεο αιιά δελ επηιύνπλ άκεζα ην
δήηεκα. Φξεηάδνληαη πνιηηηθέο απνθάζεηο θαη
ζπζηεκαηηθή αιιαγή, έηζη ώζηε ην δήηεκα λα επηιπζεί
γηα όινπο.
Εζληθή ρξεκαηνδόηεζε γηα απνδεκίσζε, πνιηηηθέο γηα
κεησκέλ0ν ΦΠΑ, ρξεκαηνδόηεζε ελεξγεηαθώλ
αλαθαηλίζεσλ
Motivation
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3.4 Μορφή εκπαιδευτικού υλικού και εργαλείων για το θέμα τησ
ενεργειακήσ φτώχειασ
Γράφθμα 3.10: Η άποψθ των ερωτθκζντων ςχετικά με τθν καταλλθλότθτα των προςεγγίςεων και των εργαλείων για
τθν εκπαίδευςθ ςχετικά με τθν ενεργειακι φτϊχεια και των μζτρων για τθν άμβλυνςθ

κακόλου κατάλλθλο
όχι και τόςο κατάλλθλο
κάπωσ κατάλλθλο
κατάλλθλο
πολφ κατάλλθλο

Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Η

Α. Διαλζξεισ
Β. Εγχειρίδια
Γ. Εφαρμογζσ
Δ. Παιχνίδια
Ε. Διαδικτυακά εργαλεία
Στ. Παιχνίδι ρόλων
Η. Πρακτικζσ
δραςτθριότθτεσ

Οι ερωτθκζντεσ ανζφεραν επίςθσ μία ακόμθ προςζγγιςθ / εργαλείο που κεωροφν κατάλλθλθ για
τθν εκπαίδευςθ ςχετικά με τθν ενεργειακι φτϊχεια και τα μζτρα για τθν άμβλυνςθ τθσ ενεργειακισ
φτϊχειασ (όπωσ δθλϊνουν οι ίδιοι): «υπολογιςμόσ του οικονομικοφ κζρδουσ».
Θ πλειοψθφία των ερωτθκζντων (85%) πιςτεφει ότι τα εκπαιδευτικά εργαλεία κα πρζπει να
περιλαμβάνουν τθ δυνατότθτα να ειςάγουν νζεσ ιδζεσ, να ενθμερϊνουν τουσ ςυγγραφείσ για τισ
αδυναμίεσ και τα ςφάλματα τουσ και να προτείνουν λφςεισ για τθ βελτίωςθ του εργαλείου. Κανείσ
δεν διλωςε ότι δεν πρζπει να ζχουν αυτά τα χαρακτθριςτικά. Το υπόλοιπο 15% διλωςε ότι δεν
γνωρίηουν.
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3.5 Περιεχόμενο εκπαιδευτικού υλικού και εργαλείων για το θέμα τησ
ενεργειακήσ φτώχειασ
Γράφθμα 3.11: Η άποψθ των ερωτθκζντων ςχετικά με τθν ςθμαντικότθτα των κεμάτων για τθν εκπαίδευςθ ςχετικά με
τθν ενεργειακι φτϊχεια και τα μζτρα για τθν άμβλυνςθ τθσ

κακόλου ςθμαντικό
όχι και τόςο ςθμαντικό
κάπωσ ςθμαντικό

Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Η

ςθμαντικό

Α. Εντοπιςμόσ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ (οριςμόσ, δείκτεσ, αιτίεσ, λφςεισ)
Β. Κλιματικζσ αλλαγζσ και άλλεσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ λόγω κατανάλωςθσ ενζργειασ
Γ. Βαςικζσ γνϊςεισ ςχετικά με τθν ενζργεια και τισ ενεργειακζσ ανάγκεσ
Δ. Ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ
Ε. Θερμότθτα, Θλεκτρικι Ενζργεια και Νερό
ΣΤ. Ενεργειακι κατανάλωςθ οικιακϊν ςυςκευϊν
Η. Λεπτά μζτρα και μζτρα υποδομισ και ςυςκευζσ για μειωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ και νεροφ
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κακόλου ςθμαντικό
όχι και τόςο ςθμαντικό
κάπωσ ςθμαντικό

Θ

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

πολφ ςθμαντικό

Θ. Επικοινωνιακι Εκπαίδευςθ (για επικοινωνία με τουσ πελάτεσ, τα μζλθ των
νοικοκυριϊν και άλλουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ)
Θ. Μεκοδολογία για ςυμβουλευτικι περί ενζργειασ ςτα νοικοκυριά (διαδικαςία
εφαρμογισ τθσ ςυμβουλευτικισ, πωσ να χρθςιμοποιοφντε τα ερωτθματολόγια και τα
εργαλεία λογιςμικοφ, ςυςκευζσ εξοικονόμθςθσ)
Ι.Πρακτικι εκπαίδευςθ (πωσ να διενεργειται θ ςυμβολευτικι ςτα νοικοκυριά, μζτρθςθ
τθσ χριςθσ ενζργειασ και νεροφ, αντικατάςταςθ ςυςκευϊν ςτα νοικοκυριά,
αναγνϊριςθ κφριων προβλθμάτων ςτα νοικοκυριά)
Κ. Θζματα κοινωνικϊν αςφαλίςεων και ςχετικζσ υπθρεςίεσ (να μπορεί να αναγνωριςτεί
το πρόβλθμα και να δοκοφν ςυμβουλζσ ςτο νοικοκυριό)
Λ. Πλθροφορίεσ ςχετικά με ενεργειακοφσ και κοινωνικοφσ φορείσ και οργανιςμοφσ που
μποροφν να βοθκιςουν τα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά
Μ. Επιχειρθματικότθτα (αίτθςθ για δουλειά, πωσ να ξεκινιςετε τθν δικι ςασ
επιχειρθματικι πρωτοβουλία, μαρκετινγκ κτλ.)

Οη εξσηεζέληεο αλέθεξαλ επίζεο θάπνην άιιν πεξηερόκελν πνπ ζεσξνύλ θαηάιιειν γηα ηελ
εθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ηελ ελεξγεηαθή θηώρεηα θαη κέηξα γηα ηελ άκβιπλζε ηεο (όπσο δήισζαλ):


«Πηζηνπνηεηηθό ελεξγεηαθήο απόδνζεο θαη ζρεηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, θαζώο
απνηεινύλ έλαλ αμηόπηζην δείθηε ηεο ελεξγεηαθήο θαηάζηαζεο ελόο θηηξίνπ θαη πώο κπνξεί λα
βειηησζεί.»



«Οη αλάγθεο ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηα λνηθνθπξηά θαη ηνπο θνξείο είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα
πνιύ δηαθνξεηηθέο. Γηα ηα λνηθνθπξηά είλαη πξαγκαηηθά ζεκαληηθό λα γλσξίδνπκε ηα βαζηθά
ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη όρη κόλν ηα κέηξα.»
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Γράφθμα 3.12: Η άποψθ των ερωτθκζντων ςχετικά με τθ ςθμαςία των διαφόρων τφπων ενοτιτων για τθν εκπαίδευςθ
ςχετικά με τθν ενεργειακι φτϊχεια

Ελάχιςτα
Σθμαντικό

Μζγιςτα
Σθμαντικό

4. Χαρακτηριςτικά χωρών ςχετικά με την ενεργειακή φτώχεια
Το μζςο ειςόδθμα ςτθν Κφπρο δεν μπορεί να κεωρθκεί χαμθλό ςφμφωνα με τα πρόςφατα
ςτατιςτικά ςτοιχεία, αλλά αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ οικονομικι κρίςθ που ζπλθξε τθν Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ επθρζαςε και τθν Κφπρο με μεγάλθ μείωςθ των μιςκϊν και μεγάλθ αφξθςθ τθσ ανεργίασ. Οι
τιμζσ τθσ ενζργειασ ςτθν Κφπρο, για παράδειγμα οι τιμζσ του θλεκτριςμοφ και του πετρελαίου,
κεωροφνται από τουσ πολίτεσ ότι είναι υψθλζσ ςε αναλογία με τουσ μιςκοφσ τουσ. Σφμφωνα με τθν
Eurostat *4+, οι τιμζσ του θλεκτριςμοφ ςτθν Κφπρο είναι μζτριεσ ςε ςφγκριςθ με άλλεσ χϊρεσ, αλλά
παρατθρικθκαν μεγάλεσ αυξιςεισ των τιμϊν ςτθν Κφπρο μεταξφ του 2016 και του 2018. Πρζπει να
αναφζρουμε ότι ειδικζσ ειδικζσ τιμζσ για τθν θλεκτρικι ενζργεια είναι διακζςιμεσ ςε ειδικζσ
περιπτϊςεισ, όπωσ για τα νοικοκυριά που ζχουν ανάγκθ. Επίςθσ, παρζχεται χρθματοδότθςθ ςε
ευάλωτα νοικοκυριά για τθν τοποκζτθςθ φωτοβολταϊκϊν πλαιςίων και άλλεσ ενεργειακζσ
αναβακμίςεισ ςτο ςπίτι τουσ. Θ οικοδόμθςθ κατοικιϊν υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ είναι ζνα
ηιτθμα που μόλισ ζχει αρχίςει να εξετάηεται από τισ καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ. Για παράδειγμα,
μποροφμε να αναφζρουμε το γεγονόσ ότι παρόλο που ςτθν Κφπρο υπάρχει κυρίωσ θλιοφάνεια ςε
όλουσ τουσ μινεσ του ζτουσ, μόλισ πρόςφατα ζχει αλλάξει θ νομοκεςία ϊςτε να είναι απαραίτθτο
για τθν καταςκευι νζων κατοικιϊν, να εγκαταςτακοφν φωτοβολταϊκά πάνελ. Επιπλζον, θ
πλειοψθφία του πλθκυςμοφ εξακολουκεί να ζχει αρνθτικά ςυναιςκιματα ςχετικά με τθ
ςυγκατάκεςι τουσ για τθν ςχεδίαςθ και καταςκευι ενόσ ενεργειακά αποδοτικοφ ςπιτιοφ, κακϊσ
κεωροφν ότι μπορεί να μθν είναι απαραίτθτο. Ευτυχϊσ, λόγω τθσ νζασ νομοκεςίασ και λόγω τθσ
νζασ γενιάσ αρχιτεκτόνων και μθχανικϊν, κα αρχίςουν να εμφανίηονται ενεργειακά αποδοτικά
ςπίτια. Στθν Κφπρο, θ ψφξθ (εκτόσ από τθν κζρμανςθ) είναι ζνα πολφ ςθμαντικό κζμα ςτα
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νοικοκυριά. Κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ το νθςί ζχει πολφ υψθλζσ κερμοκραςίεσ και υγραςία,
απαιτϊντασ ψφξθ όχι μόνο κατά τισ ϊρεσ τθσ θλιοφάνειασ αλλά και μετά το θλιοβαςίλεμα.
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