
 

 

 

 

 

 
 

Ενημερωτικό Δελτίο No. 3         Αύγουστος 2012 
 

Editorial 

 

Το έργο Save Age εισέρχεται σε μια νέα φάση: στους επόμενους μήνες οι εταίροι του 
έργου θα οργανώσουν εθνικά σεμινάρια και εργαστήρια για τους εργαζόμενους και 
τους διευθυντές των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) και για τους 

επαγγελματίες στον τομέα της ενέργειας. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν από 
εκπαιδευτές για βέλτιστες πρακτικές και βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές στον τομέα της 

ενεργειακής αποδοτικότητας και θα παραχθούν σχέδια δράσης προσαρμοσμένα στις 
ανάγκες των ΜΦΗ τους. 
 

Το τρίτο ενημερωτικό δελτίο μας ασχολείται με εμπόδια που παρεμποδίζουν την 
βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και με μια ευρεία συλλογή από τις βέλτιστες 

και χείριστες πρακτικές που έχουν καταγραφεί από τους εταίρους του έργου μας σε 
μονάδες που συμμετέχουν στο SAVE AGE. Προσοχή δίνεται επίσης στην εκτίμηση του 
δυναμικού εξοικονόμησης των Ευρωπαϊκών ΜΦΗ. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε www.saveage.eu.  
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Ανάγκες και Εμπόδια που Επηρεάζουν την Ενεργειακή 
Αποδοτικότητα σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων 
 

Η ενεργειακή αποδοτικότητα έχει κατακτήσει τον χώρο της στον τομέα των 

κατοικιών/κτιρίων, ιδιαίτερα σε ιδρύματα φροντίδας ηλικιωμένων, καθώς η αναγνώριση των 

ωφελειών της αυξάνεται συνεχώς. Οι αναλύσεις μας έχουν δείξει ότι σε χώρες όπως η 

Τσεχική Δημοκρατία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Γερμανία και η Σλοβενία  εκχωρείται στην 

ενεργειακή αποδοτικότητα ένας πολύ σημαντικός ρόλος για την προσπάθεια μείωσης της 

κατανάλωσης και του σχετικού κόστους. Με βάση όλα τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, ο 

ρόλος της ενεργειακής αποδοτικότητας εξακολουθεί να είναι ελάχιστος σε πολλές χώρες, 

όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ολλανδία και η Σουηδία. Παρόλα αυτά, κάποιες κοινές 

πρακτικές υπάρχουν ήδη, κυρίως στον τομέα του φωτισμού και των συστημάτων παραγωγής 

ζεστού νερού, οι οποίες δεν είναι υποχρεωτικές - εκτός από τα νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα 

κτίρια. Η νομοθεσία θα πρέπει να είναι πιο ενθαρρυντική, προτείνοντας πιο φιλόδοξες αξίες 

για την  αποδοτικότητα των κτιρίων και να επεκτείνει τη νομική ισχύ της σε παλαιότερα 

κτίρια, καθώς αυτά αποτελούν την πλειοψηφία των υφιστάμενων μονάδων. 

 

Παρόλα αυτά, όλες οι χώρες έχουν ενεργειακές πολιτικές και/ή ισχύουσες συμφωνίες με 

συγκεκριμένους στόχους και καθορισμένα χρονοδιαγράμματα για τη βελτίωση της 

ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων. Η παροχή οικονομικών κινήτρων ή άλλων 

χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως φορολογικές ελαφρύνσεις, περιφερειακή χρηματοδότηση 

και εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών επιταχύνουν αυτή την, μάλλον, αργή αλλαγή 

του μοντέλου κατανάλωσης ενέργειας. 

 

Περίληψη των αναγκών και εμποδίων 

Πιο κοινά εντοπισμένα 

προβλήματα  

Μέτρα που έχουν  

ήδη ληφθεί 

3 πιο σημαντικά 

απαιτούμενες δράσεις  

Πιο σημαντικά  

εμπόδια 

 Φωτισμός  Παρακίνηση 

προσωπικού και 

ενοίκων (οδηγίες και 

ανακοινώσεις) 

 Κτιριακό κέλυφος  Οικονομική 

κατάσταση 

 Ευαισθητοποίηση  Ηλεκτρικός 

εξοπλισμός 

 Συστήματα 

θέρμανσης 

 Έλλειψη 

χρήσιμης  

πληροφόρησης 

 Διαχείριση   Πιο ενεργειακά 

αποδοτικός 

εξοπλισμός  

 

 Συμπεριφορά    

 



 

 

 

 

Τα πιο κοινά εντοπισμένα προβλήματα σχετίζονταν με τους ακόλουθους τομείς: φωτισμός 

(συνολικό σύστημα και σχεδιασμός), ευαισθητοποίηση (έλλειψη γνώσης/ενδιαφέροντος 

από διαχειριστές και εργαζόμενους), διαχείριση (μη ύπαρξη παλαιότερων αναλυτικών 

δεδομένων κατανάλωσης) και συμπεριφορά (έλλειψη ευθύνης και ελέγχου  σε καθημερινά 

καθήκοντα που επηρεάζουν την κατανάλωση ενέργειας, είτε από διαμένοντες ή 

εργαζομένους). 

 

Ορισμένα μέτρα έχουν ήδη ληφθεί, ειδικά από τις χώρες με αυξημένη ευαισθητοποίηση σε 

θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας. Τα περισσότερα από τα μέτρα για την προώθηση της 

ενεργειακής αποδοτικότητας απευθύνονται στο προσωπικό και στους ενοίκους, παρακινώντας 

τους με ανακοινώσεις, οδηγίες, και διάσπαρτες πληροφορίες.  Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός είναι 

επίσης ένας μεγάλος στόχος εντός των ιδρυμάτων. 

 

 

Εντοπισμένα προβλήματα Χώρα Θέμα 

Χρησιμοποιούνται συμβατικοί λέβητες φυσικού αερίου με 
υψηλής θερμοκρασίας θερμαντικά σώματα.   

Θέρμανση 

Οι ΜΦΗ (60%) χρειάζονται νέα φωτιστικά. 
  

Φωτισμός 
Φώτα ανοιχτά όλη την ημέρα (δεν χρησιμοποιούνται 
ανιχνευτές κίνησης).    

Έλλειψη γνώσης, ενδιαφέροντος και/ή  κινήτρων από 
διαχειριστές και εργαζόμενους.    

Ευαισθητοποίηση 

Κανένα σχέδιο κατάρτισης για εργαζόμενους και χρήστες 
αναφορικά με την ενεργειακή αποδοτικότητα.  

Εργαζόμενοι Διαχειριστές οίκων ευγηρίας θεωρούν ότι οι εργαζόμενοι ή οι 
χρήστες του κτιρίου έχουν κάποια ή μικρή/καθόλου επίδραση 
στην ενεργειακή αποδοτικότητα των ιδρυμάτων τους. 

 

 

Υπάρχουν ακόμα πολλές δράσεις που προσδιορίστηκαν και πρέπει να εφαρμοστούν σε 
μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, ιδιαίτερα όσον αφορά τη θέρμανση, τα συστήματα αερισμού 

και κλιματισμού, το κέλυφος του κτιρίου και θέματα συμπεριφοράς. Ως εκ τούτου, υπάρχει 
μεγάλη ανάγκη για βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων θέρμανσης και 
παραγωγής ζεστού νερού, για αντικατάσταση αντικειμένων με χαμηλή διάρκειας ζωής και 

αποδοτικότητα, καθώς και ενίσχυση δέσμευσης της διαχείρισης και της ανώτερης διοίκησης σε 
θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας. Υπάρχουν διάφορα εμπόδια που εμποδίζουν αυτές τις 

ανάγκες να καταστούν εφαρμόσιμες, δύο είδη εμποδίων είναι κοινά σε όλες σχεδόν τις χώρες. 
Εκτός από τη Γερμανία, το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι η οικονομική κατάσταση, και το δεύτερο, 

επισημασμένο από όλες τις χώρες, είναι η έλλειψη καλής πληροφόρησης (θέμα τόσο 
ποιότητας όσο και ποσότητας). 
 

Πηγή: Προσδιορισμός των Αναγκών και Εμποδίων, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 

http://www.saveage.eu/index.php/en/project-publications  

http://www.saveage.eu/index.php/en/project-publications


 

 

 

 

 

Βέλτιστες και Χείριστες Πρακτικές σε Μονάδες Φροντίδας 

Ηλικιωμένων 
 

Για την επίτευξη του στόχου εξοικονόμηση ενέργειας 20 % μέχρι το 2020, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για την ενεργειακή αποδοτικότητα. 

Εξοικονόμηση 1 kWh ενέργειας είναι δέκα φορές φθηνότερη από την παραγωγή 1 kWh 

ενέργειας, ως εκ τούτου, οι μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων θα πρέπει να ξεκινήσουν την 

εύρεση και εφαρμογή μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας. Αυτά μπορεί να είναι απλά ή πιο 

σύνθετα, τεχνολογικά ή συμπεριφοράς, χαμηλής ή υψηλής αρχικής επένδυσης και να έχουν 

μικρή ή μεγαλύτερη περίοδο απόσβεσης, αλλά υπάρχει ένα σημείο που έχουν κοινό - θα 

μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας, τις εκπομπές CO2 και το ενεργειακό κόστος, 

διατηρώντας την άνεση των ηλικιωμένων. Με την πρόθεση να βοηθήσει τους οίκους 

ευγηρίας, κάθε εταίρος του Save Age συγκέντρωσε ποιες πιστεύει ότι είναι οι καλύτερες και 

χειρότερες πρακτικές που εφαρμόζονται σε οίκους ευγηρίας. 

 

Αρκετά θέματα προσδιορίστηκαν ως υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές σε οίκους ευγηρίας. 

Μερικές τεχνολογίες έχουν εντοπιστεί περισσότερες φορές από ό, τι άλλες. Αυτό μπορεί να 

θεωρηθεί ένδειξη υψηλού δυναμικού το οποίο πρέπει να εκμεταλλευτούν οι διαχειριστές των 

οίκων, για την επίτευξη ενεργειακής αποδοτικότητας. Παρόλα αυτά, όλα τα άλλα θέματα 

έχουν επίσης μεγάλη σημασία και ίσως, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι περισσότερο 

κατάλληλα να εφαρμοστούν. 

 

  
Εγκατεστημένοι ηλιακοί συλλέκτες (Ελλάδα) και  LED φωτιστικά (Πορτογαλία) 

 

Η χρήση ηλιακών θερμικών συλλεκτών είναι η πιο συχνά αναφερόμενη βέλτιστη πρακτική. 

Συνήθως αυτά τα συστήματα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ζεστού νερού μόνο, αλλά 

μερικές φορές οι συλλέκτες χρησιμοποιούνται για θέρμανση χώρων, παρότι η απόδοση τους 

δεν είναι τόσο υψηλή. Οι ακόλουθες βέλτιστες πρακτικές είναι επίσης πολύ συχνές: 

συστήματα διαχείρισης ενέργειας για έλεγχο, σε πραγματικό χρόνο και σύμφωνα με τις 

ανάγκες, της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου, αλλαγή των συστημάτων φωτισμού 

σε πιο ενεργειακά αποδοτικές πηγές φωτός, και ίσως η προσθήκη διατάξεων ελέγχων 



 

 

 

 

φωτισμού και καλύτερου βοηθητικού εξοπλισμού (όπως φωτιστικά σώματα και πηνία),  

διαδικασία πλυσίματος ρούχων που λαμβάνει υπόψη την ποσότητα των ασπρορούχων που 

χρησιμοποιούνται κάθε μέρα και τις δαπάνες του νερού, καθώς και μετατόπιση του φορτίου 

και αντιστοίχιση της προσφοράς με τη ζήτηση, καλύτερη επιλογή εξοπλισμού, 

αποτελεσματικoi και έξυπνοi τρόποι για τη διαδικασία στεγνώματος, ανανεώσιμες πηγές και 

ενεργειακά αποδοτικά συστήματα με στόχο την αειφορία ως απόρροια της τεχνικής 

καινοτομίας, μείωσης της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων μέσω ενός συνδυασμού 

οικολογικών μέτρων, όπως ηλιακά συστήματα, συμπαραγωγή, αντλίες θερμότητας, 

αποδοτικός εξοπλισμός, κλπ.  

 

Όπως και για τις βέλτιστες πρακτικές, διάφορα θέματα προσδιορίστηκαν ως υφιστάμενες 

χείριστες πρακτικές σε οίκους ευγηρίας. Πάλι, ορισμένες τεχνολογίες εντοπίστηκαν 

περισσότερες φορές από ό, τι άλλες. Αυτές μπορούν να αναγνωριστούν ως ευαίσθητα σημεία 

που πρέπει να αντιμετωπιστούν, προκειμένου να επιτευχθεί ενεργειακή αποδοτικότητα. 

 

Οι πιο συχνά αναφερόμενες χείριστες πρακτικές σχετίζονται με τη θέρμανση, καθώς θα ήταν 

προτιμότερο να γίνεται με βιομάζα και ηλιακούς συλλέκτες αντί με πετρέλαιο, αέριο ή 

ηλεκτρισμό.  Τα συστήματα θέρμανσης δεν πρέπει να θερμαίνουν άδειους χώρους, ως εκ 

τούτου θα πρέπει να υπάρχουν ελεγχόμενοι θερμοστάτες σε κάθε δωμάτιο, και τα παράθυρα 

και οι πόρτες πρέπει να είναι κλειστά όταν το σύστημα θέρμανσης λειτουργεί. Άλλες κοινές 

χείριστες πρακτικές είναι: ανεξέλεγκτος αερισμός που γίνεται συχνά με τα συστήματα 

θέρμανσης και ψύξης σε λειτουργία, κλιματισμός με αυτόνομες μονάδες σε ενιαία ιδρύματα 

και αυξημένη θερμοκρασία ρύθμισης χωρίς προγραμματισμένη περίοδο έναρξης-λήξης, 

θέματα συμπεριφοράς, όπως σβήσιμο εξοπλισμού όταν δεν είναι σε χρήση και απρόσεκτη 

χρήση εξοπλισμού πλυντηρίου και κουζίνας, μόνωση με μειωμένη πυκνότητα και ύπαρξη 

θερμικών γεφυρών και μονών υαλοπινάκων στα παράθυρα. 

 

  
Αυτόνομες μονάδες κλιματισμού (Ιταλία) και ανοιχτά παράθυρα σε περίοδο θέρμανσης (Σλοβενία) 

 

Υπάρχουν πολλαπλοί τρόποι ενεργειακής αποδοτικότητας και πολλά μέτρα και δράσεις που θα 

μπορούσε κάποιος να λάβει. Κάποια είναι πιο κατάλληλα από άλλα, ανάλογα με τον τύπο του 



 

 

 

 

κτιρίου, την τοποθεσία και την επίδραση του τοπικού κλίματος και των χαρακτηριστικών 

περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, ένα μέτρο μπορεί να είναι αποτελεσματικό στην Πορτογαλία 

(ηλιακή θέρμανση), αλλά δεν είναι τόσο σπουδαίο στην Σουηδία, τουλάχιστον όχι με τον ίδιο 

χρόνο απόσβεσης. 

 

 

Πηγή: Βέλτιστες και Χείριστες Πρακτικές, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα:  
http://www.saveage.eu/index.php/en/project-publications 

 

http://www.saveage.eu/index.php/en/project-publications


 

 

 

 

 

Εκτίμηση Εξοικονόμησης Ενέργειας 

 
Οι εταίροι του έργου έχουν θέσει ένα στόχο για να υπολογίσουν τη ενεργειακή κατανάλωση 

σε όλους τις Ευρωπαϊκές μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και να εκτιμήσουν το δυναμικό 

εξοικονόμησης ενέργειας. Το βέλτιστο σενάριο για να εφαρμοστούν τα δεδομένα με το 

εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης μας, θα ήταν να αποκτηθούν όλες τα απαιτούμενα 

δεδομένα (βαθμοημέρες θέρμανσης, καθαρό εμβαδόν, έτος κατασκευής, αριθμός ενοίκων και 

αριθμός εργαζομένων). Ωστόσο, η συλλογή δεδομένων όπως οι βαθμοημέρες θέρμανσης και 

το έτος κατασκευής των μονάδων είναι μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία, με μεγάλες 

πιθανότητες για ασαφή αποτελέσματα. Ως αποτέλεσμα, η εκτίμησή μας βασίστηκε στον 

αριθμό των οίκων ευγηρίας ανά χώρα και τον αριθμό των διαμενόντων στους οίκους ευγηρίας 

ανά χώρα. 

Η εξοικονόμηση ενέργειας  υπολογίζεται με όρους μείωσης  της πραγματικής κατανάλωσης 

ενέργειας, υποθέτοντας ότι οι επιθυμητές συνθήκες των εσωτερικών χώρων σε οίκους 

ευγηρίας φροντίδας έχουν επιτευχθεί. Το ποσοστό της εξοικονόμησης ενέργειας εξαρτάται σε 

κάθε συγκεκριμένο κτίριο και υπόκειται στις αποφάσεις των διαχειριστών κτιρίου και τη 

διαθεσιμότητα των οικονομικών πόρων. Οι ενεργειακές αποκαταστάσεις των κτιρίων 

φροντίδας ηλικιωμένων θα πρέπει να ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπεται στο 

παρακάτω διάγραμμα, έχοντας κατά νου ότι πρέπει να είναι μια συνεχής διαδικασία. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Διαδικασία ενεργειακής αποκατάστασης σε κτίρια Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων 

Γνωρίστε την κατανάλωση 
ενέργειας σας  

Καταγράψετε την  
κατανάλωση ενέργειας σας 

Θέστε στόχους για 
ενεργειακή κατανάλωση 

Εφαρμόστε την ενεργειακή 
αποκατάσταση 

Αξιολογήστε την απόδοση 
σας 

Εφαρμόστε ενεργειακή 
αποκατάσταση 

 
 

 
 

Βρείτε κατάλληλες 
τεχνικές λύσεις 

Ορίστε διαθέσιμες πηγές 
χρηματοδότησης 

Θέστε στόχους για 
ενεργειακή κατανάλωση 

 



 

 

 

 

 

Επειδή η επιλογή  της πιο κατάλληλης παρέμβασης για ενεργειακή βελτίωση πρέπει να είναι 

είναι  ένα θέμα για ξεχωριστή μελέτη για κάθε μονάδα, μερικές πιθανές παρεμβάσεις έχουν 

καταγραφεί. Η ακόλουθη ίστα παρεμβάσεων είναι ενδεικτική και όχι αποκλειστική. 

 

Κατηγορία Παρέμβαση 

1 – χωρίς αλλαγές - 

2 – αλλαγές 

συμπεριφοράς 

Φυλλάδια, τακτική ενημέρωση, σύγκριση κατανάλωσης ενέργειας 

Σεμινάρια και προσωπική ενημέρωση/παροχή συμβουλών 

Τεχνικές διαχείρισης ενέργειας 

3 – μικρές επενδύσεις Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού 

με συστήματα υψηλής ενεργειακής απόδοσης 

Εγκατάσταση εξωτερικής ή εσωτερικής μόνωσης τοίχων 

Εγκατάσταση στέγης, μόνωση πλάκας 

Εγκατάσταση κατάλληλων συστημάτων σκίασης 

Εγκατάσταση υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας λαμπτήρων και 

φωτιστικών 

Εγκατάσταση συστήματος ανάκτησης θερμότητας 

Εγκατάσταση  ανεμιστήρων οροφής και συστήματος ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας 

Αντικατάσταση συστήματος υαλοπινάκων 

Εγκατάσταση Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίου 

4 – μεγάλες επενδύσεις Συνδυασμός μέτρων που δίνονται για κατηγορία 3 

 

Το συνολικό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας βασίζεται στα αποτελέσματα του εργαλείου 

αναφοράς και στην αριθμητική διαφορά μεταξύ των διαθέσιμων στοιχείων και τη μέση τιμή 

των αντιστοιχισμένων χωρών. Η ακρίβεια των υπολογισμών βασίζεται στον διαθέσιμο αριθμό 

των εισερχομένων δεδομένων μεταβλητών. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την πιθανή 

εξοικονόμηση ενέργειας ακολουθώντας τρία πιθανά σενάρια: Α - απαισιόδοξο, Β - ενδιάμεσο 

και C - αισιόδοξο. 

 

 Πραγματικά 
δεδομένα 

Σενάρια ενεργειακής 
αποκατάστασης 

A B Γ 

Τελική κατανάλωση ενέργειας σε 

kWh/ένοικο/έτος 

 

13,158 

 

11,250 

 

10,526 

 

9,441 

Μείωση της τελικής κατανάλωσης 
ενέργειας σε kWh/ένοικο/έτος 

  
1908 

 
2632 

 
3717 

Μείωση της τελικής κατανάλωσης 

ενέργειας % 

 

 
 

 

 

14.50% 
 

7,343 

 

20.00% 
 

10,128 

 

28.25% 
 

14,306 
Συνολική εξοικονόμηση ενέργειας 

(GWh/έτος ) 

 



 

 

 

 

Εάν θέλετε να ελέγξετε την αξιολόγηση της εξοικονόμησης ενέργειας για την χώρα σας, 

παρακαλώ επισκεφθείτε  www.saveage.eu. 
 
Πηγή: Εκτίμηση Εξοικονόμησης Ενέργειας , διαθέσιμο στην ιστοσελίδσα: 

http://www.saveage.eu/index.php/en/project-publications. 

http://www.saveage.eu/
http://www.saveage.eu/index.php/en/project-publications


 

 

 

 

 

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.. 

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

τηλ.:  +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  

 

 


