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Την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012, το Τοπικό 
Ενεργειακό Γραφείο Pomurje διοργάνωσε σεμινάριο 
με τίτλο «Οι βιο-οικίες και η κοινωνιολογική σκοπιά 
της βιοκατασκευής στη Διεθνή Έκθεση ENGRA στην 
πόλη Gornja Radgona». Το σεμινάριο είχε ως στόχο το 
ενδιαφερόμενο κοινό, κυρίως όσους ασχολούνται ή 
σκοπεύουν να ασχοληθούν με την βιοκατασκευή και 
την αρχιτεκτονική, καθώς και σε φοιτητές, 
διαχειριστές ενέργειας...

Μετά την εισαγωγική ομιλία, πραγματοποιήθηκε 
σεμινάριο υπό την έμπειρη καθοδήγηση του κ. Stojan 
Habjanič, αναγνωρισμένου εμπειρογνώμονα στον 
τομέα της βιοκατασκευής και των βιο-οικιών, ο 
οποίος ορίζει τον σκοπό και τον στόχο του 
σεμιναρίου ως εξής: «Αναμφισβήτητα, φτάνει μια 
στιγμή που είναι απαραίτητο να αποκατασταθεί μια 
στάση σεβασμού προς τη φύση και τους ανθρώπους. 
Έννοιες όπως κέρδος, καταναλωτής, ανταγωνισμός 
και αιώνια ανάπτυξη υποχωρούν σιγά-σιγά μπροστά 
στα περιεχόμενα, τα οποία περιγράφονται από τις 
λέξεις βιώσιμη ανάπτυξη, συνεργασία, αυτάρκεια και 
ευημερία για όλους. Η φύση για άλλη μια φορά μας 
προσφέρει το χέρι και μας δείχνει ποια είναι η πιο 
απλή μορφή για να χρησιμοποιήσουμε τις 
λειτουργίες του. Αυτό ισχύει, φυσικά, και για τον 
σχεδιασμό του χώρου, των κατοικιών, των κήπων, τη 
χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για τις 
σχέσεις της κοινότητας. Η βιοκατασκευή, η 
οικοδόμηση σε αρμονία με τη φύση, το οικολογικό 
χωριό... είναι μερικοί κοινοί παρονομαστές, όπου η 
προαναφερθείσα γνώση συναντιέται».

Το σεμινάριο κάλυψε τα ακόλουθα θέματα
Οικολογικά χωριά και πτυχές της βιωσιμότητας:
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ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΣΤΟΝ 
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Σ’ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ
Εθνική εκδήλωση ενημέρωσης στη Σλοβενία στον 

"I nodi del legno" προωθεί την βιώσιμη χρήση των 

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας Νοτίου 

σεμινάριο πληροφόρησης με θέμα το νέο μοντέλο 
ανάπτυξης «Πράσινες αγροτικές και νησιωτικές 

FOCUS

ν.2 

Πάνω από 90 συμμετέχοντες στο σεμινάριο 
παρακολούθησαν το ντοκιμαντέρ του Vadim Yendreyko 
με τίτλο "Prima Materia - Bauen mit lehm" («Παλιάς 
ηλικίας, αλλά σύγχρονο υλικό»).
Το σεμινάριο προκάλεσε έντονη συζήτηση και πολλές 
ερωτήσεις που καταδεικνύουν το ευρύ ενδιαφέρον για 
το συγκεκριμένο θέμα.

PRIMA MATERIA –
BAUEN MIT LEHM

1996

Η ιστορία της ανθρωπότητας είναι άρρηκτα δεμένη 
με τον πηλό. Στους περισσότερους πολιτισμούς, η 
δημιουργία συνδέεται με αυτή την «πρώτη ύλη». 
Όσο για την πολιτιστική ιστορία του ανθρώπου, 
αυτή έχει κυριολεκτικά χτιστεί πάνω στα θεμέλια 
αυτού του υλικού, παρά μια μακροκρόνια έκλειψη 
κατά την περίοδο της εκβιομηχάνισης. 
Συναρπαστικός και τόσο προσιτός, ο πηλός -επίσης 
γνωστός και ως λάσπη- απολαμβάνει σήμερα μια 
αναγέννηση.

Συντελεστές

:
http://www.swissfilms.ch/en/information_pu
blications/festival_search/festivaldetails/-/id_
film/123



European Regional 
Development Fund

Έργο συγχρηματοδοτούμενο

από:

Η εκδήλωση, αφιερωμένη εξ ολοκλήρου στο ξύλο, σχεδιάστηκε για να προωθήσει τη συζήτηση 
σχετικά με το ξύλο και την επαναπροώθηση του τομέα. Όπως λένε οι διοργανωτές: «Θέλουμε να 
ανανεώσουμε το μήνυμα της μοναδικής αξίας της τέχνης, μειώνοντας ταυτόχρονα τα 
στερεότυπα που τη συνδέουν με εργασία του παρελθόντος και επιτρέποντας να την 
ανακαλύψουν εκ νέου ως ένα παραδοσιακό επάγγελμα, και εξαιτίας αυτού πάντα γοητευτικό, 
αλλά και ως ένα επάγγελμα που αντανακλά τη συνεχιζόμενη τεχνολογική εξέλιξη και την 
πρόοδο.»

Η εκδήλωση συγκέντρωσε διάφορους βασικούς παράγοντες και φορείς στον τομέα του ξύλου 
καθώς και πολιτιστικούς συλλόγους, εταιρείες και οργανισμούς αφοσιωμένους στην προώθηση 
της οικονομικής και βιώσιμης χρήσης των δασικών προϊόντων, την καλλιέργεια της ξυλείας και 
την υποστήριξη των τοπικών τεχνιτών, αναδεικνύοντας την ποιότητα και την πληρότητα της 
αλυσίδας εφοδιασμού και τις εδαφικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές πτυχές.

Πολλοί τοπικοί φορείς ήταν παρόντες στην έκθεση και στον εκθεσιακό χώρο: ξυλουργοί, 
κατασκευαστές επίπλων, συντηρητές, διακοσμητές και διακεκριμένοι κατασκευαστές. Αρκεί να 
αναφέρουμε τους κατασκευαστές των πολύτιμων καρεκλών "Chiavari", που είναι γνωστές σε όλο 
τον κόσμο και έχουν αποτελέσει το θέμα της ερμηνείας από σύγχρονους αρχιτέκτονες και 
σχεδιαστές ("Leggera" από τον Gio Ponti) και που εκτίθενται σε πολλούς κομψούς εκθεσιακούς 
χώρους ("Segno Italiano" στη Νέα Υόρκη).

Τα εργαστήρια και οι συζητήσεις που έλαβαν χώρα 
κατά τη διάρκεια της τριήμερης εκδήλωσης, 
επέτρεψαν στους συμμετέχοντες να επικεντρωθούν 
σε ζητήματα που ανακύπτουν και στις διασυνδέσεις 
που απαιτούνται για τη διατήρηση και ενίσχυση 

HIGHLIGHTS
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"I NODI DEL LEGNO" ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΣΗ 
ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ  ΤΕΧΝΕΣ.

αυτής της αλυσίδας ποιότητας, καθιστώντας την επικοινωνία μεταξύ μαθητών ξυλουργικής, επαγγελματιών, τεχνιτών, πωλητών και 
καλλιτεχνών μια προστιθέμενη αξία της εκδήλωσης.

Κατά τη διάρκεια των τριών ημερών, υπήρχε η δυνατότητα να ακολουθήσει κανείς τα διάφορα στάδια της επεξεργασίας ξύλινων 
αντικειμένων και στοιχείων για έπιπλα και κτίρια, καθώς και να πειραματιστεί με καινοτόμα εργαλεία για τη βελτίωση των 
διαδικασιών και την αποτελεσματικότητα του συστήματος.

Συνολικά, οι διοργανωτές της έκθεσης εργάστηκαν για την ενίσχυση της βιομηχανίας του ξύλου, με την προώθηση μιας 
συγκεκριμένης εκδήλωσης που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του κοινού και επέτρεψε την κυκλοφορία πληροφοριών και ιδεών.
Μεταξύ των έργων που προβλήθηκαν, η τεχνική ομάδα του έργου SCORE παρουσίασε ορισμένες καλές πρακτικές για την 
υποστήριξη της βιώσιμης χρήσης του ξύλου.



ΙΣΤΟΣ
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, νέα του 
έργου, διαδικασίες και σχετικά έγγραφα, επισκεφθείτε το: 
www.scoremed.eu

MAIL
Παρακαλώ επικοινωνείστε μαζί μας: info@scoremed.eu

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΠΑΦΕΣ
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ -
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. -Τοπικό Σεμινάριο Ενημέρωσης εστιάζει στο νέο 
μοντέλο ανάπτυξης «Πράσινες αγροτικές και νησιωτικές κοινότητες»

FOCUS
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Στο πλαίσιο υλοποίησης του διακρατικού έργου "SCORE - Αειφόρος Κατασκευή σε 
Αγροτικές και Ευαίσθητες περιοχές για ενεργειακή αποδοτικότητα", διοργανώθηκε ένα 
ενημερωτικό σεμινάριο στις 4 Απριλίου 2012 στην αίθουσα του Περιφερειακού 
Συμβουλίου στη Ρόδο από την Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Στο πρώτο μέρος του σεμιναρίου, ο κ. Δημήτρης Παπαστεφανάκης, Διευθυντής της 
Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας (www.cres.gr) παρουσίασε τις βασικές γραμμές του νέου 
μοντέλου ανάπτυξης «Πράσινες αγροτικές και νησιωτικές κοινότητες» στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» ως 
εξής:

ευρωπαϊκών στόχων για την προστασία του περιβάλλοντος

και στις κατοικίες

ενέργειας από τα απόβλητα

Σύμφωνα με τον κ. Παπαστεφανάκη, το μοντέλο ανάπτυξης των «Πράσινων αγροτικών 
και νησιωτικών κοινοτήτων» επιτρέπει την πραγματοποίηση ολοκληρωμένων 
ενεργειακών παρεμβάσεων σε κοινότητες ή νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 1000 
κατοίκων.

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων και των εκπροσώπων των 
τοπικών αρχών και των θεσμικών οργάνων, κυρίως σχετικά με το ποιες κοινότητες στην 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι επιλέξιμες να υποβάλουν αίτηση στο πλαίσιο του εν λόγω 
προγράμματος και το πώς και μέχρι πότε μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους.

Επισκόπηση του προγράμματος

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 
περιλαμβάνει κοινοτική στήριξη μέσω του ΕΤΠΑ για οκτώ ελληνικές 
περιφέρειες στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση» και μέσω του Ταμείου 
Συνοχής, το οποίο παρεμβαίνει σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων 
των περιοχών «σταδιακής εξόδου» και «σταδιακής εισόδου». Ο συνολικός 
προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 2.250 εκατ. €. Η 
κοινοτική επένδυση μέσω του ΕΤΠΑ ανέρχεται σε 220 εκατ. ευρώ και 
1.580 εκατ. ευρώ μέσω του Ταμείου Συνοχής.

Οι κύριες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις στην Ελλάδα για την περίοδο 
2007-2013 σχετίζονται με την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων, την ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων, τις σύγχρονες 
εγκαταστάσεις λυμάτων, την προστασία των φυσικών πόρων και την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών κινδύνων (π.χ. 
απερήμωση, ανομβρία, πυρκαγιές και πλημμύρες, θαλάσσια ρύπανση). Το 
πρόγραμμα υποστηρίζει τις παρεμβάσεις οι οποίες, σε συνδυασμό με τις 
επενδύσεις στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών που 
καλύπτονται από άλλα εθνικά προγράμματα, θα συμβάλουν στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Έντεκα προτεραιότητες καθορίζονται σε αυτό το πρόγραμμα.
Οι πρώτες πέντε (5) από αυτές εμπίπτουν στο πλαίσιο του Ταμείου 
Συνοχής και οι άλλες έξι (6) στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ.
Συγκεκριμένα, οι  «Πράσινες αγροτικές και νησιωτικές κοινότητες» 
εμπίπτουν στις ακόλουθες τρεις προτεραιότητες που χρηματοδοτούνται 
από το Ταμείο Συνοχής:
Προτεραιότητα 1: Προστασία του Ατμοσφαιρικού 
Περιβάλλοντος-Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής-Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας
Προτεραιότητα 2: Προστασία και διαχείριση υδάτινων πόρων
Προτεραιότητα 4: Προστασία Εδαφικών Συστημάτων και Διαχείριση 
Αποβλήτων


