
    

   

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Υλοποίηςη του 1oυ Διαδικτυακοφ Εργαςτήριου του Ζργου LED 

Τθ Πζμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιικθκε το Διαδικτυακό Εργαςτιριο του Ζργου LED 

«Χαράςςοντασ το δρόμο για τθ βελτίωςθ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ ςτα Δθμόςια Σχολεία και 

τθ διάδοςθ τθσ χριςθσ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ». Στο Εργαςτιριο ςυμμετείχαν 

επαγγελματίεσ από φορείσ του δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα. 

Κατά τθ διάρκεια του Εργαςτθρίου παρουςιάςτθκαν και ςυηθτικθκαν κεματικζσ, όπωσ το Ζργο 

LED, οι ςτόχοι του, θ περιοχι παρζμβαςθ, το Εταιρικό ςχιμα, το Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα – 

Αλβανία, θ ςθμαςία των Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ (ΑΠΕ) ςτθν ενεργειακι απόδοςθ των 

κτιρίων, θ Ενεργειακι Ανάλυςθ - Μεκοδολογία εκτίμθςθσ τθσ ενεργειακισ κατάςταςθσ ενόσ 

κτιρίου ενδιαφζροντοσ, θ Εκπαιδευτικι Πλατφόρμα E-Learning και οι λειτουργίεσ τθσ και θ 

παρουςίαςθ του Μοντζλου Προςομοίωςθσ LED (IT Simulation Tool) ςε μια ςειρά ειςθγιςεων. 

Ο κφριοσ ςτόχοσ του Ζργου LED είναι να παρζχει μια ολοκλθρωμζνθ λφςθ, ςε διαςυνοριακό 

επίπεδο, ςτθ ςφγχρονθ πρόκλθςθ τθσ ζλλειψθσ προόδου ςτα πεδία τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ 

των δθμοςίων κτιρίων και τθσ χριςθσ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (ΑΠΕ), ςφμφωνα 

πάντα με τισ ςχετικζσ πολιτικζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ Εκνικισ νομοκεςίασ. Μζςω των 

μακθτϊν και του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, ο ενιλικοσ πλθκυςμόσ μπορεί να 

ευαιςκθτοποιθκεί αποτελεςματικά, εξαςφαλίηοντασ τθν μακροπρόκεςμθ απιχθςθ του Ζργου. 

Το Ζργο LED ςτοχεφει ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ ςε πρακτικζσ εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ, μζςω μιασ ευρείασ εκςτρατείασ περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ ςτθν πρωτοβάκμια 

και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, ακολουκοφμενθ από μια εκςτρατεία ςτοχευμζνθ ςτον ενιλικο 

πλθκυςμό. 

Το Ζργο ςυνοδεφεται από τθ δθμιουργία ενόσ Διαςυνοριακοφ Σχεδίου ϊςτε να προςδιοριςτεί 

κοινι ςτρατθγικι ανάμεςα ςε Ελλάδα και Αλβανία (ευκυγράμμιςθ πολιτικισ), ςχετικά με τθν 

ενεργειακι απόδοςθ και τθ χριςθ των ΑΠΕ, όπωσ επίςθσ και από τθ δθμιουργία του Μοντζλου 

LED προσ το ςκοπό αυτό, προτείνοντασ τρία ςυγκεκριμζνα είδθ παρεμβάςεων:  

(α) τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ για ενεργειακή απόδοςη,  

(β) χρήςη Ανανεώςιμων Πηγών Ενζργειασ (ΑΠΕ), και 

(γ) ζξυπνεσ τεχνολογικζσ καινοτομίεσ Τεχνολογιών Πληροφορικήσ και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

 

Οι Εταίροι που ςυμμετζχουν ςτο Ζργο LED είναι: Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ 

Δυτικισ Μακεδονίασ, θ Εκνικι Υπθρεςία Φυςικϊν Πόρων τθσ Αλβανίασ, που δρα ωσ 

Επικεφαλισ Εταίροσ, θ ΑΝΚΟ Δυτικισ Μακεδονίασ Α.Ε. – Αναπτυξιακόσ Οργανιςμόσ Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ και οι Διμοι Δερόπολθσ και Κορυτςάσ. 



    

   

Θα χαροφμε να δοκιμάςετε και μόνοι ςασ δυο από τα Εργαλεία του Ζργου που 

παρουςιάςτθκαν ςτο Διαδικτυακό Εργαςτιριο. 

Θ Εκπαιδευτικι Πλατφόρμα E-Learning 

http://led-training.eu/  

Το Μοντζλο Προςομοίωςθσ LED (IT Simulation Tool) 

https://www.ledtool.eu/building/new  

Θα χαροφμε να ςασ δοφμε και από κοντά πάντα με αςφάλεια, προςεχϊσ ςτο Δια Ηϊςθσ 

Εργαςτιριο LED. 

 

 

 

 

 

 

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

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν και τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ. 

http://led-training.eu/
https://www.ledtool.eu/building/new

