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Η συζήτηση για την ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα

• Αναδείχθηκε ως πρόβλημα τα χρόνια της κρίσης

• Όχι μόνο οι φτωχοί, αλλά και άνθρωποι 
μεσαίων εισοδημάτων βρέθηκαν αντιμέτωποι με προβλήματα

• Οι πρόσφατες αυξήσεις έχουν οδηγήσει σε νέο κύκλο 
ανόδου της ενεργειακής φτώχειας, που συνδέεται 
ευρύτερες αλλαγές (χρηματιστικοποίηση ενέργειας στο πλαίσιο 
της «ενεργειακής μετάβασης», γεωπολιτικές εξελίξεις)

• Τα προβλήματα με την ενέργεια σε συνδυασμό με 
τη στεγαστική πίεση κάνουν την κατάσταση ασφυκτική



Κεντρικά ερωτήματα

• Πώς βιώνουν τα νοικοκυριά την τρέχουσα ενεργειακή κρίση 
και την αύξηση στις τιμές της ενέργειας;

• Πώς διαχειρίζονται τα προβλήματα που προκύπτουν;

• Πώς αναδιαμορφώνουν την καθημερινότητά τους στο σπίτι;





ΜΕΡΟΣ Α

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ.
Πανελλαδική έρευνα νοικοκυριών



ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ



Λογαριασμοί ενέργειας

▪ Παρατηρείται μεγάλη αύξηση στους λογαριασμούς

ηλεκτρικής ενέργειας που έχει ήδη ενταθεί

περαιτέρω

▪ Ένα στα δύο νοικοκυριά έχει λάβει λογαριασμούς

με υπέρογκες χρεώσεις

▪ Την προηγούμενη χειμερινή σεζόν (2020 – 2021) η

θέρμανση με πετρέλαιο ήταν η ακριβότερη επιλογή

▪ Το χειμώνα 2021 – 2022, το κόστος θέρμανσης με

φυσικό αέριο έφτασε ή/και ξεπέρασε το κόστος

θέρμανσης με πετρέλαιο



Ενοίκια και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις

▪ Τα σημερινά ενοίκια είναι αυξημένα κατά 12% σε

σχέση με το 2014 και κατά 22% σε σχέση με το

2009

▪ Οι ιδιοκτήτες με οικονομικές υποχρεώσεις (π.χ.

δάνειο) κλπ.) πληρώνουν κατά μέσο όρο 409€ το

μήνα για να καλύψουν τις υποχρεώσεις του

ακινήτου και τον ΕΝΦΙΑ, ποσό μεγαλύτερο από το

μέσο όρο των ενοικίων

▪ Νοικοκυριά με ιδιόκτητο σπίτι χωρίς υποχρεώσεις

είναι κατά τρεις φορές πιο συνεπή στην πληρωμή

λογαριασμών ενέργειας, σε σχέση με τα

νοικοκυριά που έχουν οικονομικές υποχρεώσεις



Ενέργεια και ενοικιαζόμενες κατοικίες

▪ Στις κατοικίες που ενοικιάζονται γίνονται 30 - 40% λιγότερες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε σύγκριση

με τις ιδιοκατοικούμενες

▪ Μόνο το 22% των ενοικιαστών είχε ως κριτήριο για την ενοικίαση την ενεργειακή απόδοση της κατοικίας

▪ Μόνο το 26% των ενοικιαστών σκέφτεται να μετακομίσει σε κατοικία με καλύτερη ενεργειακή απόδοση

▪ Σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση, οι ενοικιαστές αξιολογούν ως σημαντικότερα προβλήματα την απουσία

μόνωσης, την απουσία/ χαμηλή ποιότητα συστήματος θέρμανσης και τη χαμηλή ποιότητα κουφωμάτων



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ



Σημαντικός αριθμός σπιτιών θερμαίνεται ανεπαρκώς

Σημαντικό ποσοστό των νοικοκυριών (περίπου 4 στα 10) είτε έχει κλειστή τη θέρμανση ακόμη και με κρύο σπίτι είτε

θερμαίνει μόνο ένα μέρος της κατοικίας. Επίσης, ένα σημαντικό ποσοστό είχε, τον προηγούμενο χειμώνα, θερμοκρασία

κάτω από 18ο C στο σπίτι. Υπάρχει, συνεπώς, ζήτημα ανεπαρκούς θέρμανσης των νοικοκυριών.



Δείκτες ενεργειακής φτώχειας

▪ Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι πολύ δυσμενέστερη σε σχέση με το μέσο όρο της Ε.Ε.

▪ Φαίνεται να επιστρέφουμε ολοταχώς σε καταστάσεις της μνημονιακής περιόδου

Οι δείκτες ενεργειακής φτώχειας κυμαίνονται σε ανησυχητικά επίπεδα



Δυσκολία κάλυψης ενεργειακών αναγκών

Τα μισά νοικοκυριά 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
στην κάλυψη των 
ενεργειακών τους αναγκών

Οι βασικοί λόγοι που δυσχεραίνουν την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών είναι κατά σειρά:

1. Υψηλές τιμές ενέργειας (αναφέρθηκε από 9 στους 10)

2. Χαμηλά εισοδήματα (αναφέρθηκε από 7 στους 10)

3. Χαμηλή ενεργειακή απόδοση κατοικίας (αναφέρθηκε από 2 στους 10)



Περιορισμός αναγκών για κάλυψη ενεργειακών δαπανών

▪ Τα νοικοκυριά για να αντεπεξέλθουν στις δαπάνες για την ενέργεια περιορίζουν τόσο τη χρήση των ενεργειακών

συστημάτων/ συσκευών, όσο και τις ανάγκες τους συνολικά

▪ Το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος αποτελεί παράγοντα υποβάθμισης του επιπέδου ζωής



Συσχετίσεις

Η δυσκολία κάλυψης ενεργειακών αναγκών 

παρουσιάζει στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τις 

ακόλουθες παραμέτρους:

▪ Εισόδημα νοικοκυριού

▪ Ενεργειακή κλάση κατοικίας

▪ Εμβαδόν κατοικίας

▪ Παρουσία ανέργων στο νοικοκυριό

▪ Παρουσία ατόμων με αναπηρία/ ασθένεια στο 

νοικοκυριό

▪ Περιορισμός βασικών αναγκών για κάλυψη 

ενεργειακών αναγκών
Η ενίσχυση των εισοδημάτων είναι καίριος παράγοντας για την 
απρόσκοπτη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών



ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 
ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ



Αποτίμηση των πρόσφατων μέτρων για την ενέργεια
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Επιδότηση κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας

Επίδομα πετρελαίου θέρμανσης

Επιδότηση καυσίμων κίνησης

Επιδότηση κατανάλωσης φυσικού αερίου

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου ΔΓ/ΔΑ

▪ Τέσσερα στα δέκα νοικοκυριά δεν βοηθήθηκαν από την επιδότηση στους λογαριασμούς ηλεκτρισμού

▪ Έξι στα δέκα νοικοκυριά δεν βοηθήθηκαν από την επιδότηση καυσίμων κίνησης / θέρμανσης

Πόσο θα λέγατε ότι βοήθησαν το 
νοικοκυριό σας τα παρακάτω 
μέτρα που εφαρμόστηκαν 
πρόσφατα;



Έχετε αξιοποιήσει 
κάποιο πρόγραμμα 
σχετικό με την 
ενέργεια τα 
τελευταία δύο 
χρόνια;

Αξιοποίηση κρατικών προγραμμάτων για την ενέργεια

▪ Η συντριπτική πλειονότητα (69%) των 

νοικοκυριών δεν έχουν αξιοποιήσει 

την τελευταία διετία κάποιο 

πρόγραμμα σχετικό με την ενέργεια

▪ Οι κρατικές πολιτικές φαίνεται πως 

έχουν αποτύχει, δεν κατορθώνουν να 

φτάσουν στον κόσμο και να τον 

βοηθήσουν



Έχει υλοποιηθεί κάποια 
παρέμβαση εξοικονόμησης 
ενέργειας στην πολυκατοικία 
σας, που να αφορά στο σύνολο 
του κτιρίου;

Υπάρχει στην κατοικία σας 
φωτοβολταϊκό σύστημα 
παραγωγής ενέργειας;

Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ 
παραμένουν ζητούμενα 

▪ Επτά στα δέκα νοικοκυριά δεν διαθέτουν 

χρήματα για την πραγματοποίηση επεμβάσεων 

εξοικονόμησης ενέργειας

▪ Την τελευταία τριετία, κάτω από δύο στα δέκα 

νοικοκυριά πραγματοποίησαν κάποια μείζονα 

επέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας

▪ Η πολυκατοικία, ως κτιριακό σύνολο, έχει μείνει 

εκτός ενεργειακών αναβαθμίσεων

▪ Η «πράσινη μετάβαση» δε φτάνει στο επίπεδο 

του νοικοκυριού



Μέρος Β

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ.
Ποιοτική έρευνα σε πολυκατοικίες της Αθήνας



Ερευνητική μέθοδος / βασικές επιλογές έρευνας:

• συνεντεύξεις ημιδομημένου τύπου

• 9 νοικοκυριά που κατοικούν σε διαμερίσματα 6 πολυκατοικιών

• το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος προέρχεται από έρευνα του 2015

• Δήμος Αθηναίων / άνοιξη 2022

• συγκέντρωση λογαριασμών ενέργειας και επεξεργασία δεδομένων



Γιατί επιλέγουμε την πολυκατοικία ως βασικό επίπεδο αναφοράς;

• η πολυκατοικία είναι μία πολύ διαδομένη τυπολογία κατοικίας

• παίζει καθοριστικό ρόλο στα ενεργειακά θέματα των νοικοκυριών καθώς συνιστά 
το κτιριακό κέλυφος και διαθέτει κεντρικές ενεργειακές υποδομές

• οι τρέχουσες ενεργειακές πολιτικές δεν ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες της



«Έχω θερμοσίφωνα. Δεν έχει ηλιακό. Είκοσι λεπτά την ημέρα. […]
Μα δεν γίνεται. Εντάξει τώρα. Το καλοκαίρι, πες, να κάνεις και με
λίγο δροσερό νερό. Το χειμώνα όμως δεν το θες; Πώς δεν το θες. […]
Η χρήση λοιπόν του θερμοσίφωνα 10 με 20 λεπτά για ένα ντουζ και
ένα πλυντήριο. Και βάζω δύο πλυντήρια την εβδομάδα. Δεν είναι ότι
κάνω κάτι. […] Και με τα γεύματα λίγο το έχω περιορίσει. Προσπαθώ
να κάνω λίγο αυτό το meal prep που λένε. Να μαγειρεύω λίγο για 2-
3 μέρες γιατί δεν γίνεται τώρα κάθε μέρα κουζίνα […]. Για
λόγους οικονομίας»

Γ., δημόσιος υπάλληλος, 43, Κυνοσάργους

«Έχει παλιά κουφώματα τα οποία είναι... έχω προσπαθήσει να κλείνω
τρύπες με αεροστόπ και όλα αυτά. Το ντύνω καλά το χειμώνα. […] Εγώ
το ντύνω καλά και έχει μεγάλη διαφορά. Γιατί όπως σε άλλες πιο
πρωτόγονες φυλές που θερμαινόντουσαν με χαλιά και λοιπά.
Πραγματικά έχει μεγάλη διαφορά αν το ντύσεις σωστά και με
κουρτίνες και χαλιά»

«[Το καλοκαίρι] Παίρνω άλλα μέτρα. Ας πούμε μπορεί να βρέχω το
μπαλκόνι, να ρίχνω λίγο νερό, κατεβάζω τις τέντες, κάνω έναν
εξαερισμό, ανοίγω παράθυρα, το βράδυ ας πούμε ανοίγω τέντα, το
πρωί τα κλείνω»

Ε., άνεργη, 50, Άγιος Σώστης

Ενέργεια & νοικοκυριά

• Τα θέματα της ενέργειας απασχολούν όλα τα
νοικοκυριά, σε διαφορετικό βαθμό ανάλογα με τα
κοινωνικό-οικονομικά χαρακτηριστικά τους

• Τα νοικοκυριά προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα
που έφερε η αύξηση στις τιμές της ενέργειας

• Οι πρακτικές των νοικοκυριών αναδεικνύουν συχνά
την ευρηματικότητα τους απέναντι σε ιδιαίτερα

δυσμενείς συνθήκες



«Πήγαμε πριν μερικούς μήνες, στην αρχή του χειμώνα, και πήραμε
χύτρα. […] Μεγάλη διαφορά. Σε 12 λεπτά έχεις έτοιμο φαΐ. Και η
θερμοκρασία στο 3 στο μάτι. Όχι στο 7 ή 8 για να βράζει. Σε 12 λεπτά,
είναι απίστευτο. Και περιορίσαμε λιγάκι το φούρνο. Λόγω της χύτρας.
Λέγαμε «κοτόπουλο. Κάν’ το κοκκινιστό. Γιατί να το βάλεις στο
φούρνο;» Στο φούρνο θα κάψει 1,5 ώρα.». Τάπωσα και έξι σποτάκια
που είχα στο σαλόνι. Γιατί και αυτά πρέπει να καίνε πάρα πολύ. […]
Αχρείαστα ήταν, ούτως ή άλλως. Δεν ήταν κάτι. Τα βάλαμε τότε που το
φτιάξαμε, έτσι για design. Τα ξήλωσα, τελείωσε»

Φ., συνταξιούχος, 65, Νέος Κόσμος

«Πίνω τσάι κάθε μέρα. Μ’ αρέσει το τσάι το πρωί. Και για να μη βράζω
κάθε μέρα και τέτοια, βάζω την κατσαρόλα, την γεμίζω με αυτά τα
βότανα που βάζω εγώ, γεμίζω τα μπουκάλια και τα βάζω στο ψυγείο.
Γιατί να ανάψω τη σόμπα κάθε μέρα να βράσω ένα μπρίκι. Και μετά
το βάζω λίγο στο φούρνο μικροκυμάτων. Και στο μαγείρεμα. Πάντα το
σκέφτομαι αυτό. Και στο πλυντήριο. Λέω κάτσε να γεμίσει. Ρούχα δεν
μας λείπουνε. Γεμάτο είμαστε με ρούχα. Μόνο αυτό που δεν λείπει»

V., καθαρίστρια, 60, Άγιος Σώστης

«Πληρώνουμε δηλαδή δώδεκα μήνες πάγιο για να λειτουργήσουμε το
σύστημα πέντε. Οπότε είναι 10 € πες το μήνα επί 7 μήνες είναι 70 €,
γιατί να τα πληρώνουμε; Σκέφτηκα ότι 70 € είναι δύο μπουκάλες
υγραερίου, γιατί να έχω τη δέσμευση δώδεκα μήνες να πληρώνω;»

Τ., ερευνητής, 40, Παγκράτι

Υποβάθμιση συνθηκών διαβίωσης

• η ανθεκτικότητα που επιδεικνύουν τα νοικοκυριά 
έχει όρια

• τα νοικοκυριά παλεύουν με πρακτικές χαμηλού 
κόστους να εξοικονομήσουν ενέργεια

• μορφές φτώχειας και αποστέρησης πρωτόγνωρες 
για τα μεταπολεμικά δεδομένα



«Η θέρμανση δεν ήταν καν στη κουβέντα [με τον ιδιοκτήτη]. Γιατί
θεωρούσε ότι μου έκανε πολύ καλή τιμή, ούτως ή άλλως. Εγώ ήθελα
ένα διαμέρισμα να δίνω το πολύ ως το ένα τρίτο του μισθού μου. Να
μη δίνω παραπάνω. Δεν ήθελα να δίνω παραπάνω χρήματα, για να
μπορώ να βγάζω το μήνα. Δεν ήθελα περισσότερο. […] Όμως είμαι
ευχαριστημένος. Δεν θα έφευγα λόγω της τιμής του ενοικίου. Για
κανέναν άλλο λόγο. Αυτό με κρατάει. Τίποτα άλλο. Δεν είναι ότι βρήκα
το σπίτι των ονείρων μου και τα λοιπά. Είναι απλά είναι σε ένα ωραίο
κομβικό σημείο. Το σημείο είναι που το σώζει»

Γ., δημόσιος υπάλληλος, 43, Κυνοσάργους

«[Μου το αύξησε] τώρα το χειμώνα. Έληξε το συμβόλαιο και κάναμε
καινούργιο. […] Εγώ ήθελα να κάνω περισσότερα χρόνια το
συμβόλαιο, αλλά δεν δεχόταν ο ιδιοκτήτης. Ήθελα να κάνω 4 χρόνια
και κάναμε δύο χρόνια. Σε δύο χρόνια σίγουρα θα έχουν αλλάξει. Δεν
ξέρουμε βέβαια και πως θα είναι η οικονομική κατάσταση η
γενικότερη. […] Έχουν ανέβει πολύ τα νοίκια. Εγώ δηλαδή είμαι από
τους τυχερούς ακόμα, που είναι σχετικά χαμηλό. Τη ΔΕΗ αυτή δεν
μπορείς να... Και αν ζεις μόνος σου και δεν μοιράζεσαι, είναι ακόμα
πιο δύσκολο»

Ε., άνεργη, 50, Άγιος Σώστης

Συνολικό κόστος στέγασης

• Η αύξηση στις τιμές της ενέργειας αυξάνει το 
συνολικό κόστος στέγασης

• οι ενοικιαστές αντιμέτωποι με πολύ ακριβά 
ενοίκια και με περιορισμένη διαθεσιμότητα 
διαμερισμάτων προς ενοικίαση

• σε οριακή κατάσταση ακόμα και τους 
πληροφορητές μας που η σταθερότητα της 
εργασίας και ο μισθός τους τους κατατάσσει στα 
μεσαία στρώματα



Ενοικιαζόμενη κατοικία vs ιδιοκατοικούμενη

• Οι ιδιοκτήτες κάνουν παρεμβάσεις στα σπίτια που 
μένουν, αλλά όχι στα σπίτια που νοικιάζουν

Οικιακές συσκευές

• Τα νοικοκυριά επιθυμούν συσκευές χαμηλής 
κατανάλωσης, αλλά συχνά δεν είναι εφικτό

Το αβίωτο καλοκαίρι

• Σημαντική χρήση κλιματισμού τους θερινούς μήνες

• Συχνά είναι ή θεωρείται πως είναι ανελαστική δαπάνη
• Σημαντική αύξηση του κόστους της ενέργειας

«[Οι ιδιοκτήτες] ανήκουν στην κατηγορία που θέλουν όσο το λιγότερο,
λιγότερες φασαρίες και να επενδύσουν λιγότερα και να... Και
εννοείται αν το αναβαθμίσουν... Βέβαια δεν μπορούν. Στην περιοχή
αυτή δεν είναι δεν έχει τόση ζήτηση από υψηλά... είδατε και εσείς
είναι πιο πολύ μεταναστευτικός πληθυσμός […] έχουν περιορισμένες
δυνατότητες. Άρα δεν τους συμφέρει... Δεν μπορούν να το
αναβαθμίσουν, λογικά σκεπτόμενοι και αυτοί, έτσι. Για να ζητήσουν
κάποτε περισσότερα, για να τα βγάλουν αυτά τα λεφτά σύντομα»

Ε., άνεργη, 50, Άγιος Σώστης

«Όχι [οι συσκευές] είναι καινούργιες. Απλώς δεν είναι τα Α++. […] θα
έλεγα το C. Οικονομικό είναι το θέμα. […] Πήρα ένα ψυγείο και ένα
πλυντήριο, σε ένα μήνα. Οπότε φύγαν εκεί 700 €. Ακόμα και το ψυγείο
το C ήταν 370 €. […] Πήρα κάτι σαν ενοικιαστής. Δεν ξέρω αν θα
αγοράσω ποτέ σπίτι. Οπότε, πήρα κάτι πιο πρόχειρο. Πες ότι σου
περισσεύουν. Τα έχεις στην άκρη τα 1.200 €. Θα δώσεις έτσι; Αν έχεις
οικογένεια είναι διαφορετικά τα πράγματα. Έχεις άλλο τρόπο
σκέψης. Και αν είναι και δικό σου το σπίτι έχεις άλλο τρόπο σκέψης»

Γ., δημόσιος υπάλληλος, 43, Κυνοσάργους

«Όσο αντέχουμε οικονομικά, δεν παλεύεται η ζέστη. Είμαστε
αναγκασμένοι, δηλαδή, να έχουμε το air-condition, νομίζω ότι είναι
μονόδρομος, δεν υπάρχει άλλη λύση»

Τ., ερευνητής, Παγκράτι



«Το πιο εγκληματικό για μένα είναι το κομμάτι που δεν έχει φως.
Που για κάποιους μπορεί να είναι θέμα ασφάλειας. Εγώ δεν
φοβάμαι, εντάξει. Αλλά εμένα τι θα μου κάνουνε. Άντε να με
ληστέψουνε; Μέχρι εκεί. Και το κομμάτι του ασανσέρ. Να βλέπεις
ανθρώπους 80 χρονών να προσπαθούν να ανέβουν πάνω με τα
ψώνια του σούπερ μάρκετ; Γιατί ζούνε και μόνοι τους, δεν ζουν με
τα παιδιά τους. Ε, δεν θέλει και πολύ να χτυπήσει κάποιος»

Γ., δημόσιος υπάλληλος, 43, Κυνοσάργους

«Κοίτα, κάποια στιγμή έγινε η συζήτηση, του ότι είναι κρίμα βρε
παιδιά, πάμε σε μια πολυκατοικία που ξέρουμε ότι δουλεύει καλά και
εμείς αυτονομούμαστε; Δηλαδή μπήκαμε σε αυτό το δίλλημα.
Γιατί...το είχαμε ζήσει πολύ λόγω γιαγιάς πως ήταν ένα σπίτι που δεν
κρύωνες. Ένα διαμέρισμα που δεν κρύωνες. Οπότε εκεί...
το «Εξοικονομώ» στην ουσία, αν μου άφηνε ίσως μια ευελιξία να
μπορώ να πιάσω την ενεργειακή κλάση χωρίς την αυτονομία,
τουλάχιστον ως προς τη θέρμανση, μπορεί και να μην
αυτονομούμασταν και εντελώς. […] Οπότε αυτό θα μπορούσαμε να
πούμε. Η αυτονομία είναι και λίγο... Μπορέσαμε και την κάναμε λόγω
«Εξοικονομώ» και λόγω άλλων πόρων, αλλά σχετίζεται λίγο και με την
κρίση... Αυτό θα μπορούσαμε ίσως να πούμε»

Ι. , δημόσιος υπάλληλος, 38, Κολωνάκι

Ενέργεια & πολυκατοικία

• Η αύξηση των τιμών της ενέργειας δεν επηρεάζει 
τους καταναλωτές μόνο στο επίπεδο της κατοικίας 
τους, αλλά και στο επίπεδο της πολυκατοικίας

• Προκύπτουν ερωτήματα για τις σχέσεις ατομικού-
συλλογικού και ιδιωτικού-κοινόχρηστου στις 
πολυκατοικίες

• Οι πολιτικές ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών 
εστιάζουν κυρίως στις μεμονωμένες ιδιοκτησίες 
παρά στην πολυκατοικία



«[Τα airbnb] κάτω έχουνε φως. Έχουν τραβήξει από κάποιο
διαμέρισμα, γιατί φως κάτω υπάρχει. Στο ημιυπόγειο που είναι τα
airbnb. […] Πρέπει να κατέβει κάτω τέρμα για να πατήσει το κουμπί.
Δεν είναι από την αρχή της σκάλας»

Γ., δημόσιος υπάλληλος, 43, Κυνοσάργους

«Λέγανε οι άλλοι από κάτω «θα φύγουμε, θα κάνουμε». Αφού δεν
έχει τέτοια. Αλλά πού να πάει. Είναι και πιο φτηνά διαμερίσματα
εδώ λόγω που είναι και η πολυκατοικία και τέτοια. Και είναι και
πολλά χρόνια που μένουνε. Και για αυτό δεν τους συμφέρει να
φύγουν. Και ο άλλος λέει «ό,τι θέλεις. Θες να φύγεις; Φύγε. Πού θα
βρεις πιο… Πώς πήγανε τα ενοίκια που έχουνε πάει. Το κάνανε αυτό.
Πολλές. Ειδικά η κοπέλα που μένει από κάτω με την κόρη. Λέγανε «τι
θα γίνει; Τι θα κάνεις;». «Ότι θέλεις κάνε. Εγώ δε δίνω ούτε ένα ευρώ»

V., καθαρίστρια, 60, Άγιος Σώστης

Σημερινές τάσεις στην αγορά κατοικίας

• Οι σημερινές τάσεις στην αγορά κατοικίας 
συνδέονται με πολλούς τρόπους με τα θέματα 
της ενέργειας στις πολυκατοικίες

Η κρίση

• Πολλά από τα σημερινά προβλήματα και τις 
τρέχουσες πρακτικές σε επίπεδο διαμερίσματος 
ή σε επίπεδο πολυκατοικίας έχουν τις ρίζες τους 
στην περίοδο της κρίσης



Κλείνοντας

• Πολυδιάστατος χαρακτήρας των ζητημάτων της κατανάλωσης ενέργειας στην κατοικία

• Ιδιαιτερότητες πολυκατοικιών

• Οι ενεργειακές αναβαθμίσεις δεν είναι ένα απλά τεχνικό θέμα

• Δύσκολη θέση των ενοικιαστών αλλά και των ιδιοκτητών που έχουν κατοικία με οικονομικές υποχρεώσεις 

«Το θέμα είναι ότι αν έρθει κάτι τρελό [στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος] θα πανικοβληθώ. Γιατί δε μου είναι κάτι
σύνηθες. Δηλαδή, κουτσά στραβά που λέει ο λόγος, τα έβγαζα. Αλλά τώρα δηλαδή… Υπάρχει αυτή η γραμμή που την
περνάμε. Τον πρώτο καιρό έλεγες «θα κόψω από κει, δεν θα ταξιδέψω, δεν θα φύγω ένα Σαββατοκύριακο που ήθελα να
φύγω, δεν θα πάω στο χωριό μου που πήγαινα μία δυο φορές το χρόνο, τώρα μπορεί να πάω ανά δύο χρόνια». Τώρα πας
στα βασικά. Δηλαδή, άμα γίνουν και τα βασικά πολυτέλεια…»

Γ., δημόσιος υπάλληλος, 43, Κυνοσάργους


