
  

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πιλοτικζσ Παρεμβάςεισ για τη βελτίωςη τησ Ενεργειακήσ Απόδοςησ ςε ςχολεία 

Ζργο LED - Πρόγραμμα Interreg IPA CBC  

Η Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ ςυνεχίηει τθ ςυνεργαςία με τουσ 

υπόλοιπουσ Εταίρουσ του Ζργου LED ςτθν Ελλάδα και τθν Αλβανία, τθν Εκνικι Υπθρεςία 

Φυςικϊν Πόρων τθσ Αλβανίασ, που δρα ωσ Επικεφαλισ Εταίροσ, τθν Αναπτυξιακι Εταιρεία 

Δυτικισ Μακεδονίασ (ΑΝ.ΚΟ.) και τουσ Διμουσ Δερόπολθσ και Κορυτςάσ, για τθν εξζλιξθ του 

Ζργου LED «Χαράςςοντασ το δρόμο για τθ βελτίωςθ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ ςτα δθμόςια 

ςχολεία και τθ διάδοςθ τθσ χριςθσ των Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ». Η χρθματοδότθςθ 

του διαςυνοριακοφ Ζργου Συνεργαςίασ LED γίνεται από το Πρόγραμμα Interreg IPA CBC 

“Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020” αλλά και Εκνικοφσ Πόρουσ των δφο χωρϊν. 

Σε ςυνζχεια του 2ου ΔΤ τθσ ΠΔΕ Δυτικισ Μακεδονίασ, αξίηει να αναφερκεί ότι ανάμεςα ςτισ 

δραςτθριότθτεσ του Ζργου  ςθμαντικι είναι θ πιλοτικι δοκιμι του Οδθγοφ και του μοντζλου 

LED ςε τρία δθμόςια ςχολεία, δφο ςτθν Νότια Αλβανία (Κορυτςά και Δερόπολθ) και ζνα ςτθ 

Δυτικι Μακεδονία. Η ςθμαςία τθσ ςυγκεκριμζνθσ ενζργειασ είναι οι μακθτζσ των ςχολείων να 

εκπαιδευτοφν πάνω ςτα οφζλθ του Μοντζλου LED ςτθν πράξθ, μζςω τθσ χριςθσ εξοπλιςμοφ 

Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ, Συςτθμάτων Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ και Πειραματικϊν 

Εργαςτθρίων, αυξάνοντασ ζτςι τθν ενεργειακι τουσ ςυνειδθτοποίθςθ. 

Σε αυτό το πλαίςιο, οι πρϊτεσ παρεμβάςεισ ζγιναν ιδθ από τισ αρχζσ του 2020 ςε επιλεγμζνο 

ςχολείο του Αλβανικοφ Διμου Δερόπολθσ, το δθμοτικό ςχολείο τθσ Δερβιτςάνθσ, για τθν 

υλοποίθςθ των πιλοτικϊν δράςεων του Ζργου LED. Συγκεκριμζνα, ζγινε εγκατάςταςθ 

λαμπτιρων φωτιςμοφ LED, φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ, κάμερασ παρακολοφκθςθσ και 

ςυςτιματοσ ανίχνευςθσ πυρκαγιάσ.  

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και φωτογραφικό υλικό μπορείτε να δείτε ςτουσ ςυνδζςμουσ που 

ακολουκοφν: 

https://led-albaniagreece.com/2020/01/20/dervician-public-school-december-2019-january-

2020-during-the-implementation-of-the-contract/  

https://led-albaniagreece.com/2020/01/22/municipality-of-dropull-in-the-framework-of-led-

projectipa-cross-border-cooperation-programme-greece-albania-2014-2020/  

Οι ςυγκεκριμζνεσ παρεμβάςεισ και ενζργειεσ είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνεσ με το ςτόχο του 

Ζργου LED που αφορά τθν ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ ςε πρακτικζσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 

και τθ χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, ξεκινϊντασ από τουσ μακθτζσ ςτθν πρωτοβάκμια 

και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, και μζςω αυτϊν επιδιϊκοντασ μια αποτελεςματικι  

προςζγγιςθ και ευαιςκθτοποίθςθ ςτον ενιλικο πλθκυςμό. 

*Οι απόψεισ που εκφράηονται ςε αυτό το Δελτίο Τφπου, δεν αντανακλοφν απαραίτθτα τισ απόψεισ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν και τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ. 
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