
Putting Regions on Track for 
Carbon Neutrality by 2050

Το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και
καινοτομίας «Horizon 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο
της Συμφωνίας Νo 784974.

Υποστήριξη τοπικών και 
περιφερειακών αρχών για τη 

μετάβαση προς ουδέτερο ανθρακικό 
αποτύπωμα μέχρι το 2050

1η Συνάντηση Εργασίας με θέμα:

Υποστήριξη δήμων στην εκπόνηση και υλοποίηση μακρόχρονων 
Σχεδίων Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα 

15 Νοεμβρίου 2018
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Στοιχεία Έργου(1/2)

Τίτλος: Putting regions on track for carbon neutrality by 2050 —

C-TRACK 50

Χρηματοδότηση: Horizon 2020, Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έναρξη: Μάρτιος 2018

Διάρκεια: 36 Μήνες

Συντονιστής: Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης, 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - ΕΜΠ

Εταίροι: 13

Προϋπολογισμός: 1.983.823,75 €

Αρ. Σύμβασης: H2020-EE-09-2016-2017/784974
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Σύνοψη

Φιλόδοξοι στόχοι της Ε.Ε για το κλίμα και την ενέργεια

προώθηση ανθρακικής ουδετερότητας μέχρι το 2050.

 Σημαντικός ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην 

επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων.

 Υποστήριξη των τοπικών και περιφερειακών αρχών στο 

σχεδιασμό της πολιτικής τους για την ενέργεια και το κλίμα 

επίτευξη στόχων της Ε.Ε για την ενέργεια και το κλίμα με 

ορίζοντα το 2030 και το 2050.

 Υποστήριξη των δημοτικών αρχών κατά την:

Προώθηση ολοκληρωμένου τοπικού σχεδιασμού για την ενέργεια, τις 
μεταφορές και τη χρήση γης.

Προώθηση πολυεπίπεδης διακυβέρνησης (multi-level governance).
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Στόχοι (1/2)

Υποστήριξη συνεργασιών στο πλαίσιο της
κάθετης και οριζόντιας πολυεπίπεδης
διακυβέρνησης σε 11 Ευρωπαϊκές χώρες.

Αναγνώριση προτεραιοτήτων πολιτικής σε
εθνικό επίπεδο, προωθώντας την
πολυεπίπεδη διακυβέρνηση για την
αξιοποίηση συνεργιών και οικονομιών
κλίμακας με σκοπό την υλοποίηση
δράσεων ενεργειακής αποδοτικότητας και
ΑΠΕ.

Ανάπτυξη ικανοτήτων σε τοπικό/
περιφερειακό επίπεδο και «υποστήριξη
των προσπαθειών [της Συμφωνίας του
Παρισιού] για τον περιορισμό της αύξησης
της θερμοκρασίας σε 1.5°C πάνω από τα
προβιομηχανικά επίπεδα».
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Στόχοι (2/2)

Σχέδια δράσης για την αειφόρο
ενέργεια και το κλίμα για το 2050 σε
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.116
Προτάσεις χρηματοδότησης για την
υλοποίηση δράσεων για την αειφόρο
ενέργεια και το κλίμα.

105
Στοχευμένη προώθηση της
ανθρακικής ουδετερότητας σε
ενδιαφερόμενους φορείς ανά την
Ευρώπη.

Υποστήριξη πολιτικών και
πρωτοβουλιών της Ε.Ε., όπως το
Παγκόσμιο Σύμφωνο των Δημάρχων
για την Ενέργεια κα το Κλίμα.

50,000



Δύο κύριες προκλήσεις:

 Έλλειψη πολυεπίπεδης 

συνεργασίας στο 

σχεδιασμό 

ολοκληρωμένων 

πολιτικών για την ενέργεια 

και το κλίμα.

 Περιορισμένη εμπειρία 

στο μακροπρόθεσμο 

σχεδιασμό σε όλα τα 

επίπεδα διακυβέρνησης 

στην Ευρώπη.
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Τοπικές

Αρχές

Εθνικές 

Αρχές

Πιστωτικά 
ιδρύματα/ 
οργανισμοί 
χρηματο-

δότησης και
παράγοντες 
της αγοράς

Άλλοι 
ενδιαφερό-

μενοι φορείς 
για τον 

ενεργειακό 
σχεδιασμό

Πολίτες

Ενδιαφερό-
μενοι φορείς 
σε Επίπεδο 

Περιφερειών

Συμμετέχοντες

C-TRACK 50
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Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση
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Προσέγγιση Εργασίας

Ενίσχυση ικανοτήτων σχετικά με τον αειφόρο ενεργειακό σχεδιασμό

Πολυεπίπεδη συνεργασία με εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
αρχές για τη διαμόρφωση προτεραιοτήτων πολιτικής για το 2050

Σχεδιασμός για την Ενέργεια και το Κλίμα για περιφερειακές και 
τοπικές αρχές

Πρόσβαση σε χρηματοδότηση για περιφερειακές / τοπικές αρχές για 
την υλοποίηση έργων αειφόρου ενέργειας

Διάχυση και επικοινωνία των αποτελεσμάτων
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Αναμενόμενα Αποτελέσματα

160
Εκ.Ευρώ

5140
GWh/y 

Ε.Α.

116
πολιτικές

710
άνθρωποι

153
GWh/y 

ΑΠΕ
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Δράσεις σε Εθνικό Επίπεδο

3 συναντήσεις εργασίας με εθνικούς φορείς / περιφέρειες.

2 συναντήσεις εργασίας με φορείς από τοπικό/ περιφερειακό 

επίπεδο.

Εκπαιδευτικά σεμινάρια για δήμους.

Ημερίδες Ενημέρωσης.
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Στόχοι Συναντήσεων Εργασίας με Εθνικούς Φορείς

Αποτύπωση 
διαδικασιών 

σχεδιασμού και 
στοχοθεσίας σε 
εθνικό επίπεδο

Αναγνώριση 
υφιστάμενων 

μοντέλων 
πολυεπίπεδης 

διακυβέρνησης

Αποτύπωση 
προτεραιοτήτων 

εθνικής ενεργειακής 
πολιτικής

Προώθηση 
πολυεπίπεδης 

διακυβέρνησης στο 
σχεδιασμό 

ενεργειακής και 
κλιματικής πολιτικής
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Εθνικές Συναντήσεις Εργασίας

2 συναντήσεις, τον Ιούλιο και τον Οκτώβριο του 2018.

Εκπρόσωποι από το ΥΠΕΝ, το ΚΑΠΕ, το ΤΕΕ, τη Βιώσιμη Πόλη, την 

Περιφέρεια Ηπείρου και την Περιφέρεια Θεσσαλίας, ενώ 

συμμετείχαν το ΕΜΠ και η ΕΠΤΑ εκ μέρους του C-Track 50.
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Στοιχεία Επικοινωνίας

Συντονιστής : Καθ. Ιωάννης Ψαρράς
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ),
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Ηρώων Πολυτεχνείου 9
15773 Ζωγράφου, Αθήνα

Επικοινωνία: Δρ. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου
Tηλ: (+30) 210 772 2083
Fax: (+30) 210 772 3550 
E-mail: alexpapa@epu.ntua.gr

@CTrack50

www.c-track50.eu

C-Track 50

mailto:alexpapa@epu.ntua.gr

