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Editorial 
Το έργο SAVE AGE προχωρά στην επόμενη φάση του έργου. Μέχρι τώρα, προκαταρκτικοί 

ενεργειακοί έλεγχοι σε 100 Ευρωπαϊκές Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων έχουν 
πραγματοποιηθεί και οδήγησαν σε διεξοδική βασική ανάλυση, η οποία αποτύπωσε μια 

σημαντική εικόνα για την κατανάλωση ενέργειας σε κατοικίες και ιδρύματα περίθαλψης. 
Όλες οι γνώσεις πρέπει τώρα να μεταφερθούν σε χρήσιμες δραστηριότητες συνεργασίας με 
ιδρύματα περίθαλψης, κορυφαίες οργανώσεις τους και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς του 

τομέα της φροντίδας ηλικιωμένων. 
 
Στο δεύτερο ενημερωτικό δελτίο μας, μπορείτε να βρείτε μερικά ενδιαφέροντα αποσπάσματα 

από τις αναλύσεις που ασχολούνται με την κατανάλωση ενέργειας στις Μονάδες Φροντίδας 
Ηλικιωμένων και μια σύντομη έκθεση σχετικά με τη διεθνή ημερίδα για την αποδοτική χρήση 
ενέργειας. Όλες οι αναλύσεις, τα δελτία τύπου, καθώς και ενδιαφέροντα νέα από τους 

συνεργάτες μας βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας (www.saveage.eu) - μη διστάσετε να την 
επισκεφτείτε και να μάθετε περισσότερα για την ενεργειακή αποδοτικότητα σε Μονάδες 
Φροντίδας Ηλικιωμένων! 
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Συνολική Ενεργειακή Κατανάλωση σε 100 Μονάδες Φροντίδας 
Ηλικιωμένων 
 
 
Η Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (EPBD) έχει γίνει ο οδηγός για την έναρξη της 

ταξινόμησης της ενεργειακής απόδοσης και της πιστοποίησης της. Η ανάπτυξη σημείων αναφοράς 
για να καταστεί δυνατή η σύγκριση των ενεργειακών επιδόσεων παρόμοιων κτιρίων, σε διάφορες 
χώρες, είναι ως εκ τούτου ένα σημαντικό θέμα. Η συγκριτική αξιολόγηση (μέσω σημείων 

αναφοράς) της ενεργειακής αποδοτικότητας αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την προώθηση 
της αποτελεσματικής χρήσης της ενέργειας στα κτίρια. 
 

Όσο ήταν δυνατόν να εξετάσει, σημεία αναφοράς σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας δεν έχουν 
μελετηθεί για Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), μέχρι στιγμής. Επιπλέον, οι ΜΦΗ 
στερούνται γνώσεων και ευαισθητοποίησης για την ενεργειακή αποδοτικότητα και είναι γενικά 

αρκετά απρόθυμες στις νέες τεχνολογίες. Κύριο μέλημά τους είναι να παρέχουν την καλύτερη 
δυνατή ποιότητα φροντίδας και συχνά παραμελούν τα τεχνικά ζητήματα ενέργειας. Η ανάπτυξη 

διασυνοριακών συγκρίσεων της ενεργειακής αποδοτικότητας σε ΜΦΗ θα αυξήσει την 
ευαισθητοποίηση τους και θα οδηγήσει τις αποφάσεις τους προς την κατεύθυνση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας. 

 
Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο του έργου κατάρτισαν ένα απλό εργαλείο συγκριτικής 
αξιολόγησης που επιτρέπει την εκτίμηση της κατανάλωσης ενέργειας μιας ΜΦΗ, βασισμένο σε απλά 

κριτήρια όπως το μέγεθος, η θέση, ο αριθμός των ατόμων που διαμένουν σε αυτές, ο αριθμός 
εργαζομένων και το έτος κατασκευής. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να συμπληρωθούν τα ελλιπή 
στοιχεία και, τελικά, να πραγματοποιηθεί μια πιο λεπτομερής ανάλυση στο μέλλον. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

              
 

Παράδειγμα από την ανάλυση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας σε 100 ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης 

 
Εάν θέλετε να ελέγξετε τη μέση κατανάλωση ενέργειας σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων σε 

κάθε συμμετέχουσα χώρα και να τη συγκρίνετε  με τα εκτιμώμενα νούμερα, τότε επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας: www.saveage.eu 
 

 

EUI1 Εκτιμώμενη 
κατανάλωση  

με το σημείο αναφοράς 

 

Πραγματική 
κατανάλωση 

Διαφορά 
( Πραγματικό - 
Εκτιμώμενο ) 

 

       kWh/m2/yr %  

 CZ 349 435 +24,8  

 DE 263 224 -15,1  

 FR 255 176 -30,9  

 GR 235 234 -0,5  

http://www.saveage.eu/


 

  

 

 (Μη)Αποδοτική Ενεργειακή Συμπεριφορά σε Μονάδες 
Φροντίδας Ηλικιωμένων 
 
Η ενεργειακή αποδοτικότητα αποτελεί βασικό εργαλείο για να αντιμετωπιστούν τέσσερις μεγάλες 
προκλήσεις του παγκόσμιου ενεργειακού τομέα: η κλιματική αλλαγή, η ποιότητα και η ασφάλεια 

των αποθεμάτων, οι τάσεις της αγοράς και η διαθεσιμότητα των ενεργειακών πηγών. Η μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας σε ΜΦΗ είναι σημαντική λόγω της γήρανσης του ευρωπαϊκού πληθυσμού 
και επειδή αυτά τα κέντρα λειτουργούν 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο, με υψηλή 

πληρότητα. 
 
Η ενεργειακή συμπεριφορά αφορά είτε σε επένδυση ή σε καθημερινή συμπεριφορά. Το πρώτο 

τυπικά περιλαμβάνει την υιοθέτηση μιας νέας τεχνολογίας, ίσως την αγορά μιας νέας 
συσκευής/συστήματος. Η καθημερινή συμπεριφορά είναι συμπεριφορά ρουτίνας, όπως το σβήσιμο 
τα φώτων φεύγοντας από ένα δωμάτιο. Αλλαγές σε αυτή τη συμπεριφορά των καταναλωτών 

μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας 
κατέστησε σαφές ότι η αλλαγή της συμπεριφοράς που σχετίζεται με την ενέργεια μπορεί 
ενδεχομένως να εξοικονομήσει περίπου 19% (± 5%) της κατανάλωσης ενέργειας μας. Αυτή η 

εξοικονόμηση οφείλεται σε αλλαγές στον τρόπο ζωής, ευαισθητοποίηση, χαμηλού κόστους δράσεις 
και μικρές επενδύσεις. 
 

Η ανάλυση συμπεριφοράς περιλαμβάνει 100 πιλοτικά ιδρύματα σε 10 χώρες. Για τους σκοπούς της 
συλλογής δεδομένων, ένα ερωτηματολόγιο αναπτύχθηκε, το οποίο ήταν χωρισμένο σε οκτώ 
διαφορετικούς τομείς: διαχείριση, συντήρηση, γραφείο, κουζίνα, πλυντήριο, καθαρισμός, βοηθητικό 

προσωπικό και αυτόνομοι κάτοικοι. 
 

 

Παράδειγμα από την Ανάλυση της (Μη)Αποτελεσματικής Ενεργειακής Συμπεριφοράς Ενοίκων και Εργαζομένων σε 

ΜΦΗ 

 
Η ανάλυση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει σημαντική έλλειψη πληροφόρησης και γνώσεων 
σχετικά με την ενεργειακή αποδοτικότητα μεταξύ του προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων 

διευθυντικών στελεχών και προσωπικού) και των ενοίκων των ΜΦΗ. Αυτό μπορεί επίσης να 
οδηγήσει σε έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με την ενεργειακή αποδοτικότητα και την εξοικονόμηση 
ενέργειας. Η ευαισθητοποίηση σε όλα τα επίπεδα ενός οργανισμού (διαχείριση, συντήρηση, 

προσωπικό, ένοικοι, κ.λπ.) είναι το πιο αποτελεσματικό μέτρο για την επίτευξη των στόχων 
εξοικονόμησης. Η μελέτη δείχνει επίσης ότι οι ενεργειακές δαπάνες των ΜΦΗ θα μπορούσαν να 

βελτιστοποιηθούν απλά αλλάζοντας κάποιες συνήθειες, κυρίως αυτές των εργαζομένων. Μπορούμε 
να συμπεράνουμε από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν ότι υπάρχει περιθώριο για τη βελτίωση της 
ενεργειακής συμπεριφοράς σε κάθε πτυχή. 

 
 

Μη αποδοτική συμπεριφορά Χώρα Θέμα 

Τα φώτα είναι πάντοτε ανοιχτά ακόμη και όταν δεν 
είναι κανείς στο δωμάτιο  

Φωτισμός 

Ο ανελκυστήρας χρησιμοποιείται πάντα 
 

Χρήση ανελκυστήρα 



 

  

 
 

 
Το Πρώτο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Δείχνει Εντυπωσιακή Δυνατότητα 
Εξοικονόμησης Ενέργειας  
 
Οι εταίροι του έργου SAVE AGE από 10 ευρωπαϊκές χώρες συγκεντρώθηκαν στην Πράγα για να 
παρουσιάσουν τα πρώτα πορίσματα των εργασιών τους. Μόνο 15 μήνες μετά την έναρξη του 

σχεδίου, το κοινό ενημερώθηκε για τα αποτελέσματα των μετρήσεων και αναλύσεων. Το κύριο 
μήνυμα της ημερίδας ήταν: Κάθε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων θα πρέπει να ελέγξει τις 
δυνατότητες της για εξοικονόμηση ενέργειας. 
 

Κατά την έναρξη της ημερίδας, ο καθηγητής Δρ Wilfried Schlüter, 
Πρόεδρος της EDE (Ευρωπαϊκή Ένωση Διευθυντών Μονάδων 

Φροντίδας Ηλικιωμένων), υπογράμμισε τη σημασία και τις δυνατότητες 

που προκύπτουν από το έργο της ομάδας του έργου SAVE AGE. 
Τεχνολογικές εξελίξεις και αλλαγές συμπεριφοράς  μπορούν να  ανοίξουν 

το δρόμο  για  την ενέργεια και μέτρα εξοικονόμησης κόστους.                                                                        

          

              Καθ. Dr. Schlüter                                                                                

Ο κύριος Darko Ferčej, επικεφαλής εταίρος του έργου SAVE AGE, υπογράμμισε τη σημασία της 
ενεργειακής αποδοτικότητας σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, λόγω του ολοένα και πιο 
σημαντικού ρόλου τους εν όψει των αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών και της αύξησης του 

αριθμού των ηλικιωμένων που χρειάζονται σχετική νοσηλευτική περίθαλψη. Ο κ. Ferčej επεσήμανε 
ότι τα κεφάλαια για επενδύσεις είναι χαμηλά και, ως εκ τούτου, η αλλαγή της συμπεριφοράς είναι 
ακόμη πιο σημαντική. Ο στρατηγικός στόχος του έργου SAVE AGE είναι να επιτευχθεί 5% 

εξοικονόμησης ενέργειας και μείωση εκπομπών CO2 στις συμμετέχουσες Μονάδες Φροντυίδας 
Ηλικιωμένων κατά την περίοδο Μάιος 2010-Μάιος 2013. 540 εργαζόμενοι θα πρέπει επίσης να 
εκπαιδευτούν κατά τη διάρκεια του έργου. 
 

Ο κύριος Pedro Esteves, εταίρος του έργου στην Πορτογαλία, παρουσίασε τα αποτελέσματα των 
μετρήσεων ενεργειακής αποδοτικότητας. Ένα προσαρμοσμένο υπολογιστικό εργαλείο σημείων 

αναφοράς δημιουργήθηκε για τη μέτρηση διαφόρων καταναλώσεων ενέργειας, που οδήγησε στο 
συμπέρασμα πως η θέρμανση είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής ενέργειας. Η σημασία της 
ενεργειακής αποδοτικότητας και οι νομικές προϋποθέσεις διαφέρουν επίσης σε κάθε χώρα. 
 

Ο κύριος Boris Koprivnikar, εταίρος του έργου στη Σλοβενία, 
αναφέρθηκε σε ένα σύστημα διαχείρισης πληροφοριών ενέργειας σε 
Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων στη Σλοβενία, με την υποστήριξη 

εξωτερικού εμπειρογνώμονα. Ένα βιομηχανικό εργαλείο για μέτρηση 
θερμότητας, νερού, και κατανάλωσης ενέργειας προσαρμόστηκε για 
να αναλύσει και συγκρίνει την ενεργειακή κατανάλωση ΜΦΗ και να 

μειώσει το κόστος. Τα αποτελέσματα δείχνουν σημαντικές διαφορές     
                     

Διεθνές Συνέδριο – Πράγα, 28. Σεπτεμβρίου 2011 

Κος Koprivnikar 



 

  

μεταξύ    του     κόστους     διαφόρων ΜΦΗ, για    παράδειγμα, οι διαφορές στο κόστος για  
ηλεκτρική ενέργεια ανέρχονται σε 30% ενώ για θέρμανση, ακόμη και μέχρι 100%. 
 

Η κυρία Miren Iturburu, εταίρος του έργου στην Ισπανία, αναφέρθηκε 
στην ανάλυση συμπεριφοράς σχετικά με την ενεργειακή αποδοτικότητα 
στις 100 συμμετέχουσες ΜΦΗ. Αποτέλεσμα της ανάλυσης είναι ότι η 

δέσμευση για ενεργειακή αποδοτικότητα δείχνει δυνατότητες επέκτασης. 
Επιπλέον, υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης και κατάρτισης σχετικά με την 
ενεργειακή αποδοτικότητα στις ΜΦΗ-πέρα από αυτό, υπάρχει επίσης 

μεγάλη ανάγκη να γίνει πιο διαφανής η υπερβολική κατανάλωση 
ενέργειας.                                                                                                  Κυρία Iturburu 

                              
Ο κύριος Kent Anderson από τη Σουηδία συνόψισε μια μελέτη για 3.000 υπαλλήλους σε ΜΦΗ. 
Δήλωσε ότι ένα σχέδιο για να παρακινήσει και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων, 

με σαφείς ρόλους και αρμοδιότητες, μπορεί να πετύχει μετρήσιμα αποτελέσματα, και ακόμα να 

ασφαλίσει περισσότερες θέσεις εργασίας. 

 
Η κυρία Sandra Langer, από το τμήμα διαχείρισης ενέργειας της 

Στουτγάρδης, παρουσίασε την προσέγγιση της σύναψης εσωτερικών 
συμβάσεων, που αφορούν για παράδειγμα νέα στοιχεία ελέγχου για τη 
θέρμανση, τον εξαερισμό ή τον φωτισμό, μόνωση τοίχων ή πάνω 

ορόφων. Το μοντέλο αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός 
ανακυκλούμενου κεφαλαίου κίνησης. Ο χρόνος απόσβεσης για τη 

θερμική μόνωση των πάνω ορόφων ήταν μόλις 4,4 έτη. 
Κυρία Langer 

 
Ο κύριος Κώστας Ζαπουνίδης, εταίρος του έργου στην Ελλάδα, έδωσε πρακτικές συστάσεις με 

αναφορά στη στρατηγική και στο σχέδιο δράσης για την ενεργειακή αποδοτικότητα σε ΜΦΗ. 
Επεσήμανε τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες αλλαγής μέσω ενεργειακών συμπεριφορών και 
επενδύσεων, η οποία βασίζεται σε μετρήσεις και αναλύσεις όλων των συμμετεχόντων ΜΦΗ. Ακόμη 

και μικρές αλλαγές συμπεριφοράς οδηγούν σε εξοικονόμηση ενέργειας 5%, χαμηλές επενδύσεις σε 
εξοικονόμηση 10% και υψηλές επενδύσεις σε εξοικονόμηση 25%. Αυτές μπορούν να ξεκινήσουν 
άμεσα, η εμπειρία από τα κτίρια του SAVE AGE δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλο δυναμικό 

εξοικονόμησης. 
 
Οι 170 συμμετέχοντες του σχετικού εργαστηρίου απέκτησαν εμπειρία σε πολλές πτυχές της 

ενεργειακής αποδοτικότητας και θετικό σχόλιο αποτέλεσε η αναγνώριση ότι το έργο του σχεδίου 
αποτελεί πολύτιμη συμβολή στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 

   

  
    Κατά την διάρκεια του συνεδρίου 



 

  

 

Μνημόνιο Συνεργασίας 
 

 
Στο Συνέδριο στην Πράγα, οι εταίροι μας παρουσίασαν ένα γενικό έγγραφο, που αποκαλείται 
Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο είναι μια σύντομη εθελοντική δέσμευση. Η υιοθέτηση του 

Μνημονίου από μια Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων αντιπροσωπεύει μια άτυπη συνεργασία 
με το πρόγραμμα μας, κάθε υπογράφων θα συμπεριληφθεί στο έργο μας ως ενεργός 

παρατηρητής και καλείται για περαιτέρω συνεργασία σε μελλοντικά Ευρωπαϊκά προγράμματα 
μας. 
 
Η υπογραφή του Μνημονίου σημαίνει ότι η ΜΦΗ σας δεσμεύεται για την ενέργεια και την 
οικολογικά-βελτιστοποιημένη δόμηση και ανακαίνιση, προωθεί την συμπεριφορά εξοικονόμησης 
ενέργειας και προσφέρει στους ενοίκους την καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής. 

 
Σας προσκαλούμε να κατεβάσετε το Μνημόνιο από την ιστοσελίδα μας (www.saveage.eu) ή να 

το εκτυπώσετε από την επόμενη σελίδα, να το υπογράψετε και να το αποστείλετε στη διεύθυνση 
e-mail contact@saveage.eu ή ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση : 

 

 
Skupnost socialnih zavodov Slovenije 
Letališka cesta 3 c 

1000 Ljubljana 
Slovenia 

 
 
Αν θέλετε να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της Μονάδας σας και ταυτόχρονα να παρέχετε 

στους ενοίκους σας το καλύτερο δυνατό επίπεδο διαβίωσης, τότε μη διστάσετε να υπογράψετε το 
Μνημόνιο και να δείξετε την υποστήριξή σας στο έργο μας με την αποστολή του σε μας. 



 

  

 
 

Η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.)  
δεσμεύεται για τα ακόλουθα 

 
 

Μνημόνιο  συνεργασίας 

 
 

1. Κατανοούμε τη σημασία της αυξημένης κατανάλωσης ενέργειας τόσο για τη λειτουργία του 

οργανισμού μας όσο και για τους ευρύτερους Ευρωπαϊκούς και εθνικούς στόχους αειφορίας 
και συμφωνούμε για τη δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας, χωρίς να διακυβεύεται το 
επίπεδο άνεσης που παρέχεται στους ενοίκους. 

 
2. Δεσμευόμαστε για την φίλο-ενεργειακή και την οικολογικά-βελτιστοποιημένη κατασκευή και 

ανακαίνιση και για την εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συστημάτων, όταν είναι 

δυνατόν. 
 
3. Προωθούμε την περιβαλλοντική συνείδηση και την συμπεριφορά εξοικονόμησης ενέργειας 

και παροτρύνουμε τους υπαλλήλους και τους ενοίκους μας προς τους στόχους αυτούς. 
 

4. Ακολουθούμε, στο επίπεδο του δυνατού, την εξέλιξη της τεχνολογίας στον τομέα της 

αποτελεσματικής χρήσης ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θεμάτων 
περιβάλλοντος και οικολογίας, μέσω της βασικής και συνεχούς ενημέρωσης. 

 

5. Προσφέρουμε στους κατοίκους μας την καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής και εφαρμόζουμε 
στους οργανισμούς μας, όλα τα μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας προσανατολισμένα 
στην ενεργειακή αποδοτικότητα, όπως συν-αποφασίζονται στο πλαίσιο αυτής της άτυπης 

συνεργασίας. 
 

6. Δεσμευόμαστε να χρησιμοποιήσουμε τη στρατηγική και το σχέδιο δράσης, που προτείνεται 

από το έργο SAVE AGE, εφαρμόζοντας το στην πραγματική κατάσταση του κάθε 
οργανισμού. 

 

7. Προωθούμε την ενεργειακή αποδοτικότητα ως ένα σημαντικό εστιασμένο τομέα για Μ.Φ.Η. 

μέσω των μελών του δικτύου E.D.E. (Ευρωπαϊκή Ένωση Διευθυντών Μονάδων Φροντίδας 

Ηλικιωμένων) και οργανωμένες δράσεις και εκδηλώσεις. 

 
 

Ονοματεπώνυμο /Διεύθυνση     : 
 
Ονοματεπώνυμο  Διευθυντή      : 

 
Ημερομηνία υπογραφής        : 
 

Υπογραφή και Σφραγίδα Μ.Φ.Η.: 

 



 

  

 
 
 

Συμμετέχοντες εταίροι σε  10 Ευρωπαϊκές  χώρες 

 

 
 

e-zavod 
Institute for Comprehensive Development Solutions 

Contact: Darko Fercej  

E-Mail: darko(at)ezavod.si 

Tel.: +386 2 749 32 25 

Steinbeis Research Institute for Solar and Sustainable  
Thermal Energy Systems 

Contact: Thomas Pauschinger 

E-Mail: pauschinger(at)solites.de   

Tel.: +49-711-6732000-40 

E.D.E. - European Association of Directors of  

Residential Care Homes for the Elderly  
Contact: Wilfried Schlüter 

E-Mail: info(at)ede-eu.org   

Tel.:+493 061681411 

ISR-UC Institute of Systems and Robotics  

Contact: Paula Fonseca 
E-Mail: pfonseca(at)isr.uc.pt  

Tel.: +351 293796325 

Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε.  

Αρμόδιος: Κωνσταντίνος Ζαπουνίδης  
E-Mail: pieriki(at)otenet.gr   

Tel.:  +30 2351027541 

ASP Martelli - Public Company for Persons Service 

Contact: Daniele Raspini  
E-Mail: direttore(at)aspmartinelli.it   

Tel.: +390 55951097 

W/E Consultants Sustainables  

Contact: Erik Alsema 
E-Mail: alsema(at)w-e.nl  

Tel.: +31 30 6778761 

CIRCE Centre of Research for Energy Resources and Consumption  

Contact: Francisco Barrio  
E-Mail: Francisco.barrio(at)unizar.es   

Tel.: +34 976 761 863 

Prioriterre - Centre d’Information et de Conseil Energie, Eau, Consommation  

Contact: Manouchka Auguste 
E-Mail: manouchka.auguste(at)prioriterre.org 

Tel.: +334 50 67 67 22 

ESS - Energy Agency for Southeast Sweden  

Contact: Lena Eckerberg 
E-Mail: lena.eckerberg(at)energikontorsydost.se   

Tel.: +464 9188067 

INGEMA-Matia Gerontological Institute 

Contact: Miren Iturburu Yarza  
E-Mail:  miren.iturburu(at)ingema.es  

Tel.: +34 943 22 46 43 

SSZS Association of Social Institutions of Slovenia  

Contact: Boris Koprivnikar 
E-Mail: info(at)ssz-slo.si  

Tel.: +386 15208000 

APSSCR Association of Social Health Care Providers 

Contact: Jiri Horecký  

E-Mail: prezident(at)apsscr.cz  
Tel.: +420 381213332  

 

 


