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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ INTENSSS-PA 

 

Το Σάββατο 21 Απριλίου 2018, διοργανώθηκε στο Βόλο, στο Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδοµίας και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Πολυτεχνικής Σχολής, εκδήλωση για την παρουσίαση και διάχυση των 

αποτελεσµάτων του Προγράµµατος INTENSSS-

PA στα µέλη του ΣΕΜΠΧΠΑ.  

  

Η εκδήλωση περιελάµβανε την παρουσίαση των 

βασικών στοιχείων του Προγράµµατος, την 

σχεδιαστική προσέγγιση που υιοθετήθηκε, το 

εργαλείο των Περιφερειακών Ζωντανών 

Εργαστηρίων (RLL) και της λειτουργίας τους, την 

πιλοτική εφαρµογή στο πλαίσιο διαµόρφωσης 

Σχεδίου ∆ράσης Ενεργειακού Χωρικού 

Σχεδιασµού στην Π.Ε. Καρδίτσας και την 

µεταφορά των εµπειριών και των γνώσεων από 

τις υπόλοιπες περιφέρειες πιλοτικής εφαρµογής 

των RLL µέσα από την συµµετοχή των 

Υπευθύνων του Έργου από τον ΣΕΜΠΧΠΑ. 

Εισηγητές της εκδήλωσης ήταν τα µέλη της 

Οµάδας Έργου και εκπρόσωποι του ΣΕΜΠΧΠΑ 

στο Πρόγραµµα, κα Νατάσα Τασοπούλου, κος 

Νίκος Κουτσοµάρκος, κα Αιµιλία 

Αλεξανδροπούλου. 

Μετά την παρουσίαση ακολούθησαν ερωτήσεις και διάλογος µε το κοινό γύρω από τις δυνατότητες εφαρµογής 

του εργαλείου του RLL στον χωρικό σχεδιασµό, τις παραµέτρους σχετικές µε την ενέργεια που λαµβάνουν 

µέχρι στιγµής υπόψη τους οι µελετητές Χωρικών Σχεδίων και τον τρόπο ενσωµάτωσης του ολοκληρωµένου 

βιώσιµου ενεργειακού σχεδιασµού στον χωρικό και αναπτυξιακό σχεδιασµό. 
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Ορισµένα από τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την εκδήλωση ήταν τα εξής: 

- Ανάγκη για την θεσµική διασφάλιση του χωρικού χαρακτήρα των ad-hoc ενεργειακών σχεδίων (βλ. 

Σ∆ΑΕ Συµφώνου ∆ηµάρχων, Περιφερειακές Στρατηγικές για την Κλιµατική Αλλαγή). 

- Θεσµοθέτηση ενός µηχανισµού συντονισµού και παρακολούθησης των πολιτικών ενεργειακής 

απόδοσης σε διάφορα επίπεδα. 

- Θεσµοθέτηση δεσµών και συνδέσεων µεταξύ του χωροταξικού/πολεοδοµικού σχεδιασµού και του 

ενεργειακού σχεδιασµού της χώρας. 

Ο ΣΕΜΠΧΠΑ και τα µέλη του βρίσκονται στη διάθεση των αρχών της χώρας (τοπικών και κεντρικών) για την 

επιστηµονική υποστήριξη και τη µεταφορά τεχνογνωσίας για τη βελτίωση του σχεδιασµού των οικισµών και 

περιφερειών α) µέσω της βιωµατικής µάθησης και του από-κοινού σχεδιασµού που προσφέρει το εργαλείο 

των Περιφερειακών Ζωντανών Εργαστηρίων και β) µε την ενσωµάτωση του ζητήµατος της ενέργειας στις 

διαδικασίες του χωρικού σχεδιασµού. 

 


