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Εκπαιδευτικά σεμινάρια για εξοικονόμηση ενέργειας σε Μ.Φ.Η. στην Ελλάδα 

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Ελλάδα είχαν δυο μέρη: ένα εκπαιδευτικό 

μέρος μιας ροής και ένα τμήμα εργαστηρίου. Κατά τη διάρκεια του πρώτου 

μέρους, τα αποτελέσματα του έργου SAVE AGE παρουσιάστηκαν και 

συζητήθηκαν: Καλύτερες Διαθέσιμες Τεχνικές, Καλύτερες και Χειρότερες 

Πρακτικές, Συγκριτικά Εργαλεία των Μ.Φ.Η. σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο, Σχέδιο 

Δράσης και Στρατηγική Ενεργειακής Αποδοτικότητας για επιτυχημένη 

Διαχείριση Ενέργειας.  Στο δεύτερο μέρος, οι συμμετέχοντες 

υποστηρίχθηκαν για να  “εφεύρουν” το δικό τους βασικό σχέδιο δράσης. Για 

αυτό το λόγο  εγχειρίδια δράσεων ενεργειακής αποδοτικότητας παρήχθησαν 

σε 7 διαφορετικούς τομείς (Θέρμανση από ΑΠΕ, Φωτισμός, Κουζίνες-

Μαγείρεμα, Πλυντήρια-Στεγνωτήρια, Ψυγεία, Γραφείο-Ψυχαγωγία, Τι να 

κάνετε – Τι να αποφύγετε) τα οποία οι συμμετέχοντες συνδύασαν σε ομάδες 

των 3-σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των Μ.Φ.Η. τους. Αυτές οι ομάδες αποτέλεσαν το βασικό σχέδιο 

δράσης για κάθε Μ.Φ.Η.  

 

Προκειμένου να προσδιοριστούν οι πραγματικές απαιτήσεις κάθε Μ.Φ.Η., 

παράχθηκε ένα συνολικό φυλλάδιο Βασικού Σχεδίου Δράσης. 

Το Βασικό Σχέδιο Δράσης αποτελείται από δυο μέρη: 

 Το πρώτο μέρος αποτελείται από  πίνακες για μέτρα και δράσεις  

ενεργειακής αποδοτικότητας και το σχετικό κόστος του καθενός (καθόλου, 

χαμηλό, μέσο, υψηλό). Επιλέγοντας το τετράγωνο που αντιστοιχούσε στις 

πραγματικές ανάγκες και δυνατότητες, κάθε Μ.Φ.Η.  έλαβε το πρώτο μέρος 

του βασικού της σχεδίου δράσης. 

 Στο δεύτερο μέρος οι συμμετέχοντες επέλεξαν τουλάχιστον τρία από τα 

διαθέσιμα εγχειρίδια (όπως προαναφέρθηκε), για να έχουν ένα έτοιμο για 

εφαρμογή ένα βασικό σχέδιο δράσης, με τις απαιτούμενες κατευθυντήριες γραμμές για τα συγκεκριμένα 

μέτρα και τεχνικές. 

 

Εφαρμογή της υποστήριξης ενεργειακής αποδοτικότητας στις Ελληνικές Μ.Φ.Η.  

Συνεχής υποστήριξη προσφέρεται σε μερικές Μ.Φ.Η. στην Ελλάδα  προκειμένου να “εξοικονομήσουν ενέργεια”. 

Υποστήριξη σε διαχειριστές, εργαζόμενους και ενοίκους οδήγησε σε  ενδιαφέροντα ευρήματα, και ως απόρροια σε 

αξιοσημείωτες εξοικονομήσεις ενέργειας. Λεπτομερή Σχέδια Δράσης εκπονήθηκαν για να υποστηρίξουν πιθανές 

ενεργειακές επενδύσεις. Αυτά τα σχέδια προσφέρουν το απαιτούμενο πρώτο βήμα για μια ενεργειακή επένδυση, 

οι Μ.Φ.Η. μπορούν να αναπτύξουν μια λεπτομερή μελέτη για να προσδιορίσουν τις δράσεις για υλοποίηση. 

Μερικές Μ.Φ.Η., βασισμένες στην υποστήριξη του έργου SAVE AGE, υλοποίησαν επενδύσεις ενεργειακής 
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αποδοτικότητας διαφορετικών επιπέδων προϋπολογισμού; υψηλού, μέτριου, χαμηλού-ανάλογα με την 

διαθεσιμότητα των πόρων. Ήταν κρίσιμο για την Πιερική να εντοπιστούν οι πιθανές δυνατότητες 

χρηματοδότησης.  

Ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα της συνεχούς υποστήριξης των Μ.Φ.Η. είναι το παράδειγμα του ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ  

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ. Οι πραγματικές ανάγκες  λήφθηκαν υπόψη σε συνδυασμό 

με την αύξηση των τιμών ενέργειας στην Ελλάδα. Έτσι, το λεπτομερές σχέδιο δράσης για την συγκεκριμένη 

Μ.Φ.Η. πρόσφερε επιλογές  για εξοικονόμηση ενέργειας. Επιπλέον, δυνατότητες χρηματοδότησης εντοπίστηκαν 

και αναλύθηκαν, οδηγώντας σε οικονομική ενίσχυση από το Ελληνικό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης  - η 

Μ.Φ.Η. είναι εγκατεστημένη σε αγροτική περιοχή. Ειδικές δράσεις που περιγράφηκαν στο σχέδιο δράσης 

επιλέχθηκαν για τη διαμόρφωση του σχεδίου για χρηματοδότηση, συνολικού προϋπολογισμού 300.000€. Εκτός 

από το στόχο εξοικονόμησης ενέργειας, το οικονομικό σκέλος της επένδυσης ήταν να κρατήσει τα πραγματικά 

έξοδα για ενέργεια στα ίδια επίπεδα με αυτά πριν την αύξηση 30% στις ειδικές τιμές ενέργειας στην Ελλάδα.  

Αναλυτικά οι ακόλουθες δράσεις  που επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση: 

 Φωτοβολταϊκό σύστημα (20Kw): 39.360,00 Euro 

 Σύστημα ζεστού νερού χρήσης 

Α.Π.Ε.– Ενεργειακά Αποδοτικό  

Σύστημα Θέρμανσης: 46.118,16 

Euro 

 Ενεργειακά αποδοτικός εξοπλισμός 

κουζίνας: 46.936,80 Euro 

 Ενεργειακά αποδοτικός εξοπλισμός  

για πλύσιμο - στέγνωμα: 59.394,40 

Euro 

 Υποστηρικτικός εξοπλισμός: 108.190,64 Euro 

Τέλος, ενημερωτικές πινακίδες χρησιμοποιήθηκαν σε μερικές Μ.Φ.Η., οδηγώντας σε σημαντικές εξοικονομήσεις 

σε συγκεκριμένους τομείς.  

 


