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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

για την εκδήλωση «Ενέργεια και Χωρικός Σχεδιασμός» 

Το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Ελλάδας του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών 

Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΕΜΠΧΠΑ) διοργάνωσε 

υπό την αιγίδα του ΤΕΕ-Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας την Πέμπτη 5 Ιουλίου την 

Επιστημονική Εσπερίδα με τίτλο "Ενέργεια και Χωρικός Σχεδιασμός", στην αίθουσα 

εκδηλώσεων του ΤΕΕ "Ιωάννης Βαρνάς", στη Λάρισα.  

Η εκδήλωση χρηματοδοτήθηκε από το έργο INTENSSS-PA του προγράμματος 

HORIZON 2020, στο οποίο συμμετέχει ο ΣΕΜΠΧΠΑ και ο σκοπός της ήταν η 

ανάδειξη της αξίας του ολοκληρωμένου ενεργειακού χωρικού σχεδιασμού και η 

υιοθέτησή του σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης 

παρουσιάστηκε η προσέγγιση και τα αποτελέσματα του έργου INTENSSS-PA «A 

Systematic Approach for Inspiring και Training Energy - Spatial - Socioeconomic 

Sustainability to Public Authorities» και πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων και 

εμπειριών μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα, επαγγελματιών και κοινωνικών 

φορέων αναφορικά με τις αδυναμίες του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και των 

ακολουθούμενων διαδικασιών σε σχέση με την ενσωμάτωση του ζητήματος της 

ενέργειας στον χωρικό σχεδιασμό.  

Στην εκδήλωση απεύθυναν χαιρετισμό ο κ. Απόστολος Μπέμπης, 

Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο κ. Δημήτρης 

Μαβίδης, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Λαρισαίων 

και ο κ. Νίκος Παπαγεωργίου, Πρόεδρος του ΤΕΕ-Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής 

Θεσσαλίας. Την εναρκτήρια ομιλία έκανε ο κ. Δημήτρης Μιμής, Πρόεδρος του 

Περιφερειακού τμήματος του ΣΕΜΠΧΠΑ και ακολούθησαν οι εισηγήσεις:  

 «Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ: Προκλήσεις – Αδυναμίες», Ανέστης 

Γουργιώτης, Δρ Μηχ. Χωρ/ξίας, Πολ/μίας και Περιφ. Ανάπτυξης, Προϊστάμενος 

Τμήματος Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων Δ/νσης Χωροταξικού Σχεδιασμού 

ΥΠΕΝ. 

 «Η προσέγγιση του Ολοκληρωμένου Βιώσιμου Ενεργειακού Σχεδιασμού στο 

πλαίσιο του έργου INTENSSS-PA», Αναστασία Τασοπούλου, Μηχ,. Χωρ/ξίας, 

Πολ/μίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Δρ ΑΠΘ, υπεύθυνη έργου ΣΕΜΠΧΠΑ και 

μέλος ΔΣ ΣΕΜΠΧΠΑ. 

 «Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχέδιο και Περιφερειακό Ζωντανό Εργαστήριο 

Καρδίτσας», Βασίλης Μπέλλης, Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Καρδίτσας 

Α.Ε., Θωμάς Χαλάτσης, Στέλεχος Αναπτυξιακής Καρδίτσας Α.Ε. 
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 «Ενεργειακή Συνεταιριστική Εταιρεία Καρδίτσας: Δραστηριότητες – Προβλήματα – 

Προοπτικές», Γεώργιος Κονταξής, Γενικός Γραμματέας Ενεργειακής 

Συνεταιριστικής Εταιρείας Καρδίτσας. 

 «Υδροηλεκτρικά Φράγματα και Χωρικός Σχεδιασμός», Λάμπρος Κίσσας, 

Χωροτάκτης Πολεοδόμος Μηχανικός, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας- 

Στερεάς Ελλάδας. 

Την εκδήλωση παρακολούθησαν κυρίως ιδιώτες μηχανικοί, υπάλληλοι της 

Πολεοδομίας του Δήμου Λαρισαίων, του Δήμου Τυρνάβου και της ΔΙΠΕΧΩ 

Περιφέρειας Θεσσαλίας.   

Βασικό συμπέρασμα που προέκυψε από την επιστημονική εσπερίδα ήταν η ανάγκη 

συμπληρωματικής λειτουργίας των διαφορετικών εργαλείων και διαδικασιών χωρικού 

σχεδιασμού, με κεντρική επιδίωξη την ενεργειακή εξειδίκευση και την ορθολογική 

χωροθέτηση ενεργειακών υποδομών σε κάθε περιοχή με όρους βιωσιμότητας. Ο 

ολοκληρωμένος ενεργειακός χωρικός σχεδιασμός είναι μια απαραίτητη διαδικασία 

που πρέπει να ξεκινήσει να λαμβάνεται υπόψη τόσο σε περιφερειακό όσο και σε 

τοπικό επίπεδο, με τρόπο πολυεπίπεδο και διεπιστημονικό, αξιοποιώντας σύγχρονα 

εργαλεία και μεθόδους λήψης αποφάσεων και με στόχο τη μετάβαση σε ένα νέο 

ενεργειακό μοντέλο. Ως πρώτης προτεραιότητας ζήτημα  αναδείχθηκε η αξιολόγηση 

των θεσμοθετημένων χωροταξικών πλαισίων ως προς την επίτευξη των στόχων 

τους, πριν την αναθεώρησή τους, ώστε ο σχεδιασμός να αποκτήσει ορθολογική 

συνέχεια, συνέπεια και αποτέλεσμα. Η Π.Ε. Καρδίτσας, με την συνεργασία της ΑΝΚΑ 

Α.Ε. και της ΕΣΕΚ ΣΥΝ.ΠΕ, έχει επιτύχει σημαντικά βήματα προς την ενεργειακή 

αυτάρκεια της περιοχής και μπορεί να αποτελέσει αξιόλογο παράδειγμα προς μίμηση 

για άλλες περιοχές. Ενεργειακές υποδομές μεγάλης κλίμακας, όπως το 

υδροηλεκτρικό φράγμα της Μεσοχώρας, πρέπει να εντάσσονται σταδιακά στα 

επίπεδα χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και μην προκύπτουν ως ad hoc 

λύσεις. Στην εκδήλωση συζητήθηκαν, επίσης, προβλήματα που εντοπίζονται στο 

ισχύον θεσμικό πλαίσιο χωρικού σχεδιασμού και στις ακολουθούμενες διαδικασίες, 

εξαιτίας της πολλαπλότητας και συνθετότητας των εμπλεκόμενων συμφερόντων, 

καθώς και ζητήματα που αναφέρονται σε συγκρούσεις χρήσεων γης και σε 

προβληματικές χωροθετήσεις ΑΠΕ. 

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών της εκδήλωσης διατίθενται στη 

διεύθυνση: https://tee-kdth.gr/documents/energeia-xorikos. 
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Φωτογραφίες Εκδήλωσης 

Χαιρετισμός κ. Απόστολου Μπέμπη, Αντιπεριφερειάρχη  

Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

 

Χαιρετισμός κ. Δημήτρη Μαβίδη, Αντιδημάρχου  

Πολεοδομίας και Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Λαρισαίων  
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Χαιρετισμός κ. Νικόλαου Παπαγεωργίου, Προέδρου ΤΕΕ - ΤΚΔΘ 
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