Γιατί είναι σημαντικό να εξοικονομώ ενέργεια;
Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί σήμερα θέμα
ζωτικής σημασίας, καθώς συνδέεται άμεσα με την
προστασία του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος,
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μας, τη μείωση του
κόστους, τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη.
Εξοικονομώ ενέργεια σημαίνει:
• Μειώνω την κατανάλωση των ορυκτών καυσίμων,
των οποίων τα αποθέματα εξαντλούνται.
• Συμβάλλω στη μείωση της εισαγωγής καυσίμων από
άλλες χώρες και την εξάρτησή της Ελλάδας από αυτά.
• Περιορίζω τις άσκοπες σπατάλες και ξοδεύω
λιγότερα χρήματα.
• Προστατεύω το περιβάλλον, συμμετέχοντας ενεργά
στη μείωση της ρύπανσης.
• Μεριμνώ για το μέλλον του πλανήτη και των παιδιών
μας.
• Αναβαθμίζω την ποιότητα ζωής μου.
• Φροντίζω την υγεία μου και την υγεία των ανθρώπων
που αγαπώ.

Εξοικονομώ ενέργεια,

ΔΗΜΟΣ
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ

Κερδίζω ενέργεια
γι’ αυτό

Ενημερώνομαι,
Ευαισθητοποιούμαι,
Ενεργοποιούμαι!
Κάνω την εξοικονόμηση ενέργειας
καθημερινή συνήθεια!

Εξοικονομώ ενέργεια,
Κερδίζω ενέργεια

Αλλάζω τρόπο ζωής!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ
Ελ. Βενιζέλου 15, 151 21, Πεύκη, Τ. 213 2051727, F: 210 2847227
E-mail: info@exoikonomopefki.gr http://www.exoikonomopefki.gr
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ποιότητα ζωής για όλους
Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής
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To Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

Η Πράξη «Εξοικονόμηση Ενέργειας Πεύκης»

Οφέλη των δράσεων

Αφορά στην εφαρμογή δράσεων και αποδεδειγμένων
καλών πρακτικών από τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της χώρας, για τη μείωση της
ενεργειακής κατανάλωσης στο αστικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»
ο Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης υλοποιεί την Πράξη
«Εξοικονόμηση Ενέργειας Πεύκης». Το έργο που θα
ολοκληρωθεί στο τέλος του 2015 περιλαμβάνει τις
παρακάτω δράσεις στον Δήμο:
• Ενεργειακή αναβάθμιση στο κτίριο του 1ου Γυμνασίου
Πεύκης (Κοραή και Καζαντζάκη)
• Ενεργειακή αναβάθμιση στο κτίριο του Δημοτικού
Σχολείου Κωφών και Βαρήκοων/Ωδείου (Πλάτωνος και
Βουλγαροκτόνου)
• Ενεργειακή αναβάθμιση στο ΚΑΠΗ Πεύκης (Πατρ.
Γρηγορίου Ε’ )
• Δράσεις ενημέρωσης εργαζομένων του Δήμου,
κατοίκων, σχολείων και παιδικών σταθμών για τη
σημασία της εξοικονόμησης ενέργειας.

Τα δημοτικά κτίρια αναβαθμίζονται και προσφέρουν
ένα ποιοτικό περιβάλλον σε όσους τα χρησιμοποιούν.
Μειώνεται η ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων για
θέρμανση και ψύξη και συνακόλουθα το οικονομικό
κόστος και οι δημοτικές δαπάνες.
Περιορίζεται η ρύπανση του περιβάλλοντος με τη
μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Βελτιώνονται οι συνθήκες διαβίωσης, εργασίας,
μετακίνησης στον Δήμο μας.
Έχουμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε γιατί και
πώς μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια στην
καθημερινή μας ζωή.
Τα παιδιά μας έχουν την ευκαιρία να αντιληφθούν τη
σημασία της εξοικονόμησης ενέργειας και πώς με τις
δικές τους πράξεις μπορούν να επηρεάσουν το παρόν
και το μέλλον του πλανήτη.
Συνειδητοποιούμε ότι η εξοικονόμηση ενέργειας είναι
τρόπος ζωής.

Δίνει έμφαση στον κτιριακό τομέα (υφιστάμενα δημοτικά
κτίρια) και την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων και
δευτερευόντως στον τομέα των δημοτικών μεταφορών
και στις ενεργοβόρες δημοτικές εγκαταστάσεις, μέσω
της υλοποίησης τεχνικών παρεμβάσεων και δράσεων
ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης πολιτών, τοπικής
αυτοδιοίκησης, εταιρειών και φορέων.
Στόχος του Προγράμματος είναι η βελτίωση της
ενεργειακής αποδοτικότητας σε τοπικό επίπεδο, η
προώθηση δράσεων επίδειξης με άμεσα εφαρμόσιμα
αποτελέσματα και η ευαισθητοποίηση των πολιτών
και των στελεχών της αυτοδιοίκησης σε ζητήματα
εξοικονόμησης ενέργειας, προστασίας και βιώσιμης
διαχείρισης του αστικού περιβάλλοντος.
ΤΟ ΚΑΠΕ
Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης
Ενέργειας (ΚΑΠΕ) είναι ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ)
για την παρακολούθηση της υλοποίησης των Σχεδίων
Εξοικονόμησης Ενέργειας από τους Δήμους της χώρας
(Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»).

http://www.cres.gr/exoikonomo/data/index.htm
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Η Πράξη «Εξοικονόμηση Ενέργειας Πεύκης» (Κωδ.
ΟΠΣ: 373712) συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο
του Άξονα Προτεραιότητας “03 – Ενίσχυση της
Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της Ψηφιακής
Σύγκλισης” του Ε.Π. “Αττική” του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 (ΕΣΠΑ).
Τι είναι το ΕΤΠΑ
Στόχος του ΕΤΠΑ είναι να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση συνδρομής
για την τόνωση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής με τη μείωση
των κυριότερων περιφερειακών ανισορροπιών μέσω της υποστήριξης της
αναπτυξιακής και διαρθρωτικής προσαρμογής των περιφερειακών οικονομιών,
συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των βιομηχανικών περιφερειών που
παρακμάζουν και των περιφερειών που υστερούν, και μέσω της υποστήριξης
της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Με τον
τρόπο αυτόν το ΕΤΠΑ υλοποιεί τις προτεραιότητες της Κοινότητας, και
ιδίως την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας,
της δημιουργίας και της διατήρησης βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, και
εξασφάλισης βιώσιμης ανάπτυξης.

Τα οφέλη των δράσεων είναι σημαντικά και απτά για
όλους, για τον κάθε κάτοικο χωριστά, αλλά και για
τον Δήμο μας συνολικά.

Ζω, εργάζομαι, δημιουργώ σε έναν Δήμο
που παρέχει τις υπηρεσίες του
με μικρότερο κόστος.
Ζω, εργάζομαι, δημιουργώ σε έναν Δήμο
που φροντίζει το περιβάλλον
και την ποιότητα ζωής.
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