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Εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι 11 χωρών της ΕΕ συγκεντρώθηκαν στην 

Αθήνα για την Ευρωπαϊκή Συνάντηση Εργασίας στα πλαίσια του C-Track 50   

Η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Εργασίας, η οποία διοργανώθηκε στην Αθήνα στις 17 

Σεπτεμβρίου 2019, στόχευε να δώσει την ευκαιρία σε εθνικές αρχές και 

εμπειρογνώμονες από τις έντεκα χώρες εταίρους να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους 

σχετικά με την πορεία τους για την επίτευξη σχεδίων δράσης. Η συζήτηση 

επικεντρώθηκε στην πολιτική της εκάστοτε χώρας για το κλίμα και την ενέργεια,  στα 

δυνητικά σενάρια απανθρακοποίησης για το 2050, στις προκλήσεις της ανθρακικής 

ουδετερότητας και στον ρόλο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Παράλληλα, 

συζητήθηκαν οι προτάσεις του έργου στις παραπάνω κατευθύνσεις. Περισσότερα εδώ 

  

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2019 διοργανώθηκε η 4η συνάντηση του C-Track 50, με σκοπό να 

συζητηθεί η πρόοδος των εργασιών, αλλά και να ανταλλαχθούν απόψεις για τα επόμενα 

βήματα. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν διεξοδικές συζητήσεις σχετικά με τα 

αποτελέσματα των συναντήσεων εργασίας σε εθνικό επίπεδο, τις προτάσεις ενεργειακής 

πολιτικής και πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, καθώς και της συνεχιζόμενης συνεργασίας 

με τους τοπικούς φορείς. Περισσότερα εδώ 
  

Webinar - Μακροπρόθεσμος ενεργειακός προγραμματισμός για την ανθρακική 

ουδετερότητα στις πόλεις και τις περιφέρειες της ΕΕ 

Το C-Track 50 διοργάνωσε το 1o webinar στις 18 Δεκεμβρίου 2019. Περισσότεροι από 100 

συμμετέχοντες παρακολούθησαν τις παρουσιάσεις και συζήτησαν με τους ομιλητές. 

Στόχος ήταν η ενημέρωση του κοινού σχετικά με την πρόσφατη ευρωπαϊκή και παγκόσμια 

πολιτική στον τομέα της ενέργειας και του κλίματος και η άντληση έμπνευσης από 

υποδειγματικά έργα αειφόρου ενέργειας, ανακαλύπτοντας νέα εργαλεία και βέλτιστες 

πρακτικές σε ενεργειακά και κλιματικά σχέδια για την επίτευξη της ανθρακικής 

ουδετερότητας.Περισσότερα εδώ 

 

Το έργο C-Track 50 στο συνέδριο PlanUp  

o C-Track 50 συμμετείχε στο συνέδριο του έργου PlanUp, ανταλλάσσοντας εμπειρίες 

σχετικά με τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό πολιτικής και τονίζοντας το ρόλο μιας bottom-

up προσέγγισης για την ανθρακική ουδετερότητα. Το συνέδριο αφορούσε την εξέλιξη των 

μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων της ΕΕ στον τομέα του κλίματος και της 

ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα αξιολόγησε την προετοιμασία των Εθνικών Σχεδίων για την 

Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Οι συμμετέχοντες, μεταξύ 

των οποίων εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γενικής Διεύθυνσης 

Ενέργειας, συζήτησαν τη δυνατότητα της Ευρώπης να καταστεί η πρώτη κλιματικά 

ουδέτερη ήπειρος. 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/el/node/169
http://www.c-track50.eu/el/node/170
http://www.c-track50.eu/el/node/176
http://c-track50.eu/el/node/188


 

 

 Το C-Track 50 στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων προωθώντας τη συμμετοχή πολυεπίπεδων 

εμπλεκόμενων φορέων για μια επιτυχημένη ενεργειακή μετάβαση σε πόλεις και περιοχές 

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων πραγματοποιήθηκε μεταξύ 7-10 Οκτωβρίου 2019 υπό τον τίτλο «Περιφέρειες 

και Πόλεις: Πυλώνες του Μέλλοντος της ΕΕ». Το C-Track 50 συνδιοργάνωσε συνάντηση με θέμα «Εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων: 

πόλεις και περιφέρειες της ΕΕ στην ενεργειακή μετάβαση» κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, στις 9 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. 

Η συνεδρίαση που οργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, τη Γενική Διεύθυνση για την Ενέργεια της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και τον εταίρο του C-Track 50 ICLEI Europe, υπογράμμισε τη σαφή φιλοδοξία όλων των εκπροσώπων τόσο σε τοπικό όσο και 

ευρωπαϊκό επίπεδο να ανεβάσουν τον πήχη διεθνώς και να επιτύχουν κλιματική ουδετερότητα για την Ευρώπη μέχρι το 2050. Οι συμβολές 

επικεντρώθηκαν στον τρόπο με τον οποίο θα απανθρακοποιηθεί ο ενεργειακός εφοδιασμός της Ευρώπης γενικώς αλλά και των 

περιφερειών της, των πόλεων και των πολιτών της. Περικλείοντας τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και τις 

ποικίλες προϋποθέσεις, ιδίως στις περιοχές εξόρυξης άνθρακα και στις  νησιωτικές περιοχές, οι συμμετέχοντες τόνισαν την ανάγκη για μια 

ολιστική, δίκαιη και φιλόδοξη στρατηγική, λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές και τοπικές προοπτικές και θέτοντας κατά μέρος 

συγκεκριμένα μέτρα και μέσα. 

Μεταξύ των ομιλητών και συντελεστών της συνεδρίασης ήταν: ο Jerzy 

Buzek (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιτροπή ITRE), ο Witold Stępień 

(Lódzkie Regional Assembly), ο Eero Ailio (ΓΔ Ενέργειας), ο Yunus 

Arikan (ICLEI), η Sarah Zamoum (Rise for Climate Belgium), ο Paul Baker 

(Περιφέρειες άνθρακα σε μεταβατικό στάδιο), ο Gustaf Landhal 

(GrowSmarter project), η Wioletta Dunin-Majewska (ΓΔ Ενέργειας), ο 

Josh Roberts (Rescoop) και η Laura Bazen (Climate Rise Belgium). 

Περισσότερα εδώ 
 

 

Το C-Track 50 στο COP25 

Ο εταίρος του C-Track 50, ICLEI Europe, συνδιοργάνωσε μια 

παράλληλη εκδήλωση στο COP25 στη Μαδρίτη σχετικά με την 

«Επιτάχυνση της μετάβασης: πώς οι πόλεις και οι περιφέρειες 

κάνουν τη διαφορά!». Εκπρόσωποι από πόλεις και θεσμούς 

συζήτησαν τη σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ όλων των 

επιπέδων κυβέρνησης και της κοινωνίας των πολιτών για την 

επίτευξη της ανθρακικής ουδετερότητας και την επίτευξη των 

στόχων της συμφωνίας του Παρισιού. Οι εκπρόσωποι των 

πόλεων ανέφεραν από πρώτο χέρι τις πιο αποτελεσματικές και 

οικονομικά αποδοτικές λύσεις για τη μείωση των εκπομπών 

αερίων, που έθεσαν σε εφαρμογή σε τοπικό επίπεδο, καθώς και 

αν η κλιμάκωση των υφιστάμενων λύσεων για το κλίμα ήταν 

αρκετή για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Περισσότερα εδώ  

              

 

Το C-Track 50 ανέδειξε τοπικές και περιφερειακές προτεραιότητες σε 11 χώρες της ΕΕ 

Εταίροι του C-Track 50 δημοσίευσαν έκθεση σχετικά με τις τοπικές και περιφερειακές προτεραιότητες σε 11 χώρες της ΕΕ, η οποία 

επικεντρώνεται στον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό της ενεργειακής πολιτικής, όπως προκύπτει από τις διμερείς συναντήσεις και από 

δύο συζητήσεις συναντήσεις εργασίας με τοπικές και περιφερειακές αρχές που διοργανώθηκαν στις χώρες αυτές. Συνολικά, η παρούσα 

έκθεση περιγράφει το ρυθμιστικό πλαίσιο για τον περιφερειακό και τοπικό ενεργειακό σχεδιασμό στις συγκεκριμένες χώρες, καθώς και το 

status quo τους. Περιγράφονται οι περιφερειακές και τοπικές προτεραιότητες για τον ενεργειακό σχεδιασμό ανά χώρα, καθώς και οι 

βασικές συστάσεις που στοχεύουν στη διευκόλυνση των προσπαθειών τοπικής και περιφερειακής συνεργασίας και ενεργειακού 

προγραμματισμού. Περισσότερα εδώ 

 

https://europa.eu/regions-and-cities/
https://iclei-europe.org/
https://www.c-track50.eu/node/174
http://c-track50.eu/node/187
https://www.c-track50.eu/sites/default/files/inline-images/C-Track50_Del_D3.3.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 

Dr. Alexandra Papadopoulou (EPU-NTUA) 

Email: alexpapa@epu.ntua.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημερίδα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε θέματα ενεργειακού σχεδιασμού και χρηματοδοτικές ευκαιρίες 

Τον Σεπτέμβριο του 2019 συνδιοργανώθηκε από το C-Track 50 και το Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων η ενημερωτική ημερίδα: 

«Σύμφωνο των Δημάρχων – C-Track 50 Ελληνική Ημέρα Ενημέρωσης για την Ενέργεια», υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων 

Αττικής και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Η ημερίδα απευθυνόταν σε δήμους από όλη την Ελλάδα με στόχο την ενημέρωσή τους 

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

τοπική αυτοδιοίκηση. Στην ημερίδα αυτή συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΥΠΕΝ, του ΚΑΠΕ, δικτύων πόλεων, καθώς και εκπρόσωποι δήμων 

ανά την Ελλάδα. 

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε Τελετή Υπογραφής του Συμφώνου των Δημάρχων, για όσους δήμους επιθυμούσαν να αναλάβουν 

δεσμεύσεις ενόψει του 2030, ή να επισφραγίσουν την υφιστάμενη δέσμευσή τους για τους ίδιους στόχους. 29 Δήμοι από όλη την Ελλάδα 

υπέγραψαν τους στόχους αυτούς και πιο συγκεκριμένα οι Δήμοι: Αγίου Δημητρίου, Αίγινας, Αλεξανδρούπολης, Αλιάρτου – Θεσπιέων, 

Ανωγείων, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Ελευσίνας, Ελληνικού Αργυρούπολης, Ερέτριας, Ιλίου, Καισαριανής, Καλαμάτας, Κέας, 

Κορυδαλλού, Κρωπίας, Λαυρεωτικής, Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Μεσσήνης, 

Μοσχάτου – Ταύρου, Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Νισύρου, Ξηρομέρου, Παλαιού Φαλήρου, Πεντέλης, Σαλαμίνας, Φυλής, Χαλκιδέων 

και Χανίων. Περισσότερα εδώ και εδώ. 

 
 

 

Συμμετοχή του C-Track 50 στο εργαστήριο του ΚΑΠΕ για το Σύμφωνο των Δημάρχων 

Τον Οκτώβριο του 2019, το Γραφείο του Συμφώνου των 

Δημάρχων σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ, διοργάνωσαν ένα 

εργαστήριο που απευθυνόταν σε εκπροσώπους δήμων 

σχετικά με τις δράσεις τους στην εποχή της κλιματικής κρίσης. 

Πιο συγκεκριμένα, οι θεματικές ενότητες που συζητήθηκαν 

αφορούσαν τον Ενεργειακό Σχεδιασμό, την Προσαρμογή στην 

Κλιματική Αλλαγή, καθώς και τη Μετάβαση από τα ΣΔΑΕ στα 

ΣΔΑΕΚ. Το εργαστήριο αυτό αποτέλεσε μια εξαιρετική 

συνέχεια της ημερίδας του Σεπτεμβρίου. Περισσότερα.  
 

Πραγματοποίηση Συνάντησης με την Περιφέρεια Ηπείρου 

 

Στις 6 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την 

Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου, κα Σταυρούλα Μπραΐμη 

Μπότση, και εκπροσώπους του ΕΣΑΔ ΕΜΠ και της ΕΠΤΑ. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι δράσεις 

ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής της Περιφέρειας, 

καθώς και οι προτεραιότητες για το μέλλον, ενώ έμφαση 

δόθηκε στον τρόπο που μπορούν να υποστηριχθούν οι 

δήμοι της Περιφέρειας προς μια μακροπρόθεσμη 

στρατηγική για την ενέργεια και το κλίμα. Περισσότερα. 
 

 

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/163
http://www.c-track50.eu/el/node/167
http://c-track50.eu/el/node/179
http://c-track50.eu/el/node/197

