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4ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ TRECE

🌱

Η 4η και τελευταία Διακρατική Συνάντηση του έργου
TRECE

Στις 15 Δεκεμβρίου 2021 έλαβε χώρα η τελική συνάντηση των εταίρων
του έργου TRECE - Κατάρτιση για την Ενίσχυση των Καταναλωτών
Ενέργειας.
Το έργο, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος
ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ολοκλήρωσε τις δράσεις και έτσι
ικανοποίησε τους στόχους του τον Δεκέμβριο του 2021 και το κύριο

προϊόν του (η εκπαιδευτική πλατφόρμα MOOC) θα είναι διαθέσιμο
δωρεάν στην ιστοσελίδα του έργου TRECE (www.trece.eu) από το 2022.
Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά λόγω των
ταξιδιωτικών περιορισμών, συζητήθηκε η έως τότε κατάσταση και τα
τελικά βήματα του έργου, ξεκινώντας με μια ανασκόπηση του έργου από
το SGS για όλες τις δραστηριότητες που είχαν ήδη πραγματοποιηθεί
μέχρι τότε.

Στη συνέχεια, κάθε εταίρος παρουσίασε εν συντομία τα αποτελέσματα
και την ανατροφοδότηση που προέκυψε από τις εκδηλώσεις που
διοργανώθηκαν στη χώρα του, δηλ. την Ημέρα Εθνικής Πληροφόρησης
και
την
Ημέρα
Πιλοτικής
Δοκιμής.
Αυτές
οι
εκδηλώσεις
πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις χώρες των εταίρων προκειμένου αφενός
να διαδοθούν οι πληροφορίες σχετικά με το έργο TRECE στις ομάδεςστόχου και αφετέρου να ληφθεί πολύτιμη ανατροφοδότηση σχετικά με
τη λειτουργικότητα της εκπαιδευτικής πλατφόρμας, το περιεχόμενο, την
οργάνωσή της καθώς και τη συνολική εμφάνιση και αίσθηση που αφήνει
στο κοινό-στόχο. Η ανατροφοδότηση που παρείχε κάθε χώρα επρόκειτο
να ενσωματωθεί στον εναπομείναντα χρόνο έως ότου δημοσιοποιηθεί η
πλατφόρμα, έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να έχει επιτυχία.

Η ίδια η πλατφόρμα αποτέλεσε επίσης ένα από τα κύρια θέματα της 4ης
Διακρατικής συνάντησης, όπου παρουσιάστηκαν οι τελευταίες
τροποποιήσεις από το ΚΑΠΕ και επανεξετάστηκαν τα τελικά βήματα
σχετικά με τα γραφικά και την ασφαλή πρόσβαση (για περισσότερες
πληροφορίες δείτε παρακάτω).

Το επόμενο θέμα συζήτησης ήταν το Ευρωπαϊκό Συνέδριο του TRECE,
που διοργανώθηκε από το ΚΑΠΕ στις 21 Δεκεμβρίου, εστιάζοντας στη
διάδοση του έργου σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τη δημιουργία
διασυνδέσεων με τους βασικούς ενδιαφερόμενους που μπορούν να
επωφεληθούν από την υλοποίησή του (για περισσότερες πληροφορίες
δείτε παρακάτω).

Το ENERO, ως υπεύθυνο για το σχέδιο διάδοσης και επικοινωνίας,
έκλεισε τη συνάντηση παρουσιάζοντας την κατάσταση σε σχέση με τους
στόχους υλοποίησης και τις εναπομείνασες ενέργειες όσον αφορά την
επικοινωνία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις συνεργασίες με τα
εξειδικευμένα
μέσα
ενημέρωσης
και
άλλες
δραστηριότητες
διάδοσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο επικοινωνήστε με τον
συντονιστή φορέα του έργου, το SGS, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
Mercedes.Rodriguez@sgs.com ή επισκεφθείτε τον ιστότοπο του έργου
http://trece.eu
Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του
συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για
οποιαδήποτε χρήση γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Το μάθημα TRECE στη Moodle - ένα εργαλείο
γιατηνενδυνάμωσητωνευάλωτων καταναλωτών
ενέργειας
Ένα από τα κύρια προϊόντα του έργου TRECE είναι το πρόγραμμα
κατάρτισης: Ενδυνάμωση των καταναλωτών ενέργειας και αλλαγή
συμπεριφοράς, που προορίζεται να προσφερθεί σε κοινωνικούς φορείς,
ΜΚΟ και δήμους προκειμένου να βελτιώσουν τις γνώσεις τους και να
αντιμετωπίσουν καλύτερα τους ανθρώπους που κινδυνεύουν από
ενεργειακή ένδεια.
Το πρόγραμμα κατάρτισης TRECE είναι ενσωματωμένο σε ένα μαζικό
ανοιχτό σε απευθείας σύνδεση μάθημα (Massive Open On-line Course),
σχεδιασμένο για να ελκυστικό, απλό, φιλικό προς τον χρήστη και εύκολο
στη χρήση, για χρήστες κάθε ηλικίας και σε κάθε περιοχή. Το εργαλείο

μπορεί να χρησιμοποιηθεί on-line από προσωπικούς υπολογιστές καθώς και
κινητές συσκευές (tablet, smartphone).
Το σύστημα MOOC διαθέτει τις ακόλουθες κύριες ενότητες:
Τους σπόνδυλους κατάρτισης
Τα εργαλεία αυτο-αξιολόγησης
Ένα φόρουμ για να συζητούνται πιθανοί τρόποι προσέγγισης της
ενεργειακής ένδειας.
Το μάθημα ΤΡΕCE είναι δομημένο σε 6 Σπονδύλους, συνολικής διάρκειας
45 ωρών:
1. Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και μέθοδοι ερμηνείας της
κατανάλωσης ενέργειας
2. Ενεργειακά αποδοτικές συσκευές και εξοπλισμός
3. Πάροχοι ενέργειας και τιμολόγηση
4. Εργαλεία και λύσεις ΤΠΕ για την ενεργειακή απόδοση στο σπίτι
5. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή
6. Επιδοτήσεις για ανθρώπους σε ενεργειακή ένδεια– οικονομικά
μοντέλα σε κάθε χώρα

Το μάθημα πέρασε από μια πιλοτική δοκιμαστική φάση όπου οι εθνικοί
κοινωνικοί φορείς και εμπειρογνώμονες αξιολόγησαν τη χρηστικότητα
της πλατφόρμας MOOC και τελικά έδωσαν πολύ θετικές εκτιμήσεις.
Το μάθημα στα Αγγλικά, Βουλγαρικά, Ισπανικά, Σλοβενικά, Ρουμανικά και
Ελληνικά είναι προσβάσιμο στον ιστότοπο του έργου http://trece.eu/ .

Η Ευρωπαϊκή Εκδήλωση του TRECE
Το κονσόρτσιουμ του έργου του Προγράμματος ERASMUS+ με τίτλο
“Training for Energy Consumers Empowerment - TRECE” και το Κέντρο
Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), ως ο εταίρος
από την Ελλάδα, διοργάνωσαν την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021

(διαδικτυακά, λόγω των περιορισμών ασφαλείας για τον Covid-19) την
Ευρωπαϊκή εκδήλωση για την ενδυνάμωση των καταναλωτών με στόχο
την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, με τίτλο «Ενεργειακή
Ένδεια στην ΕΕ: Υφιστάμενη κατάσταση, Πολιτικές, Ενδυνάμωση
Καταναλωτών». Η εκδήλωση είχε διάρκεια από 9:30-14:30 και είχε
χωριστεί σε 3 Ενότητες:
1. Η κατάσταση της ενεργειακής ένδειας και πολιτικές αντιμετώπισής
της στην ΕΕ και τις χώρες των εταίρων του έργου (Βουλγαρία,
Ελλάδα, Ισπανία, Ρουμανία, Σλοβενία).
2. Παρουσίαση πραγματικών περιπτώσεων, εμπειριών και πρακτικών
λύσεων από κοινωνικούς φορείς
3. Ευρωπαϊκά έργα που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της
ενεργειακής ένδειας και παρουσίαση της πλατφόρμας κατάρτισης
του TRECE
Στην αρχή της Εκδήλωσης, ο Γενικός Δ/ντής του ΚΑΠΕ, Δρ Λάμπρος
Πυργιώτης, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και υπογράμμισε τη
σημασία της Εκδήλωσης, καθώς η ενεργειακή ένδεια είναι ένα κρίσιμο
ζήτημα στην ΕΕ. Ο Δρ Χ. Μαλαματένιος, Προϊστάμενος του Τμήματος
Εκπαίδευσης του ΚΑΠΕ, έκανε μια σύντομη επισκόπηση της Εκδήλωσης,
και η κυρία Δ. Ντούλια, πρόεδρος της Συνεργατικής TerraNet χαιρέτισε
την Εκδήλωση, συνδέοντάς την με αντίστοιχες δικές τους
δραστηριότητες που αφορούν σε πληθώρα Συνεταιρισμών, μέλη του
δικτύου τους.

Η πρώτη Ενότητα ξεκίνησε με μια επισκόπηση της κατάστασης και των
πολιτικών της ΕΕ σχετικά με την ενεργειακή ένδεια. Αφού δόθηκε η
γενικότερη εικόνα στην ΕΕ, εμπειρογνώμονες από κάθε συμμετέχουσα
στο έργο χώρα παρείχαν σημαντικές πληροφορίες για την υφιστάμενη
κατάσταση της ενεργειακής ένδειας σε αυτές, καθώς και για υπάρχοντα
μέτρα και πολιτικές που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπισή της. Αυτή η
Ενότητα έδωσε στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να γνωρίσουν τις
κοινές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ΕΕ και οι συμμετέχουσες χώρες,
καθώς και τις διαφορές στον τρόπο λειτουργίας των κοινωνικών
υπηρεσιών στις διάφορες χώρες.

Στη δεύτερη Ενότητα, το βήμα δόθηκε σε εκπροσώπους ευρωπαϊκών και
εθνικών οργανώσεων, ΜΚΟ και συνεταιρισμών, κοινωνικών λειτουργών
και άλλων αρμόδιων φορέων που είτε εργάζονται με άτομα σε

ενεργειακή ένδεια, είτε έχουν να προτείνουν πρακτικές λύσεις, είτε
αξιοποιούν υπάρχοντα εργαλεία και προγράμματα για την αντιμετώπιση
του ζητήματος.

Στην

τελευταία

Ενότητα

παρουσιάστηκαν

από

εμπειρογνώμονες

υφιστάμενα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα με αντικείμενο την
αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας, με σκοπό την διάδοση των
προτεινόμενων εργαλείων, των ερευνητικών αποτελεσμάτων και των
μηχανισμών λύσεων που προτείνονται από αυτά.

Στην Εκδήλωση εγγράφηκαν 96 συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων
των 22 ομιλητών, από τους οποίους την παρακολούθησαν οι 76. Το κοινό
προερχόταν από περισσότερες από 10 ευρωπαϊκές χώρες και από
διάφορους σχετικούς οργανισμούς και ενδιαφερόμενους φορείς:
δήμους, ΜΚΟ, κοινωνικές υπηρεσίες, εταιρείες ενέργειας και
ενεργειακούς συμβούλους, πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα,
εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώσεις ιδιοκτητών κατοικιών, εταιρείες
βιώσιμης στέγασης, υπουργεία, εταιρείες που σχετίζονται με την
κατασκευή και τη στέγαση, ενώσεις καταναλωτών και άλλα κοινωνικά
δίκτυα.

TRECE MEETING

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, επικοινωνήστε
με τους υπεύθυνους του έργου, SGS, μέσω

mercedes.rodriguez@sgs.com
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής
της δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συγγραφέων και η
Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Υφιστάμενα Ευρωπαϊκά έργα για
την ενεργειακή ένδεια 📈💡

👉 ENGAGER

Η Δράση του Προγράμματος COST ENGAGER 2017-2021 επιδιώκει να
επιφέρει μετασχηματιστικές αλλαγές στη διερεύνηση και τη βελτίωση
της κατάστασης της ενεργειακής ένδειας σε επίπεδο νοικοκυριών στην
Ευρώπη. Διευκολύνει την ανάπτυξη ολοκληρωμένων, καινοτόμων και
βασισμένων σε πραγματικά στοιχεία πολιτικών πλαισίων. Το ENGAGER
αντιμετωπίζει μια σημαντική κοινωνική πρόκληση που επηρεάζει τρεις
αλληλένδετους στόχους:

1. Πώς μπορεί η ενεργειακή ένδεια να γίνει κατανοητή και να
εξαλειφθεί μέσω πολυδιάστατης έρευνας και πολιτικών εφαρμογών
2. Ποιες είναι οι εννοιολογικές και μεθοδολογικές πολυπλοκότητες
που ενισχύουν την ενεργειακή ένδεια
3. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να εξαλειφθεί η έλλειψη
γνώσης σχετικά με την ενεργειακή ένδεια στην Ευρώπη;

Το έργο αποτελεί μια ενεργή πλατφόρμα για ευρωπαϊκούς διαλόγους για
την έρευνα και την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας μεταξύ
τεσσάρων συνόλων σχετικών ενδιαφερομένων (θεσμοί της ΕΕ, ομάδες
υπεράσπισης, δεξαμενές σκέψης, ακαδημαϊκή κοινότητα, επιχειρήσεις).
Στοχεύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση μιας διεθνούς κοινότητας
ερευνητών και επαγγελματιών που επικεντρώνονται στην καταπολέμηση
της ενεργειακής ένδειας - μια κατάσταση που συνήθως εκδηλώνεται με
την αδυναμία παροχής επαρκών επιπέδων οικιακών ενεργειακών
υπηρεσιών (όπως θέρμανση, φωτισμός, ψύξη, συσκευές).

👉SocialWatt Analyzer

O SocialWatt Analyzer είναι μια μεθοδολογία αξιολόγησης που
αναπτύχθηκε στο έργο SocialWatt, ένα εργαλείο ΤΠΕ που βοηθά τους
προμηθευτές ενέργειας να εντοπίζουν αποτελεσματικά τα νοικοκυριά σε
ενεργειακή ένδεια. Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε ο χρήστης να
μην χρειάζεται καμία συγκεκριμένη τεχνική εξειδίκευση / δεξιότητες, ούτε
ουσιαστικούςπόρους(οικονομικούς,ανθρώπινουςή υπολογιστικούς).

Το SocialWatt Analyzer επιτρέπει στις εταιρείες να εισάγουν δεδομένα
πελατών, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τους
λογαριασμούς ενέργειας, την κατανάλωση ενέργειας και τα
χαρακτηριστικά των νοικοκυριών. Υπάρχουν χρήσιμα χαρακτηριστικά
ενσωματωμένα στις παραμέτρους του εργαλείου, τα οποία με την
κατάλληλη προσαρμογή των ρυθμίσεών του, επιτρέπουν στις εταιρείες/
προμηθευτές ενέργειας να εφαρμόζουν αυτόματα την κατηγοριοποίηση
των πελατών τους και να εντοπίζουν τα νοικοκυριά σε ενεργειακή ένδεια,
χρησιμοποιώντας, όπου χρειάζεται, διαφορετικούς ορισμούς και

προϋποθέσεις για την ενεργειακή ένδεια.

Το κονσόρτσιουμ του έργου περιλαμβάνει εταίρους από τη Ρουμανία, την
Ελλάδα και την Ισπανία.

👉SocialRES

Το έργο στοχεύει στο να καλύψει το κενό που υπάρχει στην έρευνα των
μη- τεχνολογικών λόγων που εμποδίζουν την ευρεία υιοθέτηση
επιχειρηματικών μοντέλων κοινωνικής καινοτομίας και υπηρεσιών στον
ευρωπαϊκό ενεργειακό τομέα.
Μέσω της έρευνας, τίθεται η βάση για την καλύτερη κατανόηση των
κοινωνικοοικονομικών,
κοινωνικοπολιτιστικών,
κοινωνικοπολιτικών
παραγόντων και παραγόντων φύλου που επηρεάζουν τη συμπεριφορά
των καταναλωτών στο ενεργειακό σύστημα. Επιπλέον, προωθεί την
ανάπτυξη νέων προτύπων συνεργασίας μεταξύ των βασικών παραγόντων
που επιτρέπουν την ενεργειακή δημοκρατία: συνεταιρισμούς,
ρυθμιστικές εταιρείες ενέργειας και πλατφόρμες πληθοχρηματοδότησης
(crowdfunding).
Μέσα σε έναν συνεταιρισμό, η κοινότητα εντοπίζει και βοηθά τους
ευάλωτους καταναλωτές.

👉STEP |

Solutions to Tackle Energy Poverty

Το έργο Solutions to Tackle Energy Poverty (STEP) είναι ένα έργο που
αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός απλού, καινοτόμου και αναπαραγόμενου
μοντέλου μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας. Το
έργο καλύπτει ορισμένες από τις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά
ενεργειακής ένδειας στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της
Βουλγαρίας.
Στα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: ένα
σύνολο Συστάσεων Πολιτικής, Βέλτιστες Πρακτικές και ένα πρόγραμμα
κατάρτισης σε Moodle. Στη Βουλγαρία, το STEP αντιμετωπίζει την
ενεργειακή ένδεια και στην κοινότητα των Ρομά.

👉EmpowerMed

Λαμβάνοντας υπόψη τον δυναμικό ρόλο που διαδραματίζουν οι γυναίκες
σε μια οικονομία, το έργο EmpowerMed (Ενδυνάμωση των γυναικών για
την ανάληψη δράσης κατά της ενεργειακής ένδειας στη Μεσόγειο) έχει
στόχο να αντιμετωπίσει την ενεργειακή ένδεια και να συμβάλει στη
βελτίωση της υγείας των ανθρώπων στις παράκτιες περιοχές των
μεσογειακών χωρών, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις γυναίκες. Στοχεύει στην
επίτευξη των στόχων του με:

Ευαισθητοποίηση του κοινού για την ενεργειακή ένδεια και για τα
μέσα για την άμβλυνσή της, εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες των
παράκτιων περιοχών, το φύλο και θέματα υγείας.
Εφαρμογή πρακτικών λύσεων προσαρμοσμένων στην ενδυνάμωση
των νοικοκυριών που πλήττονται από την ενεργειακή ένδεια.
Διατύπωση τοπικών, εθνικών και ευρωπαϊκών συστάσεων πολιτικής
και προώθηση λύσεων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής
ένδειας.

👉 ElectraEnergy |

Συνεταιρισμοί καταναλωτών ενέργειας –
ένας καινοτόμος μηχανισμός για την αντιμετώπιση και της
ενεργειακής ένδειας

Η ELECTRA Energy είναι ένας πιστοποιημένος κοινωνικός συνεταιρισμός,
που ιδρύθηκε το 2016 και εδρεύει στην Αθήνα, Ελλάδα. Σκοπός του είναι
η υποστήριξη της μετάβασης σε ένα αποκεντρωμένο, αποδοτικό και
βιώσιμο ενεργειακό σύστημα με τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες
στον πυρήνα του. Έτσι λειτουργεί με:

Πολίτες και τοπικές κοινωνίες
Δήμους
Ακαδημαϊκά ιδρύματα
Εθνικές και διεθνείς κυβερνητικές και μη κυβερνητικές
οργανώσεις.
Οι δραστηριότητες του ενεργειακού Συνεταιρισμού Ηλέκτρα χωρίζονται
σε 4 ενότητες:
1. Έρευνα στην κοινοτική ενεργειακή ανάπτυξη, χρηματοδότηση,
διακυβέρνηση, κοινωνική αποδοχή, ενεργειακή ένδεια

2. Ανάπτυξη και υλοποίηση έργων: σχεδιασμός και ανάπτυξη
επιχειρηματικών μοντέλων, συμβουλευτική, οικονομική διαχείριση,
διαχείριση έργων

3. Ανάπτυξη ικανοτήτων: σχεδιασμός και εφαρμογή εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων για κοινοτική ενέργεια και εργαστηρίων ανάπτυξης
ικανοτήτων
4. Συνηγορία μέσω της παρακολούθησης και της ενίσχυσης των
κοινοτικών ενεργειακών πολιτικών, κανονισμών και στρατηγικών

Συλλογική αυτοκατανάλωση: ένα πρακτικό κοινοτικό ενεργειακό μοντέλο
για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας, Δ. Κιτσικόπουλος, Χ.
Βρεττός,
συνεταιρισμός
Electra
Energy
(info@electraenergy.coop,
dimitris@electraenergy.coop)

Το ήξερες...?

👇

✏️
Ένας νέος νόμος για την προστασία των
ευάλωτων καταναλωτών στη Ρουμανία
Ο Νόμος αριθ. 226 της 16ης Σεπτεμβρίου 2021 για τα μέτρα κοινωνικής
προστασίας για τους ευάλωτους καταναλωτές ενέργειας ισχύει από την
1η Νοεμβρίου 2021. Ο νόμος δίνει τους ορισμούς για τα παρακάτω:
Ευάλωτος καταναλωτής ενέργειας - ένας άγαμος/μια οικογένεια
που, λόγω υγείας, ηλικίας, ανεπαρκούς εισοδήματος ή απομόνωσης
από πηγές ενέργειας, χρειάζεται μέτρα κοινωνικής προστασίας και
πρόσθετες υπηρεσίες για την εξασφάλιση τουλάχιστον

των

ελάχιστων ενεργειακών απαιτήσεων.
Ενεργειακή ένδεια - η αδυναμία του ευάλωτου καταναλωτή, όπως
ορίζεται παραπάνω, να καλύψει τις ελάχιστες ενεργειακές ανάγκες,
δηλαδή

την

ελάχιστη

κατανάλωση

ενέργειας

του

ατόμου/

οικογένειας για φωτισμό, βέλτιστη ψύξη και θέρμανση του σπιτιού,
υποστήριξη για συσκευές μαγειρέματος και για ζεστό νερό στο
σπίτι, χρήση μέσων επικοινωνίας, χρήση ενέργειας ή ισχύος για
ιατροτεχνολογικά προϊόντα για τη στήριξη της ζωής ή τη βελτίωση
της ανθρώπινης υγείας.

Ο νόμος απευθύνεται στην οικογένεια ή το άγαμο άτομο που δεν έχει
άλλη σημαντική ακίνητη περιουσία ή αγαθά και που έχει μέσο μηνιαίο
καθαρό εισόδημα
έως περίπου 280 ευρώ/άτομο στην περίπτωση της οικογένειας και
έως περίπου 410 ευρώ, για τον άγαμο.
Ο νέος νόμος για τους ευάλωτους καταναλωτές είναι και πάλι
περισσότερο μια οικονομική βοήθεια για τη θέρμανση του σπιτιού κατά
τη διάρκεια της κρύας περιόδου, παρά ένας νόμος για την ενδυνάμωση
των ευάλωτων καταναλωτών για την καταπολέμηση της ενεργειακής
ένδειας.
Οι δείκτες μέτρησης της ενεργειακής
αποκλειστικά στο εισόδημα των νοικοκυριών

ένδειας

βασίζονται

Τα μέτρα για την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών δεν
ασχολούνται καθόλου με μη οικονομικά μέτρα ή την αύξηση της
ενεργειακής απόδοσης (π.χ. αντικατάσταση μη αποδοτικών λεβήτων
ή σομπών).
Ο καθορισμός των ατόμων με χαμηλά εισοδήματα βασίζεται σε
δηλώσεις ιδίας ευθύνης.
Ο φαύλος κύκλος των άμεσων οικονομικών ενισχύσεων - ενεργειακής
ένδειας θα πρέπει να σπάσει ενδυναμώνοντας τον ευάλωτο πελάτη ώστε
να βγει από τη συνθήκη του ενεργειακά ευάλωτου. Αυτός είναι ένας
πυλώνας που εξακολουθεί να λείπει στη ρουμανική προσέγγιση για την
άμβλυνση της ενεργειακής ένδειας.
Η ενεργειακή ένδεια σημαίνει περισσότερα από την έλλειψη οικονομικών
πόρων (υψηλοί λογαριασμοί-χαμηλά εισοδήματα). Υπάρχει επίσης ένδεια
γνώσης σε θέματα που σχετίζονται με την ενέργεια, όπως με:

την έννοια της ενεργειακής απόδοσης
την ικανότητα για διαδικτυακή επικοινωνία και πληροφόρηση,
την χρήση εξοπλισμού και εργαλείων ΤΠΕ
Θα πρέπει να διερευνηθούν καινοτόμοι οικονομικοί και διαχειριστικοί
μηχανισμοί. Ένα παράδειγμα: η κοινότητα των καταναλωτών/παραγωγών,
όπου οι ευάλωτοι καταναλωτές μπορούν να εντοπιστούν και να
βοηθηθούν.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της
δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συγγραφέων και η
Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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