
Ενημέρωση για το έργο INTENSSS-PA 

 

 

Ο ΣΕΜΠΧΠΑ συμμετέχει ως εταίρος στο έργο 

INTENSSS-PA (A systematic approach for 

Inspiring Training Energy – Spatial 

Socioeconomic Sustainability to Public 

Authorities) που χρηματοδοτείται από το 

πρόγραμμα της Ε.Ε. Horizon 2020.  

Το έργο θα υποστηρίξει Δημόσιους φορείς να 

ενσωματώσουν τον ενεργειακό σχεδιασμό στο 

χωρικό σχεδιασμό και στο περιφερειακό φυσικό 

και κοινωνικό-οικονομικό τοπίο. Βασικό 

εργαλείο προς την επίτευξη του σκοπού είναι η 

ανάπτυξη Περιφερειακών Ολοκληρωμένων και 

Βιώσιμων Ενεργειακών Σχεδίων εφαρμόζοντας 

το μοντέλο του «Ζωντανού Εργαστηρίου» (Living 

Lab) σε κάθε μια από τις επτά περιφέρειες που 

συμμετέχουν στο έργο. Στην Ελλάδα η περιοχή 

εφαρμογής της παραπάνω προσέγγισης είναι η 

Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας. 

Στα «Περιφερειακά Ζωντανά Εργαστήρια», οι 

Δημόσιοι φορείς και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη 

θα συνεργαστούν για να σχεδιάσουν, να 

αναπτύξουν και να εφαρμόσουν πιλοτικά μια 

καινοτόμο προσέγγιση ολοκληρωμένου και 

βιώσιμου ενεργειακού σχεδιασμού, μέσω μιας 

συμμετοχικής, πολύ-επίπεδης και 

διεπιστημονικής διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων. Η συνολική προσέγγιση 

περιλαμβάνει εκπαιδευτικές συναντήσεις, 

ανάπτυξη ενεργειακών σχεδίων σε στρατηγικό 

επίπεδο αλλά και σε επίπεδο έργων και δράσεις 

δικτύωσης. 

Συνολικά, αναμένεται ότι οι συμμετέχοντες στις 

δράσεις εκπαίδευσης και ανάπτυξης 

ενεργειακών σχεδίων των επτά «Περιφερειακών 

Ζωντανών Εργαστηρίων» θα ξεπεράσουν τους 

200, ενώ τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι φορείς 

χάραξης πολιτικής που θα ενημερωθούν σχετικά 

με τις δράσεις και τα αποτελέσματα του Έργου 

θα υπερβούν τα 1000 άτομα. 

Η υλοποίηση του έργου INTENSSS-PA 

διακρίνεται σε τρεις φάσεις: 

1. Οργάνωση του Γνωστικού Υπόβαθρου 

2. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Ανθρώπινου 

Δυναμικού 

3. Επικοινωνία 

Αναλυτικότερα, η πρώτη φάση του έργου έχει 

σχεδόν ολοκληρωθεί και περιλαμβάνει: 

 Αναζήτηση, μελέτη και καταγραφή 

διαθέσιμης τεχνογνωσίας, εκπαιδευτικών 

υλικών και μελετών περίπτωσης σχετικών 

με θέματα ολοκληρωμένου ενεργειακού 

σχεδιασμού. 

 Ομαδοποίηση περιφερειών με βάση ενός 

συνόλου κριτηρίων 

 Ανάπτυξη ηλεκτρονικού αρχείου με τα 

αποτελέσματα της βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης. 

Το σύνολο των καταγεγραμμένων πληροφοριών 

και αρχείων μαζί με το υλικό που θα αναπτυχθεί 

στο πλαίσιο του Έργου θα οργανωθεί σε μία 

ελεύθερα προσβάσιμη βάση δεδομένων. 

Η δεύτερη φάση, αποτελεί το βασικό κορμό του 

έργου με την ανάπτυξη και λειτουργία των 

«Περιφερειακών Ζωντανών Εργαστηρίων» και 

ειδικότερα περιλαμβάνει: 



 Τον από-κοινού σχεδιασμό ενός μοντέλου 

ολοκληρωμένου και βιώσιμου ενεργειακού 

σχεδιασμού που συνδέει το χωρικό 

σχεδιασμό και το σχεδιασμό θεσμών.  

 Τον πειραματισμό με το μοντέλο μέσω της 

εφαρμογής του στην ανάπτυξη επτά 

ολοκληρωμένων σχεδίων βιώσιμης 

ανάπτυξης. 

 Την αξιολόγηση του μοντέλου και των 

διαθέσιμων ικανοτήτων για αποδοτικό και 

αποτελεσματικό σχεδιασμό. 

 Τη σύνθεση και τη μετάδοση της γνώσης 

μεταξύ του δικτύου των Περιφερειακών 

Ζωντανών Εργαστηρίων του INTENSSS-PA με 

σκοπό να συν-διαμορφώσουν μία κοινή 

αντίληψη σχεδιασμού, όπως επίσης και μία 

προσέγγιση λήψης αποφάσεων. 

Τέλος, η τρίτη φάση περιλαμβάνει δράσεις που 

στοχεύουν στην επικοινωνία και διάδοση της 

καινοτόμου προσέγγισης ολοκληρωμένου 

ενεργειακού σχεδιασμού και την αξιολόγηση 

της δυνατότητας αναπαραγωγής και 

ενσωμάτωσής της στο νομικό και θεσμικό 

πλαίσιο των κρατών μελών που συμμετέχουν 

στο Έργο. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 

ανατρέξετε στη σελίδα του έργου 

www.intenssspa.eu 

Ο ΣΕΜΠΧΠΑ στην 1η συνάντηση των εταίρων 

του έργου στις Βρυξέλλες, 22-23/2/2016 

 

Ο ΣΕΜΠΧΠΑ στην 2η συνάντηση των εταίρων 

του έργου στην Αθήνα , 6-7/7/2016 

 

http://www.intenssspa.eu/

