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Το έργο C-Track 50 στο EUSEW 2019 

Την Τετάρτη 19 Ιουνίου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Αειφόρου Ενέργειας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 2019, το έργο C-Track 50 συνδιοργάνωσε τη Συνεδρία της Διάσκεψης με τίτλο «Τοπικές 

αρχές ως η κινητήριος δύναμη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Ο κ. Patrick 

Biard, που ηγείται της ενότητας εργασίας για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, παρουσίασε τα 

σχετικά αποτελέσματα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ύπαρξης ενός κοινού οράματος και 

της εξασφάλισης πολιτικής δέσμευσης σε όλα τα επίπεδα για την αποτελεσματικότητα και την 

επιτυχία της. Περισσότερα εδώ 

  
  

Συμπληρωματική Εκδήλωση των έργων IMEAS και C-Track 50 στο EUSEW 2019 

Το έργο C-Track 50 συνδιοργάνωσε με το έργο IMEAS την εκδήλωση “Connecting the 

unconnected” στο πλαίσιο του EUSEW στις 19 Ιουνίου, στις Βρυξέλλες. Και τα δύο έργα 

διερευνούν τη σύνδεση μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης και 

αντιμετωπίζουν την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση ως ένα μέσο ενσωμάτωσης των ενεργειακών 

πολιτικών της ΕΕ και των στόχων για το κλίμα σε εθνικό, περιφερειακό ή / και τοπικό επίπεδο. 

Περισσότερα εδώ 

  
 

Ισπανία, 3η Συνάντηση του έργου C-Track 50 

Η 3η συνάντηση του C-Track 50 πραγματοποιήθηκε στο 

Οβιέδο της Ισπανίας στις 5 και 6 Φεβρουαρίου. Οι εταίροι 

συζήτησαν για την πρόοδο του έργου και τα 

αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί σε κάθε εθνικό 

επίπεδο και σχεδίασαν τις μελλοντικές εργασίες. Επίσης, 

την 2η ημέρα διοργανώθηκε μια ημερίδα ενίσχυσης 

ικανοτήτων σχετικά με τον βιώσιμο ενεργειακό 

σχεδιασμό, όπου οι εταίροι αντάλλαξαν βέλτιστες 

πρακτικές και εμπειρίες. Περισσότερα εδώ 
 

 

 

 

 

 

Το έργο C-Track 50, χρηματοδοτούμενο από την 

ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος Έρευνας και 

Καινοτομίας «Ορίζοντας 2020», στοχεύει να 

κινητοποιήσει και να στηρίξει τις τοπικές και 

περιφερειακές αρχές στο σχεδιασμό για την 

ενέργεια και το κλίμα, προκειμένου να επιτευχθεί 

ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και 

ανθρακική ουδετερότητα μέχρι το 2050. 

Το έργο υλοποιείται σε 11 χώρες της ΕΕ: Αυστρία, 

Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Κροατία, 

Λετονία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία και 

Ρουμανία. 

Το έργο C-Track 50 αντιμετωπίζει δύο βασικές 

προκλήσεις: την έλλειψη πολυεπίπεδης 

συνεργασίας στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό 

πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα και την 

περιορισμένη εμπειρία σε όλη την Ευρώπη όσον 

αφορά τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό σε όλα τα 

διοικητικά επίπεδα. 

Συνολικά, το έργο C-Track 50 θα συμβάλει σημαντικά 

στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το 2030 και το 

2050 σχετικά με την ενέργεια και το κλίμα, 

προωθώντας την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, 

στηρίζοντας τις δημόσιες αρχές στον καθορισμό 

μακροπρόθεσμων προτεραιοτήτων ενεργειακής 

πολιτικής και διευκολύνοντας τον τοπικό και 

περιφερειακό ενεργειακό σχεδιασμό. 

http://www.c-track50.eu/node/159
https://www.imeas.eu/
http://www.c-track50.eu/node/157
https://c-track50.eu/node/124


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση: Ουσιαστικό μέρος της στρατηγικής για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας 

Στις 24 Φεβρουαρίου, οι πολίτες του Freiburg στη Γερμανία, ψήφισαν υπέρ της οικοδόμησης μιας νέας οικολογικής περιοχής που 

ονομάζεται Dietenbach. Αυτή η περιοχή θα περιλαμβάνει 6.500 διαμερίσματα, σχολεία, τοπικές επιχειρήσεις και υπηρεσίες, ενώ 60 

εκτάρια είναι προορισμένα να μετατραπούν σε «πράσινους» χώρους. Με αυτό τον τρόπο, η πόλη ανταποκρίνεται πολιτικά και πρακτικά 

σε παγκόσμιες και τοπικές προκλήσεις με τον κατάλληλο τρόπο. Η συγκεκριμένη περιοχή κλιματικής ουδετερότητας θα είναι η πρώτη 

στο είδος της στο Freiburg και η πρώτη που θα κατασκευαστεί σε αυτή την κλίμακα στη Γερμανία. Περισσότερα εδώ 

Παρουσίαση του έργου C-Track 50 στο Διεθνές Συνέδριο για την Κλιματική Δράση 

Το Συνέδριο ICCA2019 πραγματοποιήθηκε στην Χαϊδελβέργη (Γερμανία) στις 22-23 Μαΐου. Η εκδήλωση υπογράμμισε τη σημασία της 

"συνεργατικής δράσης για το κλίμα", δηλαδή της δράσης που περιλαμβάνει επικοινωνία, συντονισμό και συνεργασία μεταξύ των 

διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης, τομείς και ομάδες ενδιαφερομένων.  

 

Το έργο C-Track 50 παρουσιάστηκε από το ICLEI, παράλληλα με άλλες δράσεις από 

τρέχοντα και νέα έργα και πρωτοβουλίες για τη συνεργατική δράση για το κλίμα. 

Το συνέδριο, μέσω των διαφόρων συνεδριών και των αποτελεσμάτων του, 

κατέστησε σαφή την αποφασιστική σημασία της ύπαρξης πλαισίων που θα 

επιτρέψουν στις πόλεις και τους δήμους να ασκήσουν το ρόλο τους ως σημαντικοί 

συντελεστές στα πεδία της δράσης για το κλίμα και την αειφόρο ανάπτυξη. 

Τέτοιες συνθήκες πλαισίου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την πρόσβαση σε 

εμπειρογνώμονες, σε οικονομικούς πόρους, καθώς και σε ρυθμιστικούς όρους. 

Περισσότερα εδώ 

 

Συστάσεις του έργου C-Track 50 για την Ενεργειακή Πολιτική και τις Προτεραιότητες για το Κλίμα 

Στο πλαίσιο του έργου, κάθε χώρα-εταίρος (11 συνολικά) διοργάνωσε 3 εθνικές συναντήσεις εργασίας με τη συμμετοχή των εθνικών 

δημόσιων αρχών και άλλων βασικών φορέων, σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός πολιτικής 

για την ενέργεια και το κλίμα, καθώς και την επίτευξη πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Το αποτέλεσμα των συναντήσεων εργασίας ήταν 

η διατύπωση μιας σειράς συστάσεων, οι οποίες συζητήθηκαν και επικυρώθηκαν με τους συμμετέχοντες φορείς. Οι συστάσεις αυτές 

αναλύονται διεξοδικά στην Έκθεση σχετικά με τις προτεινόμενες ενεργειακές προτεραιότητες σε εθνικό επίπεδο και ενδεικτικά 

περιλαμβάνουν: 

 Ρυθμιστική υποχρέωση των περιφερειακών / τοπικών αρχών να καταρτίζουν σχέδιο δράσης για την ενέργεια και το κλίμα. 

 Ανάθεση εξειδικευμένων στόχων μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε περιφερειακό επίπεδο, βάσει των 
υφιστάμενων δυνατοτήτων και μετά από διαβούλευση των εθνικών φορέων με τις περιφερειακές αρχές, καθώς και σύνδεση 
χρηματοδοτικών εργαλείων με τους καθορισμένους στόχους μείωσης. 

 Ολοκλήρωση και σύνδεση θεμάτων όπως o μετριασμός και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή με τον χωροταξικό σχεδιασμό 
των αστικών κέντρων κλπ. στις δημοτικές διοικήσεις. 

 Δημιουργία χώρου διαλόγου για τους ενδιαφερόμενους φορείς σε εθνικό / περιφερειακό και περιφερειακό / τοπικό επίπεδο 
αντίστοιχα, ενδεχομένως αποτελούμενο από μια διευθύνουσα επιτροπή και τεχνικές ομάδες εργασίας. 

 Ανάπτυξη ειδικών χρηματοδοτικών μέσων για τη στήριξη της ανάπτυξης της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και του σχεδιασμού 
της ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής σε περιφερειακό / τοπικό επίπεδο. 

 Δημιουργία κοινής μεθοδολογικής προσέγγισης για τη διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων και των δεικτών που 
συλλέγονται και χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό για την ενέργεια και το κλίμα από την τοπική αυτοδιοίκηση. 

 

http://www.c-track50.eu/node/154
https://www.icca2019.org/
http://iclei-europe.org/news?c=search&uid=tEonRa8g
http://www.c-track50.eu/sites/default/files/inline-images/C-Track50_Del_D2_5.pdf


 

 

Το έργο C-Track 50 χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζοντας 2020» βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης με αριθ. 

784974. 

 

www.c-track50.eu/  

twitter.com/CTrack50  

LinkedIn Profile 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Δρ. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου (ΕΣΑΔ-ΕΜΠ) 

Email: alexpapa@epu.ntua.gr 

 

 

Η τρίτη συνάντηση εργασίας με εθνικούς φορείς στην Αθήνα 

Στις 19 Μαρτίου 2019 διοργανώθηκε η τρίτη συνάντηση εργασίας 

με εκπροσώπους από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 

την Περιφέρεια Ηπείρου, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Κέντρο 

Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, το Τεχνικό 

Επιμελητήριο Ελλάδος, το δίκτυο Βιώσιμη Πόλη, καθώς και με 

εκπροσώπους του έργου από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

και την ΕΠΤΑ.  

Σκοπός της συνάντησης ήταν η παρουσίαση και η περαιτέρω 

συζήτηση των προτάσεων του C-Track 50, οι οποίες κατατέθηκαν 

στη δημόσια διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την 

Ενέργεια και το Κλίμα. 

Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε προτάσεις γύρω από τα μέτρα και 

τις πολιτικές που μπορούν να υποστηρίξουν σε εθνικό πλαίσιο 

τους φιλόδοξους μακροπρόθεσμους στόχους της Ευρωπαϊκής 

πολιτικής για την ανθρακική ουδετερότητα. Περισσότερα εδώ 

 

 

Η δεύτερη συνάντηση εργασίας με δήμους στην Αθήνα 

 

Στις 27 Ιουνίου 2019 διοργανώθηκε η δεύτερη συνάντηση εργασίας με 

εκπροσώπους από δήμους. Σκοπός της συνάντησης ήταν να παρουσιαστούν οι 

προτάσεις προτεραιοτήτων πολιτικής σε επίπεδο Δήμου/ Περιφέρειας που 

προσδιορίστηκαν στο πλαίσιο του έργου και να συζητηθούν οι προκλήσεις που 

σχετίζονται με την ανάπτυξη του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού σε 

επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Περισσότερα εδώ 

 

Ενημερωτική Εκδήλωση για δήμους στην Αθήνα το Σεπτέμβριο 

Το C-Track 50 διοργανώνει σε συνεργασία με το Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων μία ενημερωτική ημερίδα που θα διεξαχθεί στις 

19 Σεπτεμβρίου 2019. Η ημερίδα αυτή απευθύνεται σε δήμους από όλη την Ελλάδα και στόχος της είναι η ενημέρωση των δήμων για 

τις τρέχουσες εξελίξεις στο μακροπρόθεσμο ενεργειακό σχεδιασμό, καθώς και στις υφιστάμενες χρηματοδοτικές ευκαιρίες για την 

τοπική αυτοδιοίκηση. Στην ημερίδα αυτή θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι του ΥΠΕΝ, του ΚΑΠΕ, δικτύων πόλεων, καθώς και εκπρόσωποι 

δήμων ανά την Ελλάδα. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αυτής θα πραγματοποιηθεί μία τελετή υπογραφής του Συμφώνου των Δημάρχων 

από τους ενδιαφερόμενους δήμους. Για να συμμετάσχετε στην ημερίδα μπορείτε να κάνετε εγγραφή εδώ.  

Περισσότερα εδώ 

 

http://www.c-track50.eu/
https://twitter.com/CTrack50
https://www.linkedin.com/company/c%E2%80%93track-50/
http://www.c-track50.eu/el/node/137
http://www.c-track50.eu/el/node/160
https://www.simfonodimarxon.eu/
https://www.eventbrite.co.uk/e/covenant-of-mayors-c-track-50-greek-energy-info-day-registration-66162492797
http://www.c-track50.eu/el/node/163

