
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.

1η Συνάντηση Εργασίας με θέμα:
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Υποστήριξη δήμων                               
στο πλαίσιο του έργου C-Track 50



Σε κάθε χώρα:

 Τουλάχιστον δέκα δήμοι θα υποστηριχθούν στην εκπόνηση: 

• Σχεδίων δράσης για το κλίμα και την ενέργεια για το 2050,

• Προτάσεων χρηματοδότησης δράσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας.

 Δύο συναντήσεις εργασίας θα διοργανωθούν με σκοπό:

• Την ανταλλαγή τεχνογνωσίας στον μακροπρόθεσμο ενεργειακό 
σχεδιασμό,

• Την διατύπωση προτεραιοτήτων πολιτικής για τους δήμους και τις 
περιφέρειες για το 2050,

• Τον προσδιορισμό των βασικών δράσεων που προτίθενται να 
υλοποιήσουν οι δήμοι για το κλίμα και την ενέργεια.
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Υποστήριξη Δήμων στο πλαίσιο του έργου C-Track 50
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1η Συνάντηση Εργασίας C-Track 50



 Δημοσίευση ανοιχτής πρόσκλησης προς δημοτικές αρχές για τη λήψη δωρεάν 
τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου C-Track 50 στις 24 Σεπτεμβρίου.

 Η ανοιχτή πρόσκληση έκλεισε στις 17 Οκτωβρίου.

 Εκδηλώθηκε μεγάλο ενδιαφέρον εκ μέρους της τοπικής αυτοδιοίκησης, με 
συνολικά 19 δήμους να συμμετέχουν στη διαδικασία.

 Τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής των δήμων έχουν εγκριθεί από όλους 
τους εταίρους του έργου. 

 Επιθυμώντας τη μέγιστη δυνατή υποστήριξη των εθνικών στόχων της χώρας, το 
ΕΜΠ και η ΕΠΤΑ αποφάσισαν την υποστήριξη του συνόλου των δήμων που 
πληρούν τα κριτήρια και εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το μακροπρόθεσμο 
ενεργειακό τους σχεδιασμό.

4

Υποστήριξη Δήμων της Ελλάδας



 Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων

 Δήμος Άρτας

 Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

 Δήμος Βέροιας

 Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης

 Δήμος Ερέτριας

 Δήμος Ζηρού

 Δήμος Ζωγράφου

 Δήμος Ηλιουπόλεως

 Δήμος Καντάνου – Σελίνου

 Δήμος Λουτρακίου

 Δήμος Μήλου

 Δήμος Πύλου – Νέστορος

 Δήμος Ρεθύμνου

 Δήμος Φαιστού

 Δήμος Φαρσάλων

 Δήμος Χαλανδρίου

 Δήμος Χαλκιδέων

 Δήμος Χανίων
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Οι Δήμοι που θα υποστηριχθούν στην Ελλάδα
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Οι Δήμοι που θα υποστηριχθούν στην Ελλάδα
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Οι Δήμοι που θα υποστηριχθούν στην Ελλάδα
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Η υποστήριξη των δήμων περιλαμβάνει:

 Διμερείς συναντήσεις

 Τηλεφωνικές συνομιλίες

 Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών, μεθοδολογιών και καλών πρακτικών

 Τηλεδιασκέψεις

Οι 19 δήμοι θα υποστηριχθούν είτε από το ΕΜΠ είτε από την ΕΠΤΑ.
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Υποστήριξη Δήμων της Ελλάδας



Διαδικασία υποστήριξης:

1. Το ΕΜΠ θα ενημερώσει τον εκάστοτε δήμο με ποιον θα συνεργαστεί (ΕΜΠ ή 
ΕΠΤΑ) και θα δώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου.

2. Ο εκάστοτε δήμος θα ενημερώσει το ΕΜΠ ποιος θα είναι υπεύθυνος εκ μέρους 
του δήμου για την εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης και της πρότασης 
χρηματοδότησης.

3. Ο Δήμος θα παρέχει σχετικά δεδομένα και πληροφορίες, 

• Εάν υπάρχει ΣΔΑΕ του Δήμου & Αναφορά παρακολούθησης

• Σχέδιο ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και πληροφορίες για συστήματα 
ενεργειακής διαχείρισης 

• Προμελέτες για κτίρια

• Άλλες προγραμματισμένες δράσεις
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Διαδικασία υποστήριξης:

4. Συνάντηση/τηλεφωνική συνομιλία για προγραμματισμό της συνεργασίας και 
την παροχή υποστήριξης.

5. Αξιολόγηση υφιστάμενων δράσεων που προγραμματίζει να υλοποιήσει ο 
εκάστοτε δήμος για την δυνατότητα επέκτασης τους έως το 2050.

6. Πρότυπα κείμενα για κοινές καινούργιες δράσεις έως το 2050.

7. Μεθοδολογία για τον υπολογισμό εξοικονόμησης ενέργειας και παραγωγής 
ενέργειας από ΑΠΕ για υφιστάμενες και καινούργιες δράσεις.

8. Αξιολόγηση του αντικτύπου των δράσεων και θέσπιση προτεραιοτήτων.

9. Αξιολόγηση επίτευξης συνολικού στόχου.

10

Υποστήριξη Δήμων της Ελλάδας



11

Υποστήριξη Δήμων της Ελλάδας

Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων & 
προγραμματισμένων δράσεων

Δήμος

Ενεργειακοί 
Φορείς 



Ενδεικτικό περιεχόμενο ενός Σχεδίου Δράσης για το κλίμα και την ενέργεια για το 
2050 :

 Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς.

 Στόχος μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 80% για το 2050.

 Ενδιάμεσα ορόσημα.

 Δράσεις μετριασμού / μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν για την επίτευξη των 
στόχων.

 Εκτίμηση κινδύνων και τρωτότητας σχετικά με την αλλαγή του κλίματος.

 Δράσεις προσαρμογής για την κλιματική αλλαγή.

 Ενσωμάτωση της βιώσιμης κινητικότητας και του σχεδιασμού της χρήσης γης.
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Χρονοδιάγραμμα

Σεπτέμβριος 2018

Επιλογή Δήμων

Συλλογή Δεδομένων

Καθορισμός προτεραιοτήτων

Επιλογή και ανάπτυξη δράσεων

Σεπτέμβριος 2020Δεκέμβριος 2018

Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης

Εκπόνηση πρότασης 
χρηματοδότησης

Ιούνιος 2019
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https://www.c-track50.eu


