
 

 

  

 

Newsletter No. 1   Μάξηηνο 2011 
 
 

Σεκείωκα Σύληαμεο  

 
To έξγν SAVE AGE είλαη ε πξώηε Δπξσπατθή Πξσηνβνπιία ζε δηεζλέο 

επίπεδν, πνπ αλαγλσξίδεη ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθόηεηα ζε ειηθησκέλνπο σο 
έλαλ ζεκαληηθό δπλεηηθό ηνκέα γηα ηελ κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο. 
 

Σρεδόλ 14% ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη άλσ ησλ 65 εηώλ 
θαη απηό ην λνύκεξν αλακέλεηαη λα δηπιαζηαζηεί έσο ην 2050. Έσο ηόηε ζα 

έρνπκε 80 εθαηνκκύξηα ειηθησκέλνπο Δπξσπαίνπο πνπ ζα ζπλερίδνπλ λα 
παίδνπλ ελεξγεηηθό ξόιν ζηελ θνηλσλία καο, παξά ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ ε 
ειηθία ζπρλά επηθέξεη. Πεξίπνπ 1,5 εθαηνκκύξην άλζξσπνη δνπλ ζε 

πεξηζζόηεξα από 24.000 ηδξύκαηα θαη κνλάδεο θξνληίδαο ζηελ Δπξώπε, 
θαζηζηώληαο ηνπο ζεκαληηθή θνηλσληθή νκάδα κε νξγαλσηηθή δνκή. 
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Σύληνκε Πεξηγξαθή Τνπ Έξγνπ SAVE AGE 

 

Δλεξγεηαθή Απόδνζε κεηαμύ ησλ ειηθησκέλσλ   

To έξγν SAVE AGE είλαη ε πξώηε Επξωπαϊθή Πξωηνβνπιία ζε δηεζλέο επίπεδν, 

πνπ αλαγλωξίδεη ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθόηεηα ζε ειηθηωκέλνπο ωο έλαλ 
ζεκαληηθό δπλεηηθό ηνκέα γηα ηελ κείωζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάιωζεο. 

Δίλαη θαηξόο επηηέινπο λα αξρίζνπλ δξάζεηο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο κεηαμύ πιεζπζκώλ 

ειηθησκέλσλ πνπ δνπλ νξγαλσκέλα ζε ηδξύκαηα θαη κνλάδεο θξνληίδαο, θαζώο ε 

βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο αεηθνξίαο είλαη κηα από ηηο πην πηεζηηθέο πξνθιήζεηο πνπ 

αληηκεησπίδεη ε Δπξσπατθή θνηλσλία ζήκεξα. 

Σρεδόλ 14% ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη άλσ ησλ 65 εηώλ θαη απηό 

ην λνύκεξν αλακέλεηαη λα δηπιαζηαζηεί έσο ην 2050. Έσο ηόηε ζα έρνπκε 80 

εθαηνκκύξηα ειηθησκέλνπο Δπξσπαίνπο πνπ ζα ζπλερίδνπλ λα παίδνπλ ελεξγεηηθό ξόιν 

ζηελ θνηλσλία καο, παξά ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ ε ειηθία ζπρλά επηθέξεη. Πεξίπνπ 1,5 

εθαηνκκύξην άλζξσπνη δνπλ ζε πεξηζζόηεξα από 24.000 ηδξύκαηα θαη κνλάδεο 

θξνληίδαο ζηελ Δπξώπε, θαζηζηώληαο ηνπο ζεκαληηθή θνηλσληθή νκάδα κε νξγαλσηηθή 
δνκή. 

To έξγν SAVE AGE βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, αλαδεηώληαο 

εκπόδηα ηερληθά, ζπκπεξηθνξάο, γλώζεο θαη νηθνλνκηθά πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο 

ελεξγεηαθήο απνδνηηθόηεηαο ζε νίθνπο επγεξίαο θαη κνλάδεο θξνληίδαο γηα ειηθησκέλνπο 
αλζξώπνπο. 

Τν έξγν ζπλεξγάδεηαη κε ηελ πθηζηάκελε Δπξσπατθή Έλσζε Γηεπζπληώλ Μνλάδσλ 

Φξνληίδαο Ηιηθησκέλσλ (Γίθηπν E.D.E.)-κέιε ηεο Έλσζεο εθπξνζσπνύλ 18 Δπξσπατθέο 

ρώξεο θαη 23 εζληθέο ελώζεηο-θαη άιια κέζα επηθνηλσλίαο, κε ζηόρν λα πείζεη ηνπο 

δηαρεηξηζηέο ηνπο λα εθαξκόζνπλ ζηξαηεγηθή ελεξγεηαθήο απνδνηηθόηεηαο θαη ζρέδην 

δξάζεο κε ζθνπό ηελ ηόλσζε ησλ επελδύζεσλ θαη ηε ρξήζε κέηξσλ ρσξίο ή κε ρακειό 

θόζηνο πνπ νδεγνύλ ζε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. Έλα ζύλνιν δξάζεσλ θαηάξηηζεο ζα 

αλαπηπρζεί ζε εζληθό επίπεδν θαη κεξηθά ηδξύκαηα ζα επηιερζνύλ πηινηηθά γηα λα 

δνθηκαζηνύλ ηα δηάθνξα ζρέδηα δξάζεσλ. Όιεο απηέο νη δξάζεηο ππνζηεξίδνληαη από 

δξαζηεξηόηεηεο επηθνηλσλίαο απνζθνπώληαο ζηελ αύμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ώζηε λα 

αιιάμεη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ ηδξπκάησλ θαη νη θάηνηθνη/έλνηθνη λα 
γίλνπλ πην απνδνηηθνί ελεξγεηαθά. 

Οη δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα πινπνηεζνύλ από 13 Επξωπαίνπο εηαίξνπο κεηαμύ 

10 Επξωπαϊθώλ θξαηώλ – κειώλ, αιιά ε δηάδνζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζα είλαη 

επξύηεξε θαη ζα θαιύςεη ηηο 24.000 κνλάδεο θξνληίδαο ειηθηωκέλωλ κέζσ ηνπ 

δηθηύνπ E.D.E. ζε 18 Δπξσπατθέο ρώξεο θαη 23 εζληθέο ελώζεηο, ζπλδεδεκέλεο ππό ηελ 

πξσηνβνπιία ηεο E.D.E. θαη ηηο δηαζύλδεζεηο ηεο E.D.E. κε άιιεο ελώζεηο θαη 
νξγαληζκνύο. 

 



 

 

  

 

Εκπεηξίεο από Πνξηνγαιία, Οιιαλδία, θαη Γεξκαλία  

 

Πνξηνγαιία: Τν έξγν SAVE AGE θαη ε αλαδηαηύπσζε ηεο 
Οδεγίαο γηα ηελ Δλεξγεηαθή Απόδνζε ησλ Κηηξίσλ (EPBD 
 

 
           Πηγή: Glass for Europe 

Η Οδεγία γηα ηελ Δλεξγεηαθή Απόδνζε ησλ Κηηξίσλ (2002/91/ΔΚ) απνηέιεζε  ηνλ νδεγό γηα ηελ 
θαζηέξσζε ηαμηλνκήζεσλ θαη πηζηνπνηήζεσλ ελεξγεηαθήο απόδνζεο ζηα θηίξηα από ηα θξάηε κέιε 
ηεο Δ.Δ..  Ωζηόζν, νη ειιείςεηο ζηελ ελ ιόγσ Οδεγία νδήγεζαλ ζε αλαδηαηύπσζε (2010/31/ΔΚ) 
γηα λα βειηησζεί ε απνηειεζκαηηθόηεηά ηεο θαη λα μεθαζαξίζεη ε θαηάζηαζε.  

 
Τα θηίξηα (οπκπεξηιακβαλνκδλσλ ησλ Μνλάδσλ Φξνληίδαζ Ηιηθησκδλσλ) θαηαλαιτλνπλ παξαπάλσ 

από ην 40% ηζζ οπλνιηθηζ ρξηοζζ ελδξγεηαζ οηζλ Δπξτπζ θαη αληηπξνοσπεθνπλ ην 36% ησλ 
οπλνιηθτλ εθπνκπτλ CO2. Παξ’ όια απηά, δρνπλ οζκαληηθό αλεθκεηάιιεπην δπλακηθό γηα 
νηθνλνκηθτζ οπκθδξνποα εμνηθνλόκζοζ ελδξγεηαζ θαη ζ αλαδηαηθπσοζ θα κεητοεη θαηά 11% ηζλ 
ηειηθη θαηαλάισοζ ελδξγεηαζ ηζζ Δ.Δ. ην 2020. 
 

 
 
Βαζηθά ζεκεία αλαδηαηύπωζεο: 
 
 Μείσζε ηνπ νξίνπ ησλ 1.000 η.κ. γηα ηηο πεξηπηώζεηο «ξηδηθήο αλαθαίληζεο» (κηθξόηεξεο 

Μνλάδεο Φξνληίδαο Ηιηθησκέλσλ ζα ελζαξξπλζνύλ έηζη λα εηζαγάγνπλ κέηξα βέιηηζηεο 

πξαθηηθήο) 

 Απαίηεζε λα θαηαξηίζνπλ εζληθά ζρέδηα, λα πξνηαζνύλ κέηξα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ 

νηθνλνκηθήο θύζεσο) θαη ζηόρνη γηα ηελ αύμεζε ηνπ αξηζκνύ θηηξίσλ ρακειήο/κεδεληθήο  

 



 

 

  

 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο (αξρήο γελνκέλεο από ην 2020, νη λέεο Μνλάδεο Φξνληίδαο Ηιηθησκέλσλ 

δελ ζα θαηαλαιώλνπλ νπζηαζηηθά ζπκβαηηθή ελέξγεηα) 

 Γεκηνπξγία κηαο νινθιεξσκέλεο κεζνδνινγίαο γηα ηε κέηξεζε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο (ην 

έξγν SAVE-AGE επηθεληξώλεηαη ζε κηα κεζνδνινγία ζπγθξηηηθήο αμηνιόγεζεο (benchmark) γηα ην 

ζέκα απηό, ζρεηηθά κε Μνλάδεο Φξνληίδαο Ηιηθησκέλσλ) 

 Θέζπηζε ειάρηζησλ απαηηήζεσλ απόδνζεο γηα θηίξηα ή νηθηζηηθέο κνλάδεο κε ζθνπό ηελ 

επίηεπμε ησλ βέιηηζησλ, από πιεπξάο θόζηνπο, επηπέδσλ (ε αλάγθε λα θαζηεξσζεί κέρξη ηνλ 

Ινύλην ηνπ 2011 έλα ζπγθξηηηθό πιαίζην κεζνδνινγίαο γηα ηνλ ππνινγηζκό βέιηηζησλ, από πιεπξάο 

θόζηνπο, επηπέδσλ ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ ελεξγεηαθήο απόδνζεο γηα ηα θηίξηα απαηηεί από ηα 

θξάηε-κέιε λα θαζνξίζνπλ ηα κέηξα ελεξγεηαθήο απόδνζεο πνπ πξέπεη λα αμηνινγεζνύλ γηα θάζε 

είδνο θηηξίνπ αλαθνξάο. Τν έξγν SAVE-AGE ζα βνεζήζεη λα ραξαθηεξηζηνύλ νη Μνλάδεο 

Φξνληίδαο Ηιηθησκέλσλ, κε ηελ αμηνιόγεζε ησλ ηειηθώλ θαη πξσηνγελώλ ελεξγεηαθώλ αλαγθώλ 

θαη ηνλ εληνπηζκό ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθώλ ησλ νπνίσλ ην νηθνλνκηθό θόζηνο θύθινπ δσήο 

απνηειεί αληηθείκελν πεξαηηέξσ αλάιπζεο). 

 Πην απζηεξή δηαδηθαζία γηα ηελ έθδνζε ησλ ελεξγεηαθώλ πηζηνπνηεηηθώλ (δεδνκέλνπ όηη νη 
Μνλάδεο Φξνληίδαο Ηιηθησκέλσλ έρνπλ γεληθά σθέιηκε επηθάλεηα πάλσ από 500 η.κ. (ειάρηζηε 

απαηηνύκελε  επηθάλεηα 250 η.κ. ην 2015) θαη έρνπλ πνιιέο επηζθέςεηο από ην θνηλό, ην 
πηζηνπνηεηηθό πξέπεη λα αλαξηάηαη ζε επδηάθξηην ρώξν). 
 Γηελέξγεηα ηαθηηθώλ ειέγρσλ, από αλεμάξηεηνπο εκπεηξνγλώκνλεο, ησλ ζπζηεκάησλ ησλ 
θηηξίσλ θαη ζέζπηζε θπξώζεσλ γηα ηε κε ζπκκόξθσζε. Τα θξάηε-κέιε πξέπεη λα θαζνξίζνπλ ηηο 
απαηηήζεηο ησλ ηερληθώλ ζπζηήκαησλ θηηξίσλ ζρεηηθά κε ηε ζπλνιηθή ελεξγεηαθή απόδνζε, 
θαιύπηνληαο: 

o Θέξκαλζε (ηαθηηθόο έιεγρνο γηα ηζρύ κεγαιύηεξε ησλ 20kW), 
o Κιηκαηηζκόο (ηαθηηθόο έιεγρνο γηα ηζρύ κεγαιύηεξε ησλ 12kW), θαη 
o Μεγάια ζπζηήκαηα εμαεξηζκνύ.  

Τα θξάηε-κέιε έρνπλ ρξνληθό πεξηζώξην κέρξη ηνλ Ινύιην ηνπ 2012 γηα λα κεηαθέξνπλ θαη λα 
πηνζεηήζνπλ ηελ αλαδηαηύπσζε. Μέρξη ηόηε ην έξγν SAVE-AGE ζα έρεη έλα ραξηνθπιάθην 
βέιηηζησλ πξαθηηθώλ θαη θαηεπζπληεξίσλ γξακκώλ πξνο εθαξκνγή γηα ελεξγεηαθή απνδνηηθόηεηα, 

βνεζώληαο ηηο Μνλάδεο Φξνληίδαο Ηιηθησκέλσλ ζηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. Οπνηαδήπνηε 
απόθιηζε άλσ ηνπ 15% κεηαμύ ησλ ηξερόλησλ θαη ησλ νηθνλνκηθά βέιηηζησλ απαηηήζεσλ ζα 
πξέπεη λα δηθαηνινγείηαη από ηα θξάηε-κέιε ζηελ Δπηηξνπή. 
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Οιιαλδία : Η εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο «γίλεηαη ζέκα» ζηα 
Οιιαλδηθά γεξνθνκεία  
 
Σηηο Κάησ Χώξεο ην ελδηαθέξνλ γηα ην έξγν SAVE-AGE είλαη πςειό. Δίλαη μεθάζαξν πσο 

ε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαζίζηαηαη έλα ζεκαληηθό ζέκα γηα ηηο κνλάδεο θξνληίδαο 

ειηθησκέλσλ. Απηό δελ απνηειεί έθπιεμε, θαζώο ε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο πξνζθέξεη 

πνιιαπιά νθέιε: βνεζά ζηε κείσζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, εμνηθνλνκεί ρξήκαηα θαη 

βνεζά ζηε βειηίσζε ηνπ εζσηεξηθνύ θιίκαηνο θαη ζηνλ πεξηνξηζκό ησλ απνπζηώλ 

πξνζσπηθνύ ιόγσ αζζελεηώλ. Δπίζεο, όιν θαη πεξηζζόηεξα γεξνθνκεία παξαθηλνύληαη λα 

πηνζεηήζνπλ κέηξα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο  θάησ από ηηο νδεγίεο ηνπηθώλ αξρώλ. 

 

 

 

Μηα πξόζθαηε έξεπλα γηα ηηο δπλαηόηεηεο 

εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζηνλ νιιαλδηθό 

ηνκέα πγείαο απνθάιπςε έλα ξεαιηζηηθό 

δπλακηθό πεξίπνπ 25% ζηηο κνλάδεο 

πεξίζαιςεο θαη θξνληίδαο ειηθησκέλσλ 

(TNO, 2010). Απηό πεξηιακβάλεη επίζεο ηε 

δπλαηόηεηα εμνηθνλόκεζεο 25% ζηηο 

ελεξγεηαθέο δαπάλεο.  Μεγαιύηεξα νθέιε 

κπνξνύλ λα θεξδεζνύλ από ηελ αλαδξνκηθή 

κόλσζε νξνθήο θαη ηνίρσλ, από απνδνηηθά 

ζπζηήκαηα θσηηζκνύ θαη από ηε 

βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο.   

 

Η απνζήθεπζε ςύμεο θαη ζέξκαλζεο ππνγείσο, ζε λέεο κνλάδεο θξνληίδαο ειηθησκέλσλ, 

απνηειεί κηα ειθπζηηθή επηινγή. Τν έξγν SAVE AGE ζα βνεζήζεη ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ 

γεξνθνκείσλ λα απνθηήζνπλ κηα άπνςε γηα ηηο δπλαηόηεηεο εμνηθνλόκεζεο ζηε κνλάδα 

ηνπο θαη λα ζπγθξίλνπλ ηε δηθή ηνπο ελεξγεηαθή θαηαλάισζε κε απηήλ άιισλ κνλάδσλ 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν.  

 

Τν ελδηαθέξνλ γηα απηήλ ηελ πξνζέγγηζε απνδεηθλύεηαη από ηνλ αξηζκώλ ησλ κνλάδσλ 

ζηηο Κάησ Χώξεο πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζην έξγν SAVE-AGE. Τα ζρεηηθά 

αηηήκαηα ζπκκεηνρήο μεπέξαζαλ ην κέγηζην όξην πνπ ην έξγν έρεη νξίζεη. Η εηαηξία W/E 

Cosnultants, ν εηαίξνο ππεύζπλνο γηα ηηο νιιαλδηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ζα ελεκεξώλεη ηηο 

κνλάδεο πνπ δε ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξάζεηο ηνπ έξγνπ γηα ηελ πξόνδό ηνπ θαη γηα ηηο 

θαιέο πξαθηηθέο θαη ηα δηδάγκαηα πνπ ζα πξνθύςνπλ από απηό.  

  

 

 
 
 
 
 



 

 

  

Ο λένο ελεξγεηαθόο ζηαζκόο ζην Liebenau 
(Πεγή: Ligas) 

 
Γεξκαλία: «Windel Willi» – Τν πξώην εξγνζηάζην παξαγσγήο 
ζεξκόηεηαο από πάλεο 
 
Η εγκαηάζηαζη αποηέθρωζης πανών, με ηο όνομα «Windel Willi», παράγει θερμόηηηα από 5.000 
ηόνοσς απορριμμάηων ποσ ζσλλέγονηαι από μονάδες θρονηίδας ηοσ Ιδρύμαηος Lebenau και από 
ιδιωηικές καηοικίες, κάθε τρόνο από ηο 2006. Με ασηήν ηην πιλοηική εγκαηάζηαζη μια νέα και 

καινοηόμα ηετνολογία αναπηύτθηκε για να παρατθεί ενέργεια από απόβληηα ηοσ ηομέα θρονηίδας. 
 
Τν Ίδξπκα Liebenau ζηειερώλεηαη από 5.800 εξγαδόκελνπο γηα ηελ επδσία 15.000 αλαπήξσλ, 

ειηθησκέλσλ θαη απόξσλ αλζξώπσλ. Η έδξα ηνπ βξίζθεηαη ζην Liebenau θνληά ζηε ιίκλε 
Bodensee θαη ην Ίδξπκα επεθηάζεθε ζε πεξηνρέο 90 πόιεσλ ζε Γεξκαλία, Απζηξία θαη Διβεηία από 
ην 1870. Δθηόο από θνηλσληθέο ππεξεζίεο ππάξρνπλ εκπνξηθέο εηαηξίεο ζην Ίδξπκα πνπ 
πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο γηα ην Ίδξπκα θαη γηα εμσηεξηθνύο πειάηεο.  
 
Η ηδέα ηνπ «Windel Willi» γελλήζεθε επεηδή ην Ίδξπκα Liebenau ζηνρεύεη ζηελ αεηθνξία από 

θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη νηθνινγηθή άπνςε. Έλα άιιν ζηνηρείν ήηαλ ε κεγάιε πνζόηεηα 
απνβιήησλ πνπ παξαγόηαλ θαηά ηελ εκεξήζηα εξγαζία 
ζηηο κνλάδεο θξνληίδαο θαη γηα ηα νπνία ν δαπαλεξόο 
ηξόπνο δηάζεζεο απνβιήησλ κπνξνύζε λα απνθεπρζεί. 
Αιιά δελ είλαη ζεκαληηθή κόλν ε «θαζαξή ελέξγεηα», 
αιιά θαη ε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο είλαη νπζηώδεο 
ζύκθσλα κε ηνλ Marco Nauerz, επηθεθαιή ηνπ 

ηκήκαηνο θαηαζθεπώλ: «Βεβαίσο θαη αθνινπζνύκε ηελ 
ηξέρνπζα λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ εμνηθνλόκεζε 
ελέξγεηαο (EnEV) γηα όια ηα θηίξηα καο. Καη πάληα 
πξνζπαζνύκε λα είκαζηε θαη θαιύηεξνη.»  
 
Σηνλ λενθαηαζθεπαζκέλν ελεξγεηαθό ζηαζκό ζην Liebenau ζεξκόηεηα θαη ειεθηξηζκόο παξάγνληαη 
από ηνλ λέν «Windel Willi» (1225 kWth), δύν ιέβεηεο ππνιεηκκάησλ μπιείαο (π.ρ. pellets, 

ξνθαλίδηα) (2269 kWth) θαη δύν κεραλέο ζεξκόηεηαο Stirling (2x35 kWel). Ο ελεξγεηαθόο ζηαζκόο 
παξέρεη ζεξκόηεηα ζηα δύν δίθηπα ζέξκαλζεο ηνπ Ιδξύκαηνο, πνπ εθνδηάδνπλ όια ηα εκπνξηθά θαη 
ηδησηηθά θηίξηα ζην Liebenau θαη ζην Hegenberg. Σην Liebenau, ε λέα εγθαηάζηαζε, επίζεο, 
παξέρεη ζεξκόηεηα ζηα ζεξκνθήπηα θαη δεζηό λεξό θαη αηκό γηα ην πιύζηκν θαη ηελ θνπδίλα ηεο 
θαληίλαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηνπο αλαπήξνπο. Η απνξξηπηόκελε ελέξγεηα (ζεξκόηεηα) ηνπ 
«Windel Willi» ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηα εγθαηάζηαζε θιηβάλνπ μήξαλζεο γηα ηε δαζηθή επηρείξεζε 

ηνπ Ιλζηηηνύηνπ. Λόγσ ησλ δηαθνξεηηθώλ θαηαλαισηώλ, ε παξαγόκελε ελέξγεηα ηνπ «Windel 
Willi» κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θαη 100%. Τα απνξξίκκαηα παλώλ ζήκεξα ζπιιέγνληαη από 
πεξίπνπ 150 ζπίηηα ηνπ Ιδξύκαηνο αιιά θαη άιισλ νξγαληζκώλ ησλ όκνξσλ πεξηνρώλ. Μεξηθέο 
θνηλόηεηεο είλαη επίζεο ζπλδεκέλεο κε εθνδηαζηηθέο επηρεηξήζεηο (logistics) γηα ηε δηάζεζε 

απνξξηκκάησλ πνπ ζπιιέγνπλ πάλεο από νηθνγέλεηεο κε κσξά θαη άηνκα κε αθξάηεηα.  
 
Τν έξγν SAVE AGE παξέρεη ηηο θαιύηεξεο πξαθηηθέο γηα εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη ζα ζηεξίμεη ηε 

δηαρείξηζε ησλ κνλάδσλ θξνληίδαο γηα λα απνθηεζεί άπνςε γηα ηηο δπλαηόηεηεο εμνηθνλόκεζεο 
ηεο θαηάζηαζεο ηνπο θαη λα ζπγθξηζεί ε ελεξγεηαθή ηνπο θαηαλάισζε κε άιιεο κνλάδεο. 
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο δείηε (γεξκαληθά): 
 
www.ligas-gmbh.de  
http://www.Stiftung-Liebenau.de 
 

 
 

 

http://www.ligas-gmbh.de/
http://www.stiftung-liebenau.de/


 

 

  

Πξώηε Σπλέληεπμε Τύπνπ – Ληνπκπιηάλα, 8.3.2011 

Headline 3 
Σηόρνο, Γξαζηεξηόηεηεο, Απνηειέζκαηα, Δηαίξνη θαη 
Γπλαηόηεηεο Σπλεξγαζίαο  
 
Η ππώηη ζςνένηεςξη ηύπος ζηο ζςνεδπιακό κένηπο Mons καηακλείζηηκε από 
ζςμμεηέσονηερ με ένηονο ενδιαθέπον να γνωπίζοςν πεπιζζόηεπα για ηο έπγο SAVE AGE. O 
κύπιορ Darko Ferčej παποςζίαζε βαζικέρ πληποθοπίερ ζσεηικά με ηο έπγο, ηοςρ ζηόσοςρ, 
ηιρ δπαζηηπιόηηηερ, ηα αποηελέζμαηα, ηοςρ εηαίποςρ και ηιρ δςναηόηηηερ ζςνεπγαζίαρ. Ο 
κύπιορ Erik Potočar από ηο Υποςπγείο Οικονομικών-Διεύθςνζη Ενέπγειαρ παποςζίαζε 
ζηοςρ ζςμμεηέσονηερ ηην ηπέσοςζα ππόζκληζη ηος ππογπάμμαηορ Εςθςήρ Ενέπγεια για 
ηην Εςπώπη και ηοςρ κάλεζε να ζςμμεηέσοςν ενεπγά ζηη ζςγγπαθή νέων πποηάζεων 
ζσεδίων. Ο κύπιορ Boris Koprivnikar παποςζίαζε ζηη ζςνέσεια ηην καηάζηαζη σαμηλήρ 
ενεπγειακήρ απόδοζηρ ζηιρ μονάδερ θπονηίδαρ ηλικιωμένων, με πιθανέρ λύζειρ διασείπιζηρ 
και παπαδείγμαηα βέληιζηηρ ππακηικήρ. Η ενεπγειακή καηαγπαθή, η παπακολούθηζη και οι 
βέληιζηερ ππακηικέρ ανακαηαζκεςών με ζηόσο ηην εξοικονόμηζη ενέπγειαρ 
παποςζιάζηηκαν από ηον κύπιο Kandus. Η ζςνένηεςξη ηύπος ήηαν ζςνδςαζμένη με ένα 
άλλο έπγο ηος ππογπάμμαηορ Εςθςήρ Ενέπγεια για ηην Εςπώπη με ηον ηίηλο BioEnerGis, 
πος παποςζιάζηηκε από ηην κςπία Maja Ferlinc, ηος SBRA. Μεηά ηην ζςνένηεςξη ηύπος ηο 
Σλοβένικο Ππακηοπείο Ειδήζεων και η καθημεπινή εθημεπίδα Dnevnik δημοζίεςζαν άπθπα 
ζε εθνικά μέζα ενημέπωζηρ πος απαπιθμούν 150,000 Σλοβένοςρ  αναγνώζηερ. 
 

 
Φσηνγξαθία από ηε Σπλέληεπμε Τύπνπ 

 
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην έξγν SAVE AGE είλαη δηαζέζηκεο ζε 10 

γιώζζεο ζηελ ηζηνζειίδα: www.saveage.eu 
 
 

 
 

 

http://www.saveage.eu/


 

 

  

 

Σπκκεηέρνληεο Εηαίξνη ζε 10 Επξωπαϊθέο Χώξεο 

 
  

 
 

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 

Pieriki Anaptixiaki s.a. 
Contact: Konstantions Zapounidis  

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.: 0034 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  

APSSCR Association of Social Health Care Providers 

Contact: Jiri Horecký  

E-Mail: prezident(at)apsscr.cz  

Tel.: 420 381213332  

 

 


