ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης του ΥΠΑΠΕΝ διοργάνωσε
Συνέδριο - Διακρατική συνάντηση των εταίρων του έργου SPECIAL στις 20 – 22 Μαΐου
2015. Το έργο SPECIAL – Spatial Planning and Energy for Communities in All
Landscapes (Χωρικός Σχεδιασμός και Ενέργεια σε κοινότητες παντός τύπου τοπίου)
εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Intelligent Energy Europe (IEE) και στο
πλαίσιο του συνεδρίου διοργανώθηκαν τεχνικές συσκέψεις των εταίρων αλλά και
εκδηλώσεις για εκπροσώπους των ΟΤΑ της Κεντρικής Μακεδονίας και των
πολλαπλασιαστών.
Στο έργο συμμετέχουν οι εξής φορείς - πολλαπλασιαστές:
•
•

•
•
•
•

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης (Σ.Α.Θ.)
Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής
Ανάπτυξης (Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α)
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος \ Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (ΠΕΔ)
Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης (ΑΝΕΘ Α.Ε.)
Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονος

Οι εταίροι του έργου αποτελούνται από φορείς και Ινστιτούτα με αρμοδιότητα σε
θέματα αστικού και χωρικού σχεδιασμού από την Αγγλία, Σουηδία, Ουγγαρία, Αυστρία,
Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία και Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της διακρατικής συνάντησης διοργανώθηκε ημερίδα με θέμα ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΩΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΤΟ ΣΟΥΗΔΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ» με εισηγητές τους κκ. Ulf Ranhagen και
Mats Lundström από το Τμήμα Πολεοδομίας του Βασιλικού Ινστιτούτου της
Στοκχόλμης. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση των μελών των
προαναφερθέντων πολλαπλασιαστών και των εκπροσώπων ΟΤΑ της ΠΚΜ για τη
μεθοδολογία και τις βασικές αρχές ενσωμάτωσης των αρχών χωρικού και ενεργειακού
σχεδιασμού, που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένα έργα και περιοχές, στην Αγγλία και
στην Σουηδία.

Διοργανώθηκαν επίσης επιτόπιες επισκέψεις στις πιλοτικές περιοχές που θα
ερευνηθούν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και ακολούθησε συζήτηση για πιθανές
λύσεις. Οι πιλοτικές περιοχές αφορούν την ανάπλαση της διαγώνιου οδού Καρακάση
στην Ανατολική αστική πλευρά της πόλης και την περιοχή του Δέλτα Αξιού για την
αξιοποίηση της βιομάζας από τις καλλιέργειες ρυζιού στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
Λίγα λόγια για το έργο…

Το έργο SPECIAL αφορά στην υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης δέσμης ενεργειών οι

οποίες θα έχουν σαν τελικό αποτέλεσμα μέσα από προγράμματα εκπαίδευσης,
ανταλλαγές καλών πρακτικών, συμμετοχές σε εκπαιδευτικές επισκέψεις και σεμινάρια,
τη βελτίωση του επιπέδου των ικανοτήτων του κάθε φορέα που συμμετέχει σε αυτό. Το
πιο σημαντικό είναι οι εταίροι να λειτουργήσουν ως ‘’πολλαπλασιαστές’’, μεταδίδοντας
τις δεξιότητες αυτές και τη γνώση, μέσα από υφιστάμενα δίκτυα, στο κοινό – στόχο των
πολεοδόμων, αποσκοπώντας έτσι στην ενσωμάτωση στρατηγικών ενεργειακού
σχεδιασμού στον πολεοδομικό σχεδιασμό τόσο τοπικού όσο και περιφερειακού
επιπέδου.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου:
http://www.special-eu.org/ ή επικοινωνήστε μαζί μας.
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