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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #33 
Περίοδος: 16/11-22/11/2013 

Τη Δευτέρα  25 Νοεμβρίου 2013 (14.00- 21.30) στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών θα 
πραγματοποιηθεί ημερίδα με θέμα «Καινοτομία, διαφύλαξη, σύμπραξη: Προς μια 
ενισχυμένη συνεργασία για την μπλε ανάπτυξη». To ΕΚεΠΕΚ θα συμμετάσχει μέσω 

εισήγησεων των ερευνητών του, Λέκτωρος Β. Καραγεώργου και Δρ. Χ. Πλατιά, σε 
συνεδρία όπου θα συντονίσει ο Διευθυντής του, καθηγητής Γρ. Ι. Τσάλτας.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση: 

http://www.ekepek.gr/el/participation-ekepek/43-participations-2013/228-ifa  

Άμεση ανάγκη μετασχηματισμού της βιομηχανίας άνθρακα ζητούν αξιωματούχοι του ΟΗΕ στη Διάσκε-

ψη για το Κλίμα 

 

Η Πολωνία προωθεί το λόμπι του άνθρακα στις δι-

απραγματεύσεις για την κλιματική αλλαγή 

http://news.nationalgeographic.com/news/

energy/2013/11/131119-poland-hosts-climate-talks-and-coal-

summit/ 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?

NewsID=46516&Cr=Climate+change&Cr1=#.Uo5cNdIvmil 

http://www.theguardian.com/environment/2013/nov/20/90

-companies-man-made-global-warming-emissions-climate-

change 

Οι 90 «βρώμικες» εταιρείες υπεύθυνες για τα 2/3 των εκπομπών αέριων του θερμοκηπίου 

Το κόστος της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή για την 

Αφρική μπορεί να φτάσει τα 350 δισεκατομμύρια δολάρια 

ετησίως έως το 2070 

http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?

DocumentID=2755&ArticleID=9705&l=en 

Συμπαράταξη Κίνας και G77 στις διαπραγματεύσεις για την 

κλιματική αλλαγή στη Βαρσοβία αναφορικά με το μηχανισ-

μό του «Loss and Damage» 

http://www.theguardian.com/global-development/2013/nov/20/climate-
talks-walk-out-compensation-un-warsaw  

Προτεραιότητα στη χρηματοδότηση για μία ομαλή μετάβαση σε νέα συμφωνία για την κλιματική αλλαγή 

έως το 2015, προτείνει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=46541&Cr=climate+change&Cr1=#.Uo5Z0NIvmik 

ΜΚΟ στη Βαρσοβία. Αποχώρησαν ως 

ένδειξη διαμαρτυρίας για την έλλειψη 

προόδου στις συνομιλίες 

http://www.rtcc.org/2013/11/21/ngos-walk-out-of

-un-climate-talks-in-protest-at-lack-of-progress/ 

Environment and Gender Index: Νέος δείκτης καταγράφει 

την ισότητα των φύλων στην περιβαλλοντική δράση και πο-

λιτική 

http://www.trust.org/item/20131120223334-skfdi/?source=hpeditorial 
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Αλλαγές στον αστικό σχεδιασμό για μείωση των εκπομπών άνθρακα 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?

Αύξηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 3% από την Ιαπωνία… 

http://www.enn.com/pollution/article/46706 

Πρόοδος στο πλαίσιο της μεταφοράς τεχνολογίας στις αναπ-

τυσσόμενες χώρες στο πνεύμα της Συμφωνίας του Κανκούν 

(2010)  

http://www.unep.org/newscentre/

Default.aspx?

Documen-

tID=2755&ArticleID=9708&l=en 
H προστιθέμενη αξία των 

παράκτιων οικοσυστημάτων για 

την ποιότητα ζωής 

http://www.stakeholderforum.org/sf/
outreach/index.php/previous-editions/
cop-19/199-cop19-day10-water-and-
oceans/11633-new-science-further-
highlights-the-important-mitigation-

potential-of-coastal-ecosystems  

Η επισιτιστική ασφάλεια: όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε-ένας χρηστικός οδηγός για ερευνητές 

http://www.scidev.net/global/food-security/feature/food-security-facts-and-figures.html 

Μπαγκλαντές. Πρόοδος στην υγεία, παρά την ανεπάρκεια της στρατηγικής καταπολέμησης της φτώχειας 

http://www.trust.org/item/20131120234800-1484s/?source=hpeditorial 

Επιτυχής συνεργασία επιστημόνων εδώ και 15 χρόνια στον Διεθνή Δι-

αστημικό Σταθμό 

Ενεργό ηφαίστειο κάτω από 

τον πάγο της Ανταρκτικής 

http://
news.nationalgeographic.com/

news/2013/13/131118-antarctica-
volcano-earthquakes-erupt-sea-
level-rise-science/#close-modal 

Ένα νέο νησί γεννιέται 

http://www.rappler.com/science-nature/44266-new-japan-islet-created-
in-volcano-eruption  

 

http://www.youtube.com/watch?v=IdofncY72aQ 

 

http://www.esa.int/

Our_Activities/

Human_Spaceflight/

Interna-

tional_Space_Station/

Happy_birthday_Space_St

ation 
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Γνώμες Νέων Επιστημόνων 

Ενεργειακή Πενία και Ενεργειακή Ευπάθεια στην Ελλάδα  
 

Διανύοντας τον πέμπτο χρόνο της οικονομικής ύφεσης στην χώρα μας και λαμβά-
νοντας υπόψη τα αποτελέσματα του συνδυασμού της υψηλής φορολογίας, των περικοπών σε μισθούς 
και συντάξεις, της έλλειψης ρευστότητας στην αγορά και των υψηλών τιμών στην ενέργεια, παρατηρού-
με την σταδιακή πτώχευση των μεσαίων στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας και τις συνέπειες της στην 
καθημερινότητα της πλειοψηφίας του ελληνικού πληθυσμού. Μία από τις μορφές φτώχειας από τις ο-
ποίες βάλλονται τα μεσαία στρώματα είναι η ενεργειακή πενία. 

 

Το φαινόμενο της ενεργειακής πενίας αναφέρεται στην αδυναμία ή τη δυσκολία διατήρησης των κατοι-
κιών σε κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας  (σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας μεταξύ 18C
-21C) και τη μη διαθεσιμότητα άλλων βασικών ενεργειακών υπηρεσιών. Οι παράγοντες που συντελούν 
στην δημιουργία της ενεργειακής πενίας είναι η αύξηση στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικο-
ύ αερίου, του άνθρακα και άλλων καυσίμων, η μείωση του κατακεφαλήν εισοδήματος,  η αύξηση της 
ανεργίας και η ανεπαρκής ποιότητα των κτιρίων αφού περίπου το 60% αυτών  κατασκευάστηκαν χωρίς 
κριτήρια θερμικού ελέγχου. Η ενεργειακή πενία αφορά και σε άλλους τομείς πέραν της ενέργειας όπως 
η υγεία, η κατανάλωση και η στέγαση. Η πρόσβαση στην ενέργεια και η χρήση της συνδέεται με την ευη-
μερία των ανθρώπων και σε προέκταση με αυτή των λαών. Για παράδειγμα η πρόσβαση σε επαρκή ενέρ-
γεια για όλους τους τομείς της οικονομίας (γεωργία, βιομηχανία κτλ) είναι απαραίτητη για την ευημερία 
και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μίας χώρας, ενώ αντίθετα, η έλλειψη της μπορεί να οδηγήσει 
σε οικονομική κρίση, ανεργία, φτώχεια και καταστροφή του περιβάλλοντος. 

 

Η έννοια της ενεργειακής ευπάθειας χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν κυρίως αναφορικά με τον ασφαλή 
ενεργειακό εφοδιασμό μίας χώρας ή με την κλιματική αλλαγή. Στην περίπτωση της ενεργειακής πενίας 
επιχειρεί να καλύψει κάποια κενά στην ανάλυση του φαινομένου αναφορικά με την κάλυψη των ενεργε-
ιακών αναγκών ενός νοικοκυριού, την πρόσβαση σε υπηρεσίες ενέργειας αλλά και αναφορικά με θέματα 
κοινωνικού αποκλεισμού και κοινωνικής δικαιοσύνης. Ο όρος «ενεργειακή ευπάθεια» αναφέρεται στον 
αυξημένο κίνδυνο που διατρέχουν ομάδες του πληθυσμού μίας χώρας να έχουν περιορισμένη ή ελάχισ-
τη πρόσβαση στις υπηρεσίες ενέργειας (ηλεκτρικό, πετρέλαιο, φυσικό αέριο κτλ) για οικιακή χρήση εξαι-
τίας της οικονομικής τους δυσχέρειας. Δηλαδή ουσιαστικά συμπεριλαμβάνει όχι μόνο τις πληθυσμιακές 
ομάδες οι οποίες βιώνουν την ενεργειακή ένδεια αλλά και τις ομάδες οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασί-
α πτώχευσης και βιώνουν μερικώς αυτήν την κατάσταση. Στην περίπτωση της Ελλάδας, όπου ο πληθυσ-
μός της χώρας υπέστη ισχυρό οικονομικό σοκ και οι συνέπειες της σταδιακής πτώχευσης των μεσαίων 
στρωμάτων δεν είναι ακόμα εξολοκλήρου ορατές, η έννοια της ενεργειακής ευπάθειας μας βοηθάει να 
κατανοήσουμε βαθύτερα το επίπεδο και την μαζικότητα της ενεργειακής πενίας. 

 

 

Δρ Αλεξάνδρα Προδρομίδου, Λέκτορας, City College, Επιστημονική Συνεργάτης ΕΚΕΠΕΚ-
Μέλος της ομάδας The EVENT project 

@ekepek 

www.ekepek.gr 

http://www.facebook.com/groups/15477795324 

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ: 

Επιλογή Ειδήσεων: Γεωργία Βελδέκη 

Επιμέλεια: Σταύρος Μαυρογένης 

E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr 

http://urban-energy.org/event/
http://www.ekepek.gr
http://www.facebook.com/groups/15477795324

