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H κοινοπραξία του EVIDENT

Το έργο EVIDENT έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα
έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020
βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης υπ. αριθ. 957117.

Συντονιστές έργου

Συντονιστής του έργου
Αν. Καθ. Παναγιώτης Σαρηγιαννίδης/ ΠΔΜ

psarigiannidis@uowm.gr

Τεχνικός διευθυντής
Αν. Καθ. Ιωάννης Πραγγίδης / ΔΠΘ

gpragkid@econ.duth.gr

@EvidentH2020 https://www.linkedin.com/company/evident-h2020

https://evident-h2020.eu info@evident.eu

Αναζητώντας τους κύριους παράγοντες που 
καθορίζουν τον τρόπο λήψης αποφάσεων των 
καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας βάσει 
κοινωνικοοικονομικών παραγόντων.
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Στόχοι του έργου EVIDENT

Σενάρια μεγάλης κλίμακας του έργου EVIDENT

Σενάριο 1: Εκτίμηση παρεμβάσεων σχετικά με την
παροχή πληροφοριών κατανάλωσης σε οικιακούς
χρήστες. Αξιολόγηση της παροχής πληροφόρησης
στους καταναλωτές σε θέματα κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας.

Σενάριο 5: Διερεύνηση της σχέσης ζήτησης και
ενεργειακής αποδοτικότητας. Προσδιορισμός του
ρόλου του οικονομικού και περιβαλλοντικού
αλφαβητισμού στην προθυμία των καταναλωτών για
πληρωμή αποδοτικότερων οικιακών συσκευών.

Σενάριο 3: Διερεύνηση του ρόλου των μεγάλων
δεδομένων στην αξιολόγηση των καταναλωτικών
συνηθειών στην αγορά ενέργειας. Προσδιορισμός
των παραγόντων που επηρεάζουν τα αποτελέσματα
των ενεργειακών παρεμβάσεων σε επίπεδο
νοικοκυριού με την χρήση μηχανικής μάθησης.

Σενάριο 2: Εκτίμηση παρεμβάσεων σχετικά με την
παροχή πληροφοριών κατανάλωσης και σύγκριση
όμοιων καταναλωτών. Αξιολόγηση της παροχής
πληροφόρησης στους καταναλωτές σε θέματα
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε σύγκριση με
αυτήν των γειτόνων του.• Η ανάλυση του ρόλου των

συμπεριφορικών προκαταλήψεων
σε θέματα ενεργειακής απόδοσης.

• Η πρόταση πολιτικών και
νομοθετικών μέτρων βάσει των
αποτελεσμάτων από 5 σενάρια
μεγάλης κλίμακας.

• Η ευαισθητοποίηση του κόσμου
σχετικά με θέματα ενέργειας μέσω
της διάδοσης των αποτελεσμάτων
του έργου.

• Η προώθηση ανοιχτών δεδομένων
για την ενίσχυση μελλοντικών
ερευνών.

• Η εμπορευματοποίηση των
αποτελεσμάτων του έργου
συμβάλλοντας παράλληλα στη
διάδοση νέων τεχνολογιών.

• Η ανάπτυξη μιας ψηφιακής
πλατφόρμας για τον καλύτερο
σχεδιασμό και εφαρμογή
πολιτικών σε θέματα ενέργειας.

Σενάριο 4: Διερεύνηση των συμπεριφορικών
προκαταλήψεων των καταναλωτών σε θέματα
ενέργειας και σύνδεση αυτών με το επίπεδο
οικονομικού αλφαβητισμού. Δημιουργία ενός
επιμορφωτικού παιχνιδιού για τον προσδιορισμό
των παραγόντων που οδηγούν τις αποφάσεις των
καταναλωτών σε θέματα επισκευής και
αντικατάστασης οικιακών συσκευών.

ΣΚΟΠΟΣ

Το έργο EVIDENT οραματίζεται τη διαμόρφωση ενός πλαισίου για την
διερεύνηση της συμπεριφοράς αλλά και των κινήτρων των ατόμων κατά τη λήψη
αποφάσεων για ζητήματα κατανάλωσης ενέργειας. Το EVIDENT θα ερευνήσει και
θα προωθήσει θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας σε πολίτες και νοικοκυριά,
στην επιστημονική κοινότητα και σε νομοθετικά όργανα.

Η ομάδα του EVIDENT αποτελείται από 9 συνεργάτες, από 5 Ευρωπαϊκές χώρες
οι οποίοι θα αναλύσουν πολιτικές παρεμβάσεις σχετικά με την ενεργειακή
αποδοτικότητα. Το EVIDENT θα αναπτύξει μια πλατφόρμα λογισμικού και θα
παρουσιάσει 5 σενάρια μεγάλης κλίμακας σε 2 ευρωπαϊκές χώρες σε διάστημα 3
ετών.
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Αναζητώντας τους κύριους παράγοντες που καθορίζουν τον τρόπο λήψης 
αποφάσεων των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας βάσει 
κοινωνικοοικονομικών παραγόντων.


