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Ολλανδικά Σεμινάρια για Εξοικονόμηση Ενέργειας 

Μια από τις δραστηριότητες στο πλαίσιο του  έργου Save Age στην Ολλανδία ήταν το σεμινάριο Σχέδια για 

Εξοικονόμηση Ενέργειας, το οποίο απευθυνόταν  σε τεχνικούς, διαχειριστές εγκαταστάσεων και ακινήτων των 

οίκων ευγηρίας. Σε αυτό το σεμινάριο, οι συμμετέχοντες  εργάστηκαν ενεργά  σε μια καταγραφή των μέτρων για 

εξοικονόμηση ενέργειας που  είναι κατάλληλα  για το δικό τους κτίριο. Θέλουμε να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας 

για το πώς αυτό το σεμινάριο έγινε δεκτό από τους Ολλανδούς συμμετέχοντες. 

 

Ποιες δραστηριότητες μπορούν να διερευνηθούν σε έναν οίκο ευγηρίας, που με την πρώτη ματιά σημαντική 

εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί; 

Αυτό ήταν το κεντρικό θέμα του σεμιναρίου. Διότι, ακόμη κι αν κάποιος έχει ήδη  στοιχεία για διαφορετικές 

δυνατότητες, μερικές φορές είναι ακόμη περίπλοκο στην πράξη να αναλάβει δράση.  

 

Αυτή η εντύπωση επιβεβαιώθηκε από τους συμμετέχοντες μας. Με τους συμβούλους των εταιριών W/E και AAG 

στην πρώτη θέση, οι συμμετέχοντες εργάστηκαν για το κάθε ατομικό σχέδιο δράσης τους για εξοικονόμηση 

ενέργειας που μπορεί να  επιτευχθεί στο κτίριο τους. Η εισροή για το σεμινάριο ήταν από την εμπειρία από την 

πρώτη φάση του έργου Save Age, όπου σύμβουλοι της W/E παρείχαν συμβουλές ενέργειας σε δέκα διαφορετικά 

ιδρύματα, και από άλλα παραδείγματα στην πράξη. Ένα έγγραφο εργασίας στο Excel, το οποίο αναπτύχθηκε 

ειδικά για την περίπτωση, αποτέλεσε τη βάση του σεμιναρίου. 

 

Η ιδέα του σεμιναρίου έτυχε ευνοϊκής αποδοχής. Οι συμμετέχοντες μπορούσαν να δομήσουν, να αναλύσουν και  

να ιεραρχήσουν τα δεδομένα τους. “Για μένα, ο κλιματισμός έχει την μεγαλύτερη προτεραιότητα. Επίσης έμαθα 

ότι μονώνοντας τους σωλήνες ζεστού νερού, θα μπορούσα να έχω κάποιο καλό κέρδος. Θα φροντίσω αυτή η 

παρατήρηση να γίνει τμήμα του Μακροπρόθεσμου Σχεδίου Συντήρησης Κτιρίου”, λέει ένας από τους 

συμμετέχοντες. Άλλοι επικεντρώθηκαν σε ρυθμίσεις για φωτισμό και θέρμανση. Μερικοί ακόμη εργάστηκαν σε 

ερευνητικές εργασίες για κτίρια και εγκαταστάσεις.  

 

Οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι είχαν ωφεληθεί από την δομή του σεμιναρίου και την ανταλλαγή εμπειριών  

μεταξύ των άλλων συμμετεχόντων και των επιβλεπόντων. 

 

 


