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Η Ενεργειακή Σηραηηγική ηης Ένφζης διεσθσνηών / διατειριζηών Μονάδφν Φρονηίδας Ηλικιφμένφν- 
Μ.Φ.Η. (E.D.E.):  Σσζηημαηική εργαζία για ηην ενεργειακή απόδοζη 

 

Η απνδνηηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο είλαη κηα επξέσο δηαδεδνκέλε θαη πιήξσο θαηαλνεηή έλλνηα ζηελ νηθνλνκία, ε 

νπνία είλαη απαξαίηεην ζπζηαηηθό ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Αηηία γηα ηα παξαπάλσ είλαη ε 

αληαγσληζηηθόηεηα. Αλαθαιύπηνπκε ζηελ πξάμε, όηη ε πεξίπησζε ηεο απνδνηηθήο ρξήζεο ηεο ελέξγεηαο ζηα 

θηίξηα θαη εηδηθά ζηηο Μ.Φ.Η., είλαη έλα ζέκα κε ην νπνίν νη ηδηνθηήηεο ησλ Μ.Φ.Η. ήξζαλ ζε επαθή κόλν ηα 

ηειεπηαία ρξόληα. Η θύξηα ώζεζε γηα αιιαγέο ζηελ λννηξνπία είλαη ε πνιηηηθή ηεο Δ.Δ. ζηνλ ηνκέα ησλ 

πεξηβαιινληηθώλ αιιαγώλ θαη θαηά ζπλέπεηα νη λνκνζεηηθέο αιιαγέο, ηα εζληθά ζρέδηα δξάζεο, νη 

επηρνξεγήζεηο, ηα αλαπηπμηαθά θαη επηδεηθηηθά πξνγξάκκαηα, νη πηέζεηο ησλ πνιηηώλ, ε πςειόηεξε 

επαηζζεηνπνίεζε κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ, θιπ. 

 

Ωζηόζν, θαηά ηελ εμέηαζε ηεο θαηάζηαζεο ζε απηόλ ηνλ ηνκέα κπνξείηε αθόκε λα δηαπηζηώζεηε όηη ζηα 

πεξηζζόηεξα από απηά ηα θηίξηα θαλείο δελ αζρνιήζεθε ζπζηεκαηηθά κε ην πξόβιεκα ηεο θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο. Πην ζπρλά, είλαη νη δηεπζπληέο πνπ ζέινπλ λα κεηώζνπλ ην θόζηνο ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. 

Ωζηόζν, ηα κέηξα ιηηόηεηαο ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο θαηά θαλόλα δελ δηελεξγνύληαη ζπζηεκαηηθά αιιά 

εμαξηώληαη από ηηο ηξέρνπζεο πξσηνβνπιίεο, πιεξνθνξίεο ή πξνζθνξέο. 

 

Η ζπζηεκαηηθή δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο είλαη δπλαηή κόλν κε ηελ ελνπνίεζε ησλ δύν πιεπξώλ, ζπζηήλνληαο  

κηα νκπξέια δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο θαη ρξήζεο θαιήο πιεξνθνξηαθήο ππνζηήξημεο πνπ 

πάληνηε παξέρεη ζρεηηθή πιεξνθόξεζε γηα ην ηη ζπκβαίλεη κε ηελ θαηαλάισζε, 

ζπγθξίλνληαο ηηο επηδόζεηο θηηξίσλ ίδηνπ ηύπνπ κε βάζε ηνπο βαζηθνύο δείθηεο ελέξγεηαο, 

ελώ ηελ ίδηα ζηηγκή αληηπξνζσπεύεη έλα θηιηθό εξγαιείν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από 

δηαθνξεηηθά πξνθίι ρξεζηώλ. 

 

Μεηαμύ άιισλ, απηνί είλαη επίζεο ζηόρνη ηνπ έξγνπ Save Age, πνπ πεξηιακβάλεη εηαίξνπο από 10 ρώξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Η δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο θαη σο εθ ηνύηνπ ε επαγσγηθή πξνζέγγηζε ηεο αλάιπζεο θαη 

ηεο κεηαθνξάο βέιηηζησλ πξαθηηθώλ θαη ηερληθώλ ζε κεκνλσκέλεο Μ.Φ.Η. πνπ βαζίδεηαη ζηε γλώζε θαη 

εκπεηξία εμεηδηθεπκέλσλ ηδξπκάησλ, απνηειεί ην ζεκέιην ελεξγεηαθήο ζηξαηεγηθήο ηεο Έλσζεο δηεπζπληώλ / 

δηαρεηξηζηώλ Μνλάδσλ Φξνληίδαο Ηιηθησκέλσλ- Μ.Φ.Η. (E.D.E.). Μόλν ην ηειεπηαίν ζα απνηειέζεη βαζηθό 

έγγξαθν ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηε βάζε γηα ηε ζπζηεκαηηθή εξγαζία γηα ηελ ελεξγεηαθή απόδνζε.
 

 

Μπνξνύκε λα πεξηκέλνπκε πεξηζζόηεξα από ην έξγν θαη όρη απιώο κηα ζηνίβα 

ραξηηώλ; Βεβαίσο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ζα μέξνπκε πεξηζζόηεξα ζε 

επίπεδν ηεο E.D.E.. Θα είκαζηε θαιύηεξα εμνηθεησκέλνη κε ηελ θνηλή θαηαλάισζε θαη 

ζπζηεκαηηθά νη δπλαηόηεηεο ζε επηκέξνπο ηνκείο ζα εθηηκεζνύλ. Θεσξεηηθέο 

εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηηο δπλαηόηεηεο, νη νπνίεο ζε γεληθό πνζνζηό ππεξβαίλνπλ ην 

20% ηεο πθηζηάκελεο ελέξγεηαο ζα πξέπεη λα απνδεηρζνύλ ζηηο κειέηεο πεξηπηώζεσλ. 

Έηζη, όρη κόλν ζεσξεηηθά, ε πξαθηηθή εθαξκνγή ζα είλαη κπξνζηά καο. 
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Σηηο  ρώξεο  πνπ  ζπκκεηέρνπλ ζην  πξόγξακκα νη εηαίξνη εξγάδνληαη εληαηηθά ζηηο 

δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Η Έλσζε Κνηλσληθώλ ηδξπκάησλ ηεο Σινβελίαο (SSZS) γηα παξάδεηγκα,  ήδε 

ελέηαμε ζε ιεηηνπξγία πηινηηθό ζύγρξνλν ζύζηεκα δηαρείξηζεο πιεξνθνξηώλ 

ελέξγεηαο  πνπ αληηπξνζσπεύεη ηε  Βέιηηζηε  Γηαζέζηκε  Τερληθή ζηνλ  ηνκέα απηό, 

ζηελ επξύηεξε πεξηνρή. Ταπηόρξνλα, ε  αλάγθε γηα νκπξέια δηαρεηξηζηή  

ελέξγεηαο  παξνπζηάζηεθε ακέζσο ζην επίπεδν ηεο SSZS. Υυηλό  κόζηος  

ενέργειας  και  νερού ανά  κάηοικο,  ποσ  σπερβαίνει  2  θορές ηο  ίδιο κόζηος ανά μέλος οικογένειας 

ζε ιδιφηικές καηοικίες θαη ζρεδηαδόκελεο επελδύζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο απνθαηάζηαζεο νξηζκέλσλ θηηξίσλ είλαη 

κεξηθνί πξόζζεηνη ιόγνη γηα κηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ζε απηό ηνλ ηνκέα. 

 

Τέηνηα αληαπόθξηζε επηβεβαηώλεη όηη είκαζηε ζην ζσζηό δξόκν. Τν ελδηαθέξνλ γηα 

κέηξα πνπ βειηηώλνπλ ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθόηεηα είλαη πςειό, αλ ζα γλσξίδακε 

νπζηαζηηθά θαη ζπζηεκαηηθά πώο λα παξνπζηάζνπκε ηα κέηξα απηά ζε ζπγθεθξηκέλα 

παξαδείγκαηα, ηα νπνία είλαη πεξηεθηηθά θαη γλσζηά ζηνπο δηαρεηξηζηέο Μ.Φ.Η.. 

Ταπηόρξνλα, είλαη αλαγθαίν λα πξνζθέξνπκε πξαθηηθέο ιύζεηο γηα ηε βηώζηκε 

παξαθνινύζεζε ησλ παξακέηξσλ ηεο ελέξγεηαο θαη πάλσ από όια κόληκε παξνρή 

ππνζηήξημεο εκπεηξνγλσκόλσλ. Μόλν ζηελ πεξίπησζε απηή ηα κέηξα ζα 

κπνξνύζαλ λα είλαη απνηειεζκαηηθά βξαρππξόζεζκα όζν θαη ζε καθξνπξόζεζκα, ηα απνηειέζκαηα πνπ 

επηηεύρζεθαλ, θαζώο θαη ε δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα είλαη ην θαιύηεξν θίλεηξν γηα ηε ζπζηεκαηηθή 

αληηκεηώπηζε  απηνύ ηνπ ηνκέα ζε κεγάιν αξηζκό ηδξπκάησλ ζε όιε ηελ Δπξώπε. 

 

  

 


