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Το Διασυνοριακό Έργο Συνεργασίας, LED, που χρηματοδοτείται
από το Πρόγραμμα Interreg IPA CBC “Ελλάδα – Αλβανία 2014 –
2020”, εκκίνησε την 5η Ιουλίου 2018.
Όμως ποιος είναι ο σκοπός του Έργου LED?
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Τι πραγματεύεται το Έργο LED?
Ένα νέο Διασυνοριακό Έργο εκκίνησε την 5η Ιουλίου 2018, me ακρωνύμιο LED
και τίτλο: «Χαράσσοντας το δρόμο για τη βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης
στα δημόσια σχολεία και τη διάδοση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας», το οποίο έλαβε χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Interreg IPA CBC
“Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020”, περιλαμβάνοντας 5 Εταίρους από την Ελλάδα
και την Αλβανία. Ο κύριος στόχος του Έργου είναι να παρέχει μια ολοκληρωμένη
λύση, σε διασυνοριακό επίπεδο, στο πρόβλημα της έλλειψης προόδου στα πεδία
της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων και της χρήσης των ΑΠΕ,
σύμφωνα με τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ και των Εθνικών Νομοθεσιών. Μέσω
των παιδιών και του εκπαιδευτικού συστήματος, ο ενήλικος πληθυσμός μπορεί να
ευαισθητοποιηθεί αποτελεσματικά, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την
μακροπρόθεσμη απήχηση του Έργου. Το Έργο LED στοχεύει στην ενημέρωση
του κοινού όσον αφορά σε πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας, μέσω ευρείας
εκστρατείας περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, ακολουθούμενη από ενημερωτική εκστρατεία, στοχευμένη στον
ενήλικο πληθυσμό. Βασικά στοιχεία του LED αποτελούν η εκπόνηση
Διασυνοριακού Σχεδίου, το οποίο αποσκοπεί στην επίτευξη κοινής στρατηγικής
ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αλβανία σχετικά με την ενεργειακή απόδοση και τη
χρήση των ΑΠΕ, καθώς επίσης και η δημιουργία του Μοντέλου LED προς το
σκοπό αυτό, προτείνοντας τρία συγκεκριμένα είδη παρεμβάσεων:
(a) τεχνολογικός εξοπλισμός για ενεργειακή απόδοση,
(b) χρήση ΑΠΕ και
(c) έξυπνες τεχνολογικές καινοτομίες ΤΠΕ.
Στο πλαίσιο του Έργου, θα πραγματοποιηθεί πιλοτική εφαρμογή του μοντέλου σε
τρία δημόσια σχολεία, δύο στην Νότια Αλβανία (Κορυτσά & Δερόπολη) και ένα
στη Δυτική Μακεδονία. Εξίσου σημαντικό, για την επίτευξη του στόχου του Έργου,
είναι η εγκαθίδρυση των Πειραματικών Εργαστηρίων στα προαναφερθέντα
σχολεία, που θα λειτουργούν αποκλειστικά με ηλιακή ενέργεια, όπου οι μαθητές
θα εκπαιδευτούν βιώνοντας τα οφέλη του Μοντέλου LED στην πράξη, αυξάνοντας
έτσι την ενεργειακή συνείδηση. Τέλος, η δημιουργία των Διασυνοριακών Κέντρων
και Δικτύου θα είναι ζωτικής σημασίας για τη βιωσιμότητα του Έργου και τη
δυνατότητα μεταφοράς των αποτελεσμάτων και των εκροών του.

ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LED
Το Εταιρικό Σχήμα του Έργου LED αποτελείται από πέντε (5) Εταίρους από την
Ελλάδα και την Αλβανία
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Καστοριά

Ημερίδα Πληροφόρησης του Έργου LED

Το Έργο LED συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών
χωρών του Προγράμματος Interreg IPA II CBC “Ελλάδα –
Αλβανία 2014 - 2020”.
Το περιεχόμενο αυτού του Ενημερωτικού Δελτίου δεν
μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις θέσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της
Αναθέτουσας Αρχής.

Πολιτική GDPR
Από τον Μάιο του 2018 έχουν τεθεί σε εφαρμογή οι νέοι νόμοι για την προστασία δεδομένων.
Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας και θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι τα δεδομένα σας θα
χρησιμοποιηθούν μόνο για να σας κρατήσουμε ενήμερους σχετικά με τα τελευταία νέα του Έργου
LED, όπως επίσης και για να σας καλέσουμε στις εκδηλώσεις του Έργου LED. Δε θα δώσουμε ποτέ
κανένα από τα δεδομένα σας (όνομα, διεύθυνση, email, κ.λπ.) σε τρίτους, ούτε θα στείλουμε email
αυτόκλητα.
Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα, εκτός αν δεν θέλετε να λαμβάνετε πλέον emails σχετικά με το Έργο
LED. Εάν συμβεί αυτό, τότε παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας απαντώντας σε αυτό το email,
αναφέροντας αυτό το γεγονός. Εάν δεν επικοινωνήσετε μαζί μας, υποθέτουμε ότι επιθυμείτε να
συνεχίσετε να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με το LED και θα διατηρήσουμε την ηλεκτρονική
διεύθυνσή σας στη λίστα μας.
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