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Gerichte benadering in Griekenland toont een belangrijke mogelijkheid voor energiebesparing 

 

Het bedrijven van energiezuinige gebouwen is een algemeen streven voor de publieke en private sector 

teneinde de algemene EU-doelstellingen op het gebeid van energie te bereiken. Bovendien is er door de brede 

economische crisis een nieuwe urgentie ontstaan om kosten te besparen voor zowel de individuele als de 

nationale economie. Zorginstellingen in Griekenland vormen een belangrijk potentieel voor energiebesparing 

omdat veel gebouwen vòòr 1980 zijn gebouwd (het jaar waarin de Griekse wetgeving voor gebouwisolatie werd 

ingevoerd) en ook omdat er nog weinig bewustzijn is op he vlak van energie efficiency. In het Save Age project 

stuiten we op belangrijke barrières omdat zulk werk niet eerder op lokaal niveau was gedaan; ook zijn er geen 

Griekse leden in de E.D.E. associatie en is er geen verplichte nationale associatie. Als resultaat zien we dat 

zorginstellingen meestal los van elkaar handelen. 

De sectoren gebouwde omgeving en transport zijn de belangrijkste energiegebruikers in Griekenland. 

Gebouwen in Griekenland zijn verantwoordelijk voor 36% van het nationale energiegebruik. Gedurende de 

periode 2000-2005 naam hun gebruik met 24% toe, tot 8,54 MToe. Dit is een van de grootste toenames in het 

energiegebruik van gebouwen binnen Europa (bron: Universiteit van Athene voor het Griekse Ministerie van 

Ontwikkeling). 

Eén van de oorzaken dat Griekse gebouwen gekenmerkt worden door hoog energiegebruik is hun slecht 

geïsoleerde gebouwschil, de inefficiënte installaties en het feit dat geen moderne technologie is toegepast, 

vooral als gevolg van het gebrek aan regelgeving op dit gebied in de laatste 30 jaar. Deze situatie kwamen we 

ook tegen tijdens de onderzoeken ten behoeve van het SAVE AGE project: zorginstellingen richten zich vooral 

op zorgverlening (zoals ook mag worden verwacht) en besteden weinig aandacht aan energiebesparing. 

Een overzichtsstudie voor de Piera prefectuur in Griekenland toonde aan dat er een besparingspotentieel is van 

62% in appartementen die vòòr 1980 gebouwd zijn (de categorie gebouwen waarin ook zorggebouwen voor 

ouderen waren ondergebracht). Meer specifiek liet de studie zien dat er een energiebesparingspotentieel van 

134 kWh/m2 per jaar is voor deze sector. 

 

Eerdere ervaringen in soortgelijke 

situaties hebben uitgewezen dat een 

goede marketingstrategie essentieel 

is. Deze strategie omvat zeer 

belangrijke maar vaak onderschatte 

onderdelen zoals een duidelijke 

omschrijving van de doelgroep en een 

goed bedrijfsprofiel (gebaseerd op 

energiebesparing).  

Bron: Structure for a local PR strategy: RURASU project (IEE)- Publishable oriented report (2007) 
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De puzzel om energiebesparing 

te realiseren op lokaal niveau 

heeft verschillende stukjes. 

Soms zijn ze niet allemaal nodig 

om bepaalde doelen te 

bereiken; maar toch kan een 

complete puzzel maximaal effect 

opleveren. Een belangrijke 

factor is om als basisprincipe 

een milieu- en energie-

vriendelijk beleid aan te nemen 

dat zich horizontaal uitstrekt 

over alle uitgevoerde activi-

teiten. 
 

Een voorbeeld van zo’n horizontale speciale toepassing van duurzaam energiebeheer is uitgevoerd bij de 

investeringen in de Piera prefectuur onder het EU initiatief Leader+.  Vòòr elke investering werd een 

“energiepaspoort” van het gebouw opgesteld op basis waarvan alle energie en milieuverbeteringen werden 

uitgevoerd. 

 

PV installatie bij een  toeristenverblijf in een traditioneel dorp,  

niet gekoppeld aan het elektriciteitsnet, gefinancierd door C.I. Leader+. 

 

 

 


