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Il n'y a pas de traductions disponibles
Ενεργειακή ευπάθεια και εναλλακτικές οικονομίες στη Βόρεια Ελλάδα-the EVENT project

Η παρούσα έρευνα διάρκειας ενός έτους στοχεύει στο να διευρύνει τα όρια της υπάρχουσας
γνώσης μας σχετικά με τους παράγοντες που συμβάλλουν στο φαινόμενο της ενεργειακής
πενίας στην Ευρώπη. Οι οικονομικοί και χωροταξικοί λόγοι, οι οποίοι συντελούν στην
δημιουργία αυτού του φαινομένου, αναλύονται μέσα από το πρίσμα της ενεργειακής
ευπάθειας . Η ενεργειακή ευπάθεια, η οποία συνήθως αναφέρεται στην τάση ενός
νοικοκυριού να έχει έλλειψη πρόσβασης σε κοινωνικές και υλικές υπηρεσίες ενέργειας για
την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών του, προσφέρει ένα νέο πλαίσιο κατανόησης των
βασικών παραγόντων της ενεργειακής πενίας.

Η κεντρική ιδέα της έρευνας βασίζεται στο γεγονός ότι ο όγκος της υπάρχουσας
ακαδημαϊκής έρευνας σχετικά με την ενεργειακή πενία και την ενεργειακή ευπάθεια στην
Ευρώπη είναι εξαιρετικά μικρός (βλέπε Roberts 2008, Boardman 2010). Η πρόσφατη
οικονομική κρίση στην Ελλάδα, η οποία οδήγησε στην δραματική αύξηση των δεικτών της
φτώχειας, κυρίως λόγω της συρρίκνωσης του πραγματικού εισοδήματος και της αύξησης
της ανεργίας, προσφέρει μία μοναδική ευκαιρία για εκτενή ανάλυση των παραγόντων
πρόκλησης της ενεργειακής ευπάθειας. Η έρευνα είναι μία εθνογραφική περιπτωσιακή
μελέτη της ενεργειακής ευπάθειας στην Θεσσαλονίκη (Ελλάδα) σε συνδυασμό με
συνεντεύξεις ιθυνόντων χάραξης πολιτικής και μία ανασκόπηση της υπάρχουσας
βιβλιογραφίας.

Η Δρ. Saska Petrova , Λέκτορας του University of Manchester (Ηνωμένο Βασίλειο) συντονίζει
και επιμελείται την έρευνα ως κύρια ερευνήτρια (principal investigator) με επιστημονική
συνεργάτιδα (research associate) τη Δρ. Αλεξάνδρα Προδρομίδου, Λέκτορας του
International Faculty of the University of Sheffield-City College και Επιστημονική Συνεργάτιδα
του Ε.Κ.Ε.Π.Ε.Κ.-Παντείου Πανεπιστημίου (Ελλάδα).

Ο όρος ‘ενεργειακή πενία’ αναφέρεται στην κατάσταση κατά την οποία ένα νοικοκυριό
αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες του σε ενέργεια.
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Ο όρος ‘ενεργειακή ευπάθεια’ αναφέρεται στον αυξημένο κίνδυνο που διατρέχουν ομάδες
του πληθυσμού μίας χώρας να έχουν περιορισμένη ή ελάχιστη πρόσβαση στις υπηρεσίες
ενέργειας (ηλεκτρικό, πετρέλαιο, φυσικό αέριο κτλ) για οικιακή χρήση εξαιτίας της
οικονομικής τους δυσχέρειας.

Η Δρ Saska Petrova έλαβε για την παρούσα έρευνα χρηματοδότηση από την Royal
Geographical Society και το Institute of British Geographers

Επίσημη ιστοσελίδα της έρευνας
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