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Έργο SAVE AGE – Ένασ χρόνοσ εφαρμογισ 

 

Το ζργο SAVE AGE μετά από ζνα χρόνο δείχνει ωριμότθτα εφαρμογισ και αποδίδει ςιγά-ςιγά τα κφρια 

αποτελζςματα και παραδοτζα. Κατά τουσ επόμενουσ μινεσ θ ανάλυςθ τθσ τρζχουςασ κατάςταςθσ τθσ 

ενεργειακισ αποδοτικότθτασ ςε 10 ςυμμετζχοντα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ κα υλοποιθκεί. Η ανάλυςθ κα προβάλλει 

τθν πραγματικι κατάςταςθ ςτθν κατανάλωςθ ενζργειασ των Μ.Φ.Η., τουσ λόγουσ για τθν αναποτελεςματικι 

ενεργειακι ςυμπεριφορά των θλικιωμζνων και κα μασ παρουςιάςει τισ πιο ςθμαντικζσ ανάγκεσ και εμπόδια για 

τισ Μ.Φ.Η. ςτθν Ευρϊπθ. Βζλτιςτεσ διακζςιμεσ τεχνικζσ και καλφτερεσ/χειρότερεσ πρακτικζσ κα δϊςουν 

κατευκυντιριεσ γραμμζσ για χιλιάδεσ αντίςτοιχεσ μονάδεσ ςτθν προςπάκεια για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ 

αποδοτικότθτασ. 

Η κατανάλωςθ ενζργειασ φαίνεται να είναι υψθλότερθ για τθ κζρμανςθ νεροφ, τθ χριςθ κουηίνασ και τθ 

λειτουργία πλυντθρίων κακϊσ και τθ κζρμανςθ των δωματίων. Τα μζχρι τϊρα αποτελζςματα ανζδειξαν τθ 

μεγάλθ ςθμαςία τθσ μείωςθσ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ ςτθ κζρμανςθ, τον φωτιςμό, τθ χριςθ πλυντθρίου 

ςτισ κουηίνεσ των μονάδων. Μεγαλφτερεσ απϊλειεσ κερμότθτασ παρουςιάηονται μζςω ςτζγθσ, κουφωμάτων και 

καμινάδων. Η ενεργειακι αποδοτικότθτα κα πρζπει πρϊτα να αντιμετωπίηεται με τθ βελτίωςθ τθσ διαχείριςθσ 

τθσ ενζργειασ, δράςεισ διάδοςθσ πλθροφοριϊν και μζτρα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. Οι μεγαλφτερεσ επενδυτικζσ 

ευκαιρίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ είναι μζςω μόνωςθσ των ςτεγϊν, αλλαγισ των 

ςυςτθμάτων κζρμανςθσ νεροφ, αλλαγισ των λαμπτιρων φωτιςμοφ και ρφκμιςθ του τοπικοφ ενεργειακοφ 

ςυςτιματοσ παροχισ. Ραρακολοφκθςθ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ και ςυγκρίςεισ μεταξφ διαφορετικϊν 

μονάδων κα οδθγιςει ςε ςυναγωνιςμό και βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ. 

Ένα από τα επόμενα ςθμαντικά γεγονότα ςτο ζργο SAVE AGE κα είναι το διεκνζσ ςεμινάριο «Μείωςθ 

Ενεργειακοφ Κόςτουσ ςε Ευρωπαϊκζσ Μονάδεσ Φροντίδασ Ηλικιωμζνων», που πραγματοποιείται ςτο Ξενοδοχείο 

Clairton ςτθν Ρράγα, ςτισ 29/09/2011 από τισ 9:00 ζωσ τισ 12:00. Στθ διάςκεψθ αυτι τα πρϊτα αποτελζςματα 

του ζργου AGE SAVE κα παρουςιαςτοφν. Οι ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να αποκτιςουν ςθμαντικζσ 

πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ ενεργειακζσ επιδόςεισ, τισ ανάγκεσ και τα εμπόδια για τθν ενεργειακι 

αποδοτικότθτα ςτισ μονάδεσ, και τισ καλφτερεσ/χειρότερεσ πρακτικζσ ςτθν ενεργειακι αποδοτικότθτα. Επιπλζον, 

κα είναι ςε κζςθ να βρουν ςθμαντικζσ προτεινόμενεσ λφςεισ, για παράδειγμα ζνα ςφςτθμα πλθροφόρθςθσ 

ενεργειακισ διαχείριςθσ, ζνα επιτυχθμζνο παράδειγμα μεκόδου για ενεργειακι ευαιςκθτοποίθςθ, το γερμανικό 

οικονομικό μοντζλο για τθν ενεργειακι αποδοτικότθτα και τισ ςτρατθγικζσ και τα ςχζδια δράςθσ για τθν 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτο μζλλον. Πλοι οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να ςυμμετάςχουν ςτθν εκδιλωςθ: 

ςύνδεςμοσ με το πρόγραμμα τησ εκδήλωςησ. 

 

http://www.saveage.eu/templates/saveage/pdf/reducing_energy_costs_program.pdf

