
 

 

 

 

 

 
 

Ενημεπωηικό δεληίο No.4    Αππίλιορ 2013 
 
 

Editorial 

 
 

Σν έξγν SAVE AGE ζπλδέεη 13 εηαίξνπο απφ 10 Επξσπατθέο ρψξεο θαη 100 Λνλάδεο 
Φξνληίδαο Ηιηθησκέλσλ. Σν έξγν απνδείρζεθε φηη είλαη ε πην ζεκαληηθή Επξσπατθή 
πξσηνβνπιία  αληηκεηψπηζεο ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ζε γεξνθνκεία. Ιαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ έξγνπ νη εηαίξνη δηαπίζησζαλ φηη ε ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα ζε 
γεξνθνκεία ζπρλά παξακειείηαη θαη φηη ην δπλακηθφ γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο είλαη 

πξαγκαηηθά ηεξάζηην.  
 

Ιαζψο ην έξγν  SAVE AGE εηζέξρεηαη ζηελ ηειηθή θάζε, ην ηειεπηαίν καο, 4ν 

ελεκεξσηηθφ δειηίν επηθεληξψλεηαη ζηελ ηειηθή ζπλέληεπμε ηχπνπ θαη ζε 
ελδηαθέξνπζεο πεξηιήςεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο 

ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο Ειιάδα, Πνξηνγαιία, Θηαιία θαη ινβελία. 
 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην SAVE AGE παξαθαιψ επηζθεθζείηε 

www.saveage.eu.  
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Παπαηηπήζειρ καηά ηην Ολοκλήπωζη ηος Έπγος SAVE AGE  

 

Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ έξγνπ SAVE AGE είλαη λα απμήζεη ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα ζε Λνλάδεο 
Φξνληίδαο Ηιηθησκέλσλ κέζσ ηεο κεγαιχηεξεο επαηζζεηνπνίεζεο ηεο δηαρείξηζεο θαη ησλ 
δηακελφλησλ. Οη αλαιχζεηο καο έδεημαλ φηη νη κνλάδεο έρνπλ έιιεηςε γλψζεο θαη πεξηνξηζκέλε 

επαηζζεηνπνίεζε φζνλ αθνξά ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα θαη ππάξρεη γεληθά ζεκαληηθή 
απξνζπκία λα απνθηήζνπλ λέεο ηερλνινγίεο. Σν θχξην κέιεκα ηεο δηνίθεζεο ησλ κνλάδσλ είλαη 
λα παξέρνπλ θξνληίδα κε ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα, ελψ ηα ηερληθά δεηήκαηα ηεο ελέξγεηαο ηείλνπλ 

λα παξακεινχληαη. 
 
Δηαπηζηψζακε φηη ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ φζνλ αθνξά ηηο 

ζεξκνθξαζίεο ιεηηνπξγίαο ζηνπο δηάθνξνπο ρψξνπο. Εάλ ηα επξσπατθά πξφηππα ζρεηηθά κε ηε 
ζεξκνθξαζία εθαξκφδνληαλ, ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί. ην 
έλα ηέηαξην ησλ ηδξπκάησλ πνπ αλαιχζεθαλ, ηα θψηα είλαη πάληα αλακκέλα, αθφκα θαη φηαλ 

θαλείο δελ είλαη ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν. Η πην αλαπνηειεζκαηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη ν αεξηζκφο 
ηνπ ρψξνπ, ελψ ηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο ή ςχμεο είλαη ζε ιεηηνπξγία - ε πξαθηηθή απηή 
απνηππψζεθε ζηα κηζά απφ ηα θηίξηα. 

    
Η γλψζε γηα ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα βειηηψζεθε κε ηελ πινπνίεζε 20 εξγαζηεξίσλ θαη 
ζεκηλαξίσλ ζηηο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο, κε πεξηζζφηεξνπο απφ 540 ζπκκεηέρνληεο. Υξήζηκε 

πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ είλαη δηαζέζηκε on-line βηβιηνζήθε ησλ βέιηηζησλ δηαζέζηκσλ 
ηερληθψλ γηα ηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο, φπσο θιηκαηηζκφ, ζπζηήκαηα εμαεξηζκνχ, ζπζηήκαηα 
ζέξκαλζεο, πιπληήξηα θαη ζηεγλσηήξηα ξνχρσλ, θσηηζκνχ, δηαρείξηζε ελέξγεηαο, θαη άιισλ. 
 

                         
Δεκηνπξγηθά θξέκαζηξα πφξηαο (Θηαιία), εξγαζηήξην ζηελ Πνξηνγαιία θαη ν Eddie, ε πνιηθή αξθνχδα (Γεξκαλία) 

 

Λε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο ελεξγεηαθήο αλάιπζεο, ην SAVE AGE δίλεη πιένλ έκθαζε ζε κέηξα 
γηα ηε βειηίσζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηελ ελέξγεηα θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 
ησλ ελνίθσλ. Έληαμε ησλ πηζαλψλ ιχζεσλ ζηελ θαζεκεξηλή ξνπηίλα έρεη ζπδεηεζεί καδί κε ηηο 

πηινηηθέο εγθαηαζηάζεηο. 
 
Ιαηά ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, νη εηαίξνη έρνπλ εξγαζηεί κε δηαρεηξηζηέο ελεξγεηαθήο 

απνδνηηθφηεηαο γηα λα δψζνπλ ζηα ηδξχκαηα πεξίζαιςεο πξαθηηθή ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε. Σα 
ηδξχκαηα πεξίζαιςεο  απέθηεζαλ γλψζεηο, δεκηνπξγηθά ζεκεία πξνβνιήο θαη πξνσζεηηθφ πιηθφ. 
Έλα δσξεάλ εξγαιείν αλαθνξάο κπνξεί λα βξεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ησλ κνλάδσλ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, παξαθαιψ 
επηζθεθζείηε  www.saveage.eu. 
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Τελική Σςνένηεςξη Τύπος – Λιοςμπλιάνα, 4 Αππιλίος 2013 

  

Η ηειηθή ζπλέληεπμε ηχπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 4 Απξηιίνπ 2013 ζηε Κνπκπιηάλα. 
Τπήξραλ 78 ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη ήζειαλ λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα ζρεηηθά κε ηα 
απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ θαη ηηο κειινληηθέο δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο. 
  

       
πκκεηέρνληεο ζηελ ζπλέληεπμε ηχπνπ, θνο  Darko Ferčej θαη θα Laure Deschaintre  

   

Ιαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλέληεπμεο, ν θ. Darko Ferčej απφ ηελ εηαηξία E-zavod, επηθεθαιήο 
εηαίξνο ηνπ έξγνπ, παξνπζίαζε ην πιαίζην ηνπ έξγνπ, ηνπο ζηφρνπο ηνπ, ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ηα απνηειέζκαηα. Οη επφκελνη νκηιεηέο ε θα Laure Deschaintre (Solites, Γεξκαλία), ν θνο 
Daniellle Raspini (ASP Martelli, Θηαιία) θαη ν θ. Boris Koprivnikar (ASIS, ινβελία) 

παξνπζίαζαλ ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηεο ελέξγεηαο ζε κνλάδεο θξνληίδαο ειηθησκέλσλ ζηηο 
ρψξεο ηνπο θαη αξθεηέο ελδηαθέξνπζεο βέιηηζηεο πξαθηηθέο, πνπ επηθεληξψλνληαη ηελ 
πξνβνιή θακπάληαο κέηξσλ, πηινηηθψλ δξάζεσλ πξνβνιήο θαη ζηνλ αηζζεηήξα «SAVE AGE», 

θαζψο θαη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ γηα ηε δηαρείξηζε ελέξγεηαο. Η 
ζπλέληεπμε νινθιεξψζεθε κε ηνλ θνο Pau Garcia Audi απφ ηνλ Εθηειεζηηθφ Οξγαληζκφ γηα 

ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ Ιαηλνηνκία (EACI), ν νπνίνο παξνπζίαζε ηελ Πξφζθιεζε 
Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ ηνπ πξνγξακκάηνο Intelligent Energy Europe, γηα ην 2013. 
        

       
Ινο Danielle Raspini, θνο Boris Koprivnikar θαη θνο Pau Garcia Audi 

  

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηε ζπλέληεπμε ήηαλ δεκνζηνγξάθνη, εθπξφζσπνη ηδξπκάησλ πεξίζαιςεο 
ηεο ινβελίαο, δηαρεηξηζηέο ελέξγεηαο θαη ζχκβνπινη, εθπξφζσπνη κε θπβεξλεηηθψλ 
νξγαλψζεσλ, θαη άιινη, φινη ήηαλ πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη κε ηε δηνξγάλσζε θαη πξνζέθεξαλ 

κηα πνιχ ζεηηθή αλάδξαζε. 
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα βέιηηζηεο πξαθηηθέο παξαθαινχκε επηζθεθζείηε 

www.saveage.eu.  
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Εμπειπίερ Εηαίπων 

 

Ειιάδα 
 

πλερήο ζηήξημε πξνζθέξεηαη ζε αξθεηέο κνλάδεο θξνληίδαο ειηθησκέλσλ ζηελ Ειιάδα, κε 

ζηφρν ηελ  εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Τπνζηήξημε ζε δηαρεηξηζηέο, εξγαδφκελνπο θαη 
δηακέλνληεο νδήγεζε ζε ελδηαθέξνληα επξήκαηα, πνπ νδεγνχλ ζε αμηνζεκείσηε 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Κεπηνκεξή ζρέδηα δξάζεο εθπνλήζεθαλ γηα ηε ζηήξημε πηζαλψλ 
ελεξγεηαθψλ επελδχζεσλ. 
 

Έλα επηηπρεκέλν απνηέιεζκα ηεο ζπλερνχο ππνζηήξημεο ζε ηδξχκαηα θνηλσληθήο κέξηκλαο 
είλαη ην παξάδεηγκα ηνπ ΕΙΙΚΗΘΑΣΘΙΟΤ ΓΗΡΟΙΟΛΕΘΟΤ ΣΗ ΛΗΣΡΟΠΟΚΗ ΙΑΣΕΡΘΜΗ. 

Οη πξαγκαηηθέο αλάγθεο ιήθζεθαλ ππφςε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ηεο 
ελέξγεηαο ζηελ Ειιάδα.  Ο ιεπηνκεξήο ελεξγεηαθφο έιεγρνο πξνζέθεξε πνιιέο επηινγέο γηα 
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Επηπιένλ, δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο εληνπίζηεθαλ θαη 

αλαιχζεθαλ, κε απνηέιεζκα ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε απφ ην ειιεληθφ Πξφγξακκα Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο. Η επέλδπζε πεξηιάκβαλε εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο, ελεξγεηαθά 

απνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο, ελεξγεηαθά απνδνηηθνχ εμνπιηζκνχ θνπδίλαο, θαη 
ελεξγεηαθά απνδνηηθνχ εμνπιηζκνχ γηα πιχζηκν-ζηέγλσκα. 
 

         
ήκαηα πξνβνιήο θαη έλα πξφζθαηα εγθαηεζηεκέλν θσηνβνιηαηθφ ζχζηεκα  

 

Ληα άιιε κνλάδα έρεη εγθαηαζηήζεη θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα, ειηαθνχο ζπιιέθηεο γηα ηελ 
πξν-ζέξκαλζε ηνπ δεζηνχ λεξνχ (βιέπε θσηνγξαθία), θαη κεηέηξεςε ην ζχζηεκα ζέξκαλζεο 

ψζηε λα ρξεζηκνπνηεί σο πεγή ην θπζηθφ αέξην. Επηπιένλ, νξηζκέλεο κνλάδεο έρνπλ 
πξνρσξήζεη ζε ζεκαληηθά έξγα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο (πξνυπνινγηζκνχ 2,5 Λ €) ή ζε 
ζηνρεπκέλεο δξάζεηο γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο (πξνυπνινγηζκνχ πεξίπνπ 30.000 €) κε ηε 

βνήζεηα δσξεψλ ή θεθαιαίνπ πνπ επηηεχρζεθε απφ πξνεγνχκελε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. 



 

 

 

 

Πνξηνγαιία 
 

ηελ Πνξηνγαιία, εξγαζηήξηα νξγαλψζεθαλ ζε πέληε κνλάδεο θξνληίδαο ειηθησκέλσλ. 
Ηιεθηξνιφγνη Λεραληθνί παξνπζίαζαλ θάπνηεο θαιέο θαη θαθέο πξαθηηθέο κε ηε βνήζεηα 

απιψλ ζπγθξίζεσλ. ην ηέινο ησλ εξγαζηεξίσλ, νη ζπκκεηέρνληεο ελζαξξχλζεθαλ λα 
παίμνπλ ην "Παηρλίδη Ελεξγεηαθήο Απνδνηηθφηεηαο», ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε γηα λα αιιάμεη 

ηελ θαζεκεξηλή ζπκπεξηθνξά ηνπο ζην κέιινλ. Σν παηρλίδη πεξηειάκβαλε έλα ειεθηξνληθφ 
"πίλαθα", φπνπ ηξεηο δηαθνξεηηθέο νκάδεο έπξεπε λα βξνπλ ην δξφκν ηνπο γηα ελεξγεηαθή 
απνδνηηθφηεηα, εθπιεξψλνληαο θάπνηεο πξνθιήζεηο θαη εξσηήκαηα. Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ 

παηρληδηνχ ήηαλ λα ζπκνχληαη ζπκβνπιέο θαη θαιέο πξαθηηθέο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο, 
αθφκε θαη κεηά ην εξγαζηήξην. 
 

 
Σν παηρλίδη ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο θαη απηνθφιιεηα πξνβνιήο  

Οη ζπκκεηέρνληεο έιαβαλ επίζεο πιηθφ πξνβνιήο γηα λα δηαζθνξπηζζνχλ παληνχ ζε φια ηα 

ηδξχκαηα, πξνζπαζψληαο λα ππελζπκίζνπλ ζηνπο δηακέλνληεο θαη εξγαδφκελνπο λα θιείζνπλ 

ηηο πφξηεο γηα λα θξαηήζνπλ ηε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ, λα ζβήζνπλ ηα θψηα φηαλ θεχγνπλ 

απφ έλα δσκάηην, λα απελεξγνπνηνχλ ηελ ηειεφξαζε φηαλ δελ είλαη ζε ρξήζε, λα κελ 

παίξλνπλ ην αζαλζέξ αλ είλαη δπλαηφλ, θαη λα κελ αθήλνπλ ην λεξφ βξχζεο λα ηξέρεη 

άζθνπα. Όια ηα απηνθφιιεηα είλαη ειθπζηηθά θαη ρξεζηκνπνηνχλ ινγνπαίγληα. Σν 

απηνθφιιεην θσηηζκνχ έρεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα λα έρεη θσζθνξίδνληα γξάκκαηα, σο εθ 

ηνχηνπ, φηαλ θάπνηνο ζβήλεη ην θσο, ζα βιέπεη κφλν ηα ιακπεξά γξάκκαηα επραξηζηψληαο 

ηνλ γηα απηή ηελ ελέξγεηα. Είλαη έλα είδνο ζεηηθήο ελίζρπζεο. Εκείο δελ ηνπο ιέκε ηη λα 

θάλνπλ, εκείο ηνπο επραξηζηνχκε πνπ θάλνπλ απηφ. 

Έρνπκε δηαπηζηψζεη φηη νη δηεπζπληέο ζηελ Πνξηνγαιία ελδηαθέξνληαη πνιχ γηα ηελ 

ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα θαη είλαη πξφζπκνη λα βειηηψζνπλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο. ε φια 

ηα πέληε εξγαζηήξηα είρακε κηα θαιή αιιειεπίδξαζε κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζέηνπλ δηάθνξα 

εξσηήκαηα θαη ζρνιηάδνπλ ηηο πξαθηηθέο ηνπο εμεγψληαο  γηαηί ην έθαλαλ θαη γηαηί λφκηδαλ φηη 

ήηαλ ζσζηφ. 



 

 

 

 

Θηαιία 
 
Γηα ηε δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ SAVE AGE θαη ηε βειηίσζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ζε 
κνλάδεο, απνθαζίζηεθε λα ζρεδηαζηνχλ κεξηθά εξγαιεία. Έρνπκε εηνηκάζεη έλα εκεξνιφγην 

γηα λα πξνζειθχεη ηελ πξνζνρή κε ρξήζηκεο ζπκβνπιέο γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο γηα θάζε 
κήλα. 300 αληίηππα ηππψζεθαλ θαη ζηάιζεθαλ ζε κνλάδεο θξνληίδαο ειηθησκέλσλ ζε φιε 

ηελ Θηαιία. Έρνπκε επίζεο εηνηκάζεη ζεη κε θξέκαζηξα πφξηαο SAVE AGE, έλα ζεζκηθφ 
θάθειν κε ζπκβνπιέο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο γηα δηαρείξηζε, θαη έλα θαλνληζηηθφ 
θάθειν κε ζπκβνπιέο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο. Λε ηε βνήζεηα ησλ αλαιχζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ, δηαπηζηψζακε φηη νη πην θξίζηκεο πεξηνρέο ζε 
ηδξχκαηα πεξίζαιςεο είλαη ην δσκάηην πιπληεξίσλ θαη ε θνπδίλα, γη 'απηφ απνθαζίζακε λα 

δψζνπκε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη κε ζπζθεπέο θνπδίλαο θαη 
πιπληεξίνπ. 
 

             
SAVE AGE εκεξνιφγην, πεξίπηεξν ζηελ Autumnia, ζήκαηα πξνβνιήο παηδηψλ 

 

Γηα ηε δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο SAVE AGE, έρνπκε δεκνζηεχζεη άξζξα 
ζε νξηζκέλεο ηηαιηθέο εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά, ελψ αξθεηέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο ηζχλνληεο 
θαη εηαηξείεο ελεξγεηαθψλ ζπκβνχισλ πινπνηήζεθαλ. Σν 2011, ζπκκεηείρακε ζηελ Autumnia 

(έθζεζε αθηεξσκέλε ζην πεξηβάιινλ, ηε γεσξγία θαη ηα ηξφθηκα), ζηε Φισξεληία κε δηθφ 
καο πεξίπηεξν γηα λα δηαλείκνπκε πιηθφ ηνπ SAVE AGE θαη λα πξνσζήζνπκε βέιηηζηεο 

πξαθηηθέο. 
 
Πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ γελεψλ, απνθαζίζακε λα πξνσζήζνπκε 

ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα ζηα δεκφζηα ζρνιεία ζηε Φισξεληία. Ζεηήζακε απφ ηα παηδηά 
γηα λα καο βνεζήζνπλ κε ζπλζήκαηα θαη εηθφλεο πνπ ζα ζπκίδνπλ ζε εξγαδφκελνπο θαη  

δηακέλνληεο λα ζπκπεξηθέξνληαη κε έλαλ ελεξγεηαθά απνδνηηθφ ηξφπν. Δεκηνχξγεζαλ θάπνηα 
πνιχ δεκηνπξγηθά θαη ελδηαθέξνληα ζήκαηα πξνβνιήο. 
 

 
ηελ Θηαιία, ην έξγν SAVE AGE έρεη θηάζεη ζε πνιινχο αλζξψπνπο, απφ ηα ζπκκεηέρνληα 

ηδξχκαηα, ζε άιινπο νίθνπο επγεξίαο αθφκα θαη ζε ζρνιεία. Αλακέλνπκε ηνπιάρηζηνλ ηξία 
ηδξχκαηα πεξίζαιςεο λα θζάζνπλ ζε 25% - 30% κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο κέρξη 
ην 2014, φια απηά ράξε ζην έξγν SAVE AGE θαη ηα κέηξα ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο πνπ 

εθαξκφζηεθαλ. 



 

 

 

 

 

ινβελία 
Αξθεηά ινβεληθά ηδξχκαηα πεξίζαιςεο έρνπλ ήδε αληηιεθζεί ηε ζεκαζία ηεο ελεξγεηαθήο 

απνδνηηθφηεηαο θαη έρνπλ εληαρζεί ζην θεληξηθφ ζχζηεκα γηα ηε δηαρείξηζε ελέξγεηαο ζην επίπεδν 
ηνπ πλδέζκνπ Ινηλσληθψλ Θδξπκάησλ ηεο ινβελίαο. Σν ζχζηεκα δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην 
ηνπ έξγνπ SAVE AGE ηνλ Θαλνπάξην ηνπ 2011 θαη απφ ηψξα, 22 ηδξχκαηα πεξίζαιςεο 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζην ζχζηεκα. Ληα βάζε γηα ηελ ελέξγεηα, ην πεξηβάιινλ, θαη ην θφζηνο 
αμηνιφγεζεο απνηειεζκαηηθφηεηαο αληηπξνζσπεχεηαη ππφ ηελ αηγίδα  ελφο ζπζηήκαηνο  
πιεξνθνξηψλ γηα ηε δηαρείξηζε ελέξγεηαο - CSRE. 

 

    
 
Σν θφζηνο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα δηαρείξηζε ελέξγεηαο θαη άιια θνηλά κέηξα (φπσο θνηλή 

αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη νξπθηψλ θαπζίκσλ, βειηηζηνπνίεζε ησλ ηειψλ πξφζβαζεο ζην 
δίθηπν, επνπηεία αθξίβεηαο ησλ δειψζεσλ ησλ ινγαξηαζκψλ, θ.ιπ.) είλαη ακειεηέν θαηά ηε 
ζχγθξηζε κε ην απνηέιεζκα πνπ επηηεχρζεθε. Ιαηά κέζν φξν, ε εμνηθνλφκεζε γηα έλα 

κεκνλσκέλν νξγαληζκφ είλαη 8 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ην θφζηνο ηνπ έξγνπ. 
 

            
 
Πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε ελεξγεηαθή ζπκπεξηθνξά ελνίθσλ θαη εξγαδνκέλσλ, απνθαζίζακε λα 

πξνεηνηκάζνπκε ζήκαηα πξνβνιήο γηα λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ηδξχκαηα πεξίζαιςεο. Λε ηε 
βνήζεηα καζεηψλ, γξαθηθψλ θαη δηαδξαζηηθήο επηθνηλσλίαο πξνεηνηκάζακε πιηθφ γηα λα 
ππελζπκίδεη ζηνπο θαηνίθνπο θαη εξγαδφκελνπο λα ζπκπεξηθέξνληαη κε έλαλ ελεξγεηαθά απνδνηηθφ 

ηξφπν. 
 
Ο χλδεζκνο Ινηλσληθψλ Θδξπκάησλ ινβελίαο έρεη αθηεξψζεη πνιχ ρξφλν θαη πξνζπάζεηα γηα ηε 

βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηάζηαζεο ζηα ινβεληθά ηδξχκαηα πεξίζαιςεο. Η επαηζζεηνπνίεζε 
γηα ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα ζα ζπλερίζεη λα βειηηψλεηαη κε πεξαηηέξσ εθαξκνγή ησλ δηαθφξσλ 

κέηξσλ, ζπλερή ππνβνιή εθζέζεσλ, ειέγρνπο θαη ζπγθξίζεηο. 
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