Εισαγωγή στο Βαθμολογικό Πίνακα
(Scorecard)
Ο Βαθμολογικός Πίνακας Οικιακής Απόδοσης της Βικτώριας (Victorian Residential Efficiency Scorecard) (ο Βαθμολογικός
Πίνακας (Scorecard)) αποτελεί ένα μοναδικό πρόγραμμα που βαθμολογεί το σπίτι σας με ενεργειακούς αστέρες. Με τον
ίδιο τρόπο που σε ένα ψυγείο ή σε ένα πλυντήριο ρούχων απονέμονται ενεργειακοί αστέρες, η βαθμολόγηση μέσω του
Βαθμολογικού Πίνακα δείχνει πόση ενέργεια καταναλώνεται σε διαφορετικά μέρη του σπιτιού σας.
Ο Βαθμολογικός Πίνακας, που είναι το πρόγραμμα βαθμολόγησης με ενεργειακούς αστέρες (Scorecard), είναι το πρώτο
στο είδος του στην Αυστραλία. Οι αξιολογήσεις προσαρμόζονται ειδικά για το σπίτι σας και τις παρέχουν εγκεκριμένοι από
την κυβέρνηση αξιολογητές.
Οι ενεργειακές αστέρες παρέχουν μια ευκολονόητη εικόνα τού πώς αντιμετωπίζει το σπίτι σας τον ζεστό και κρύο καιρό
της Βικτώριας. Αυτό σας επιτρέπει να συγκρίνετε την κατανάλωση ενέργειας του σπιτιού σας με παρόμοια σπίτια και
βλέπετε γρήγορα πώς να εξοικονομήσετε χρήματα από τους λογαριασμούς σας.
Η αξιολόγηση με το Βαθμολογικό Πίνακα (Scorecard) μπορεί να σας βοηθήσει ως εξής:
•

να προτείνει αναβαθμίσεις για να μειώσετε τις ενεργειακές δαπάνες του σπιτιού σας

•

να βαθμολογήσει την ενεργειακή απόδοση με ζεστό καιρό και επιλογές αναβάθμισης για να προστατέψετε την άνεση
και την υγεία σας το καλοκαίρι.

Για να λάβετε αξιολόγηση με το Βαθμολογικό Πίνακα (Scorecard), στείλτε email στο help.scorecard@delwp.vic.gov.au
ή καλέστε το 136 186.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το πρόγραμμα, επικοινωνήστε με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Γης,
Νερού και Χωροταξίας (Department of Environment, Land, Water and Planning).
Τηλέφωνο: 136 186, email: help.scorecard@delwp.vic.gov.au or visit www.vicenergysaver.vic.gov.au/scorecard

Εισαγωγή στο Βαθμολογικό Πίνακα
(Scorecard)
Βαθμολογία ενεργειακών αστέρων για το σπίτι
σας
Ο Βαθμολογικός Πίνακας (Scorecard) παρέχει μια
βαθμολογία ενεργειακών αστέρων για το σπίτι σας σε
κλίμακα από ένα έως δέκα. Η υψηλή βαθμολογία
ενεργειακών αστέρων σημαίνει ότι το σπίτι σας θα
καταναλώνει λιγότερη ενέργεια και θα είναι
οικονομικότερο σε ενέργεια, απ’ ότι ένα με
χαμηλότερη βαθμολογία ενεργειακών αστέρων.
Αυτός είναι ο λόγος που τα σπίτια που επιτυγχάνουν
υψηλή βαθμολογία ενεργειακών αστέρων μπορούν
να
αναμένουν
χαμηλότερους
λογαριασμούς
ενέργειας απ’ ότι ένα μέσο σπίτι.
Αυτή τη στιγμή το μέσο σπίτι στη Βικτώρια έχει
βαθμολογία τριών ενεργειακών αστέρων και έτσι
υπάρχουν συνήθως φθηνοί και απλοί τρόποι που
μπορείτε να αυξήσετε την ενεργειακή βαθμολογία του
σπιτιού σας και να ξοδεύετε λιγότερα στους
λογαριασμούς σας ενέργειας.
Τι να αναμένετε κατά την αξιολόγηση
Θα επισκεφθεί το σπίτι σας ένας πιστοποιημένος
αξιολογητής για να διεξάγει διεξοδική επιτόπια
αξιολόγηση. Θα συλλέξει στοιχεία που αφορούν: τα
δομικά υλικά, το σύστημα θερμοσίφωνα, τη
θέρμανση, τον κλιματισμό, το φωτισμό και τις τυχόν
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Στο τέλος της αξιολόγησης, ο αξιολογητής θα μιλήσει
μαζί σας για τη βαθμολογία των ενεργειακών
αστέρων του σπιτιού σας και θα σας δείξει το
πιστοποιητικό
σας
Βαθμολογικού
Πίνακα
(Scorecard). Το πιστοποιητικό θα σας αποσταλεί
αργότερα, αφού ολοκληρωθούν οι έλεγχοι ποιότητας.
Το πιστοποιητικό σας:

•
•

•
•

δείχνει τη βαθμολογία ενεργειακών αστέρων του
σπιτιού σας με άριστα το 10
βαθμολογεί διάφορα στοιχεία του σπιτιού σας,
όπως το ίδιο το κτήριο και τις μεγάλες ηλεκτρικές
συσκευές
βαθμολογεί την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού
σας στο ζεστό καιρό
παρέχει πρακτικές επιλογές για τη βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης του σπιτιού σας

Ενεργειακές συμβουλές
εμπιστευτείτε

που

μπορείτε

να

Το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει σε όλη τη Βικτώρια
μέσω
συμμετεχόντων
μη
κερδοσκοπικών
οργανισμών και δήμων που χρεώνουν μια αμοιβή για
την υπηρεσία.
Μόνο πιστοποιημένοι αξιολογητές μπορούν να
διεξάγουν αξιολογήσεις με το Βαθμολογικό Πίνακα
(Scorecard). Η Κυβέρνηση της Βικτώριας έχει
εφαρμόσει αυστηρά πρότυπα ελέγχου ποιότητας που
πρέπει να πληρούν οι αξιολογητές για να είναι
πιστοποιημένοι. Μπορείτε να δείτε αυτά τα πρότυπα
στον ιστότοπο της Scorecard.
Οι πρώτοι αξιολογητές άρχισαν τις αξιολογήσεις το
Μάιο του 2017. Καθώς πιστοποιούνται περισσότεροι
αξιολογητές κατά τη διάρκεια του έτους, περισσότερα
νοικοκυριά θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο
πρόγραμμα.
Πώς να εγγραφείτε
Για να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας, επισκεφθείτε
το:
www.victorianenergysaver.vic.gov.au/scorecard.
Μπορείτε επίσης να καλέστε το 136 186 ή με email
στο help.scorecard@delwp.vic.gov.au.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το πρόγραμμα, επικοινωνήστε με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Γης,
Νερού και Χωροταξίας (Department of Environment, Land, Water and Planning).
Τηλέφωνο: 136 186, email: help.scorecard@delwp.vic.gov.au or visit www.vicenergysaver.vic.gov.au/scorecard

