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» Πρώηα ζσμπεράζμαηα από ηα ιδρύμαηα θρονηίδας για ηλικιωμένοσς « 

 

 17 Σινβεληθά ηδξύκαηα θξνληίδαο γηα ειηθησκέλνπο ζπκκεηέρνπλ ζην 

πξόγξακκα SAVE AGE, κέρξη ηώξα έρνπκε επηζθεθηεί θαη αλαιύζεη 10 από 

απηά. Σε όια ηα ηδξύκαηα αληηκεησπίζακε ζεηηθή αληαπόθξηζε θαη πξνζπκία γηα 

ζπλεξγαζία θαη ζπιινγή δεδνκέλσλ. Απνδείρζεθε όηη ε ύπαξμε θαιά 

θαηαξηηζκέλσλ εξγαδόκελσλ ζηα ηδξύκαηα είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο, ηδίσο ζηνλ 

ηνκέα ηεο κείσζεο ησλ δαπαλώλ θαη ηεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο. 

Γνωρίζαηε όηη ην κέζν εηήζην θόζηνο γηα ηελ ελέξγεηα θαη ην λεξό είλαη 880 

επξώ αλά έλνηθν, ην νπνίν είλαη δηπιάζην ζπγθξηλόκελν κε ην θόζηνο ελόο  

κέινπο νηθνγέλεηαο ζε δηακέξηζκα δύν ππλνδσκαηίσλ; 

 

Δηάθνξνη δείθηεο δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ γηα αμηνιόγεζε θαη 

ζύγθξηζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθόηεηαο ησλ ηδξπκάησλ.  Τα δεδνκέλα γηα θάζε 

ίδξπκα είλαη δηαζέζηκα ζηε δηθηπαθή πύιε Sinergija 3, όπνπ πξνζηαηεύνληαη από όλνκα 

ρξήζηε θαη θσδηθό πξόζβαζεο. Σην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο 

επίζεο, ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηαθνύ ηζνδπγίνπ, θόζηε θαη εθπνκπέο γηα ηελ 

ηξέρνπζα πεξίνδν θαη ηζηνξηθά παξνπζηάδνληαη, θαζώο  θαη νη ηαμηλνκήζεηο ησλ 

ηδξπκάησλ ζύκθσλα κε ηνλ επηιεγκέλν δείθηε, ζε ζύγθξηζε κε άιια ηδξύκαηα ζηε 

Σινβελία. 

 

 

 

 

Τν γξάθεκα δείρλεη ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε 

αλά κνλάδα θαη σθέιηκν ρώξν ζε επίπεδν ηνπ έηνπο 2010 γηα 

16 ηδξύκαηα. Φαίλεηαη όηη ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ 

ηεο ρακειόηεξεο θαηαλάισζεο ησλ 109 kWh/m2 θαη ηεο 

κεγαιύηεξεο θαηαλάισζεο ησλ 296 kWh/m2. Απηό ην είδνο 

ζύγθξηζεο κεηαμύ παξόκνησλ ηδξπκάησλ καο δίλεη ηε 

δπλαηόηεηα λα αλαιάβνπκε αλάινγε δξάζε ζε ζπλνιηθό 

επίπεδν. Χξεηάδεηαη λα πξνζδηνξίζνπκε γηαηί ππάξρνπλ 

ηέηνηεο δηαθνξέο, ηη κπνξνύκε λα θάλνπκε γηα λα 

βειηηώζνπκε ηελ απνδνηηθόηεηα θαη λα κεηώζνπκε ηελ 

θαηαλάισζε θαη πνηεο είλαη νη βέιηηζηεο δηαζέζηκεο ηερληθέο 

πνπ επιόγσο κπνξνύλ λα ιεθζνύλ ππόςε. 
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Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ηδξύκαηα θξνληίδαο γηα ηνπο ειηθησκέλνπο έρνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο, θαζώο 

πξσηαξρηθό θαζήθνλ ηνπο  είλαη ε θξνληίδα γηα ηνπο                                         

δηακέλνληεο θαη ε άλεηε δηαβίσζή  ηνπο (πςειόηεξε ζεξκνθξαζία άλεζεο, αεξηζκόο                                                          

ζηηο εγθαηαζηάζεηο, πςειόηεξε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ρξήζεο...). Λόγσ 

απηώλ         ησλ απαηηήζεσλ    νξηζκέλα από  ηα   κέηξα βξίζθνληαη  ζε αληίζεζε κε 

ηελ                ελεξγεηαθή απνδνηηθόηεηα, γηα παξάδεηγκα πςειόηεξε 

εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία θαηά 1° C                                                απμάλεη ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο  θαηά  

8%. Παξ'όιεο  ηηο  απαηηήζεηο,                                                  εμαθνινπζνύλ λα ππάξρνπλ κεγάιεο 

δπλαηόηεηεο     γηα    εμνηθνλόκεζε                                                         ελέξγεηαο θαη εμνηθνλόκεζε θόζηνπο πνπ 

κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε ιήςε απιώλ κέηξσλ. Σηελ πξώηε θάζε, είλαη αλαγθαίν 

λα  ελεκεξώζνπκε ηνπο ελνίθνπο πώο λα δηαρεηξηζηνύλ  ηηο ειεθηξηθέο θαηαλαιώζεηο. Μέηξα όπσο ην ζβήζηκν ηνπ 

θσηηζκνύ πξηλ από ηελ αλαρώξεζε από έλα δσκάηην ή ην επαξθέο θσο εκέξαο έρνπλ κεγάιεο δπλαηόηεηεο 

εμνηθνλόκεζεο, όπσο επίζεο, ε απελεξγνπνίεζε ηεο ηειεόξαζεο θαη άιισλ ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ, εάλ δελ είλαη 

ζε ρξήζε. 

 

Σηέγνωμα ηηρ μποςγάδαρ ζε εξωηεπικούρ σώποςρ 
ηο καλοκαίπι μποπεί να μειώζει ηην καηανάλωζη 
ενέπγειαρ καηά 10% 

 

 

Μεηαμύ ησλ απιώλ κέηξσλ πνπ ζα κπνξνύζακε λα βξνύκε είλαη ην 

ζηέγλσκα ηεο κπνπγάδαο ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο, αληηθαηάζηαζε ηνπ 

θσηηζηηθώλ ζηνηρείσλ κε κεγαιύηεξεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθόηεηαο, 

ηδηαίηεξα κε ιακπηήξεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο θαη εγθαηάζηαζε θαη 

θαηάιιειε πξνζαξκνγή ησλ ζεξκνζηαηηθώλ βαλώλ ζε ζεξκαληηθά 

ζώκαηα, ηα  νπνία έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί ζε όια ζρεδόλ ηα 

ηδξύκαηα. 

 

Σεκαληηθά βήκαηα θαη επίζεο κεγαιύηεξεο εμνηθνλνκήζεηο είλαη εθηθηέο, εηδηθά 

κέζσ ηεο αλαθαηαζθεπήο ησλ θηηξίσλ (κόλσζε, παξάζπξα θαη πόξηεο), ηεο 

θαλνληζηηθήο πξνζέγγηζεο ζε εζληθό επίπεδν (από ηελ SSZS) ζρεηηθά κε ηε 

ζέξκαλζε ηνπ λεξνύ ρξήζεο θαη ηελ αγνξά εμνπιηζκνύ πιπληεξίσλ ξνύρσλ, ηεο 

αιιαγήο ζηνλ ηξόπν ζέξκαλζεο, ηεο αλάθηεζεο ζεξκόηεηαο από ηα 

ζπζηήκαηα εμαεξηζκνύ, θαη ηδίσο ηεο εηζαγσγήο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο. 

Χαξαθηεξηζηηθνί δείθηεο γηα θάζε ίδξπκα ζα πξέπεη λα είλαη αηζζεηά 

αλαβαζκηζκέλνη ζε ζπληνκόηεξν επίπεδν ρξόλνπ βάζεη ηεο ζπζηεκαηηθήο  

παξαθνινύζεζεο ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, πνπ ζα επηηξέπεη θαηάιιειε αμηνιόγεζε θαη δξάζε. 

 

Σημανηικό: Η ελεξγεηαθή απνδνηηθόηεηα ζε νξγαληζκνύο δελ είλαη κόλν κηα πεξηζηαζηαθή  επέλδπζε γηα 

εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θσηηζκνύ, κόλσζε θηηξίσλ ή αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο. Καηά θύξην ιόγν νη 

άλζξσπνη  θαη ε δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκώλ είλαη νη βαζηθνί παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρία 

ηνπ έξγνπ. 


