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Κ. Δήμαρχε,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο και ο Δήμος Μετσόβου συμμετέχουν από ελληνικής πλευράς στο ευρωπαϊκό
ερευνητικό πρόγραμμα STEP-IN για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας που
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Horizon 2020» της ΕΕ.
Πρόκειται για ένα έργο το οποίο, μεταξύ άλλων, αναπτύσσει μια καινοτόμο σφαιρική
μεθοδολογία για την αποτελεσματική ανάλυση και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας,
παρέχει συμβουλές για διαθέσιμα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης και ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας και στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών σε ό,τι αφορά στη
θερμική άνεση, την εξοικονόμηση ενεργειακών εξόδων κτλ.
Πρόσφατα εκδόθηκε σχετικός Οδηγός-Εγχειρίδιο για την ενημέρωση των πολιτών και με την
ευκαιρία της έκδοσης αυτής, ζητάμε τη δική σας συνδρομή ώστε να ενημερωθεί η τοπική
κοινωνία με έγκυρο και υπεύθυνο τρόπο μέσω της ανάρτησης του υλικού στην ιστοσελίδα σας,
αλλά και μέσω κάθε άλλου τρόπου που εσείς κρίνετε.
Προς διευκόλυνσή σας, ακολουθεί σχέδιο ανακοίνωσης για την ιστοσελίδα σας.
Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον: Δρ. Διονύση
Παπαχρήστου, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΕΜΠ, Ειδ. Επιστήμονα, Δ/ντη Γραφείου Τύπου και
Δημοσίων Σχέσεων της ΡΑΕ, τηλ. 6944 715558, e-mail: papachristou@rae.gr
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την άμεση ανταπόκριση στο κάλεσμά μας.
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Με εκτίμηση,
Ο πρόεδρος της ΡΑΕ,

Επικ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας

Προτεινόμενο Σχέδιο Ανακοίνωσης
Ο Δήμος μας κοντά στον πολίτη, δίνει χρήσιμες συμβουλές για την εξοικονόμηση
ενέργειας
Ακολουθεί φυλλάδιο που περιλαμβάνει χρήσιμες συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας και
δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου STEP-IN.
Είναι διαθέσιμο για όλους τους δημότες μας.
Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
•
•
•
•

μέτρα για την ενεργειακή αναβάθμιση και τη θωράκιση των κατοικιών,
τρόπους μείωσης του κόστους θέρμανσης,
απλές συμβουλές που απαιτούν αποκλειστικά και μόνο αλλαγή κάποιων κακών
συνηθειών χωρίς να επηρεάζουν τις συνθήκες άνεσης,
επιδοτούμενες δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης.

Αυτά είναι μερικά μόνο από τα περιεχόμενα του φυλλαδίου που μπορούν να σας βοηθήσουν:
•
•
•
•

να μειώσετε την κατανάλωση θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας,
να εξοικονομήσετε χρήματα,
να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής σας και
να προστατεύσετε το περιβάλλον!

Μάθετε περισσότερα, με ένα κλικ, εδώ:
https://www.step-in-project.eu/wp-content/uploads/STEP-IN_Energy-Savings-Tips-BookletGreek.pdf
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