
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.

Σύμφωνο των Δημάρχων – C-Track 50 
Ημέρα Ενημέρωσης για την Ενέργεια, 

19 Σεπτεμβρίου 2019

Υποστήριξη τοπικών και 
περιφερειακών αρχών για τη 

μετάβαση προς ουδέτερο ανθρακικό 
αποτύπωμα μέχρι το 2050

Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα
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Περιεχόμενα

Στοιχεία, Στόχοι έργου και Συμμετέχοντες

Συνεργασία με εθνικούς φορείς, περιφέρειες και δήμους

Προτάσεις C-Track 50

Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασμός
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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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Στόχοι (1/2)
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Στόχοι (2/2)
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Ενδιαφερόμενοι φορείς
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Συνεργασία με δημόσιες αρχές

Εθνικές Αρχές

•Ενίσχυση της 
πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης στο 
σχεδιασμό για 
ενέργεια & κλίμα

•Φιλόδοξοι στόχοι 
για το 2050

Περιφέρειες

•Συναντήσεις 
εργασίες με εθνικές 
αρχές και δήμους

•Υποστήριξη 
περιφερειακού 
σχεδιασμού στην 
ενέργεια

Δήμους

•Τεχνική υποστήριξη 
στην ανάπτυξη 
ΣΔΑΕΚ για το 2050 

•Τεχνική υποστήριξη 
στη διασφάλιση 
χρηματοδότησης για 
δράσεις σε ενέργεια 
& κλίμα
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Συνεργαζόμενες τοπικές αρχές στο πλαίσιο του C-Track 50

Συνολικά το έργο

υποστηρίζει:

128 Δήμους, με

πληθυσμό

μεγαλύτερο των

5,5 εκ. πολιτών

22 Περιφέρειες
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Συνεργασία με Τοπικές Αρχές

 Στις 24 Σεπτεμβρίου 2018 δημοσιοποιήθηκε ανοιχτή πρόσκληση προς 

δήμους για παροχή δωρεάν τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου.

 Η ανοιχτή πρόσκληση ολοκληρώθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2018.

 19 δήμοι από 8 περιφέρειες ανταποκρίθηκαν συνολικά

Αλίαρτος-
Θεσπιείς Ερέτρια

Χαλκίδα

Ελληνικό-
Αργυρούπολη

Βάρη-Βούλα-
Βουλιαγμένη

ΖωγράφουΗλιούπολη
Χαλάνδρι

Άρτα

Ζηρός

Βέροια

Μήλος

Καντάνου-
Σελίνου

Ρέθυμνο

Φαιστός

Χανιά

Φάρσαλα

Πύλος-
Νέστωρ

Λουτράκι
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Συναντήσεις Εργασίας σε Εθνικό Επίπεδο

3 συναντήσεις εργασίας, με εκπροσώπους από το ΥΠΕΝ, το ΥΠΟΜΙΔΙ, το 

ΚΑΠΕ, το ΤΕΕ, τη Βιώσιμη Πόλη, τις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Ηπείρου 

για τη διαμόρφωση προτάσεων σε σχέση με τον εθνικό σχεδιασμό.
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Συμμετοχή στη Διαβούλευση για το ΕΣΕΚ [1/2]

Συμμετοχή του C-Track 50 στην 

ανοιχτή διαβούλευση για το ΕΣΕΚ, 

με κάποιες βασικές προτάσεις που 

συζητήθηκαν στο πλαίσιο των 

συναντήσεων εργασίας του έργου 

με εθνικούς και τοπικούς φορείς
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Συμμετοχή στη Διαβούλευση για το ΕΣΕΚ [2/2]

 Υποχρεωτική συμμετοχή των περιφερειακών αρχών στη

διαβούλευση για το σχεδιασμό σε εθνικό επίπεδο.

 Υποχρεωτική η ύπαρξη σχεδιασμού για την ενέργεια και το κλίμα σε

επίπεδο περιφέρειας και δήμου για συμμετοχή σε ανοιχτές

προσκλήσεις χρηματοδότησης για την υλοποίηση έργων.

Ποσοτική συνεισφορά κάθε περιφέρειας στην επίτευξη των εθνικών

στόχων. Καθορισμός στόχων εξοικονόμησης ενέργειας και

παραγωγής από ΑΠΕ, σε συμφωνία με τις περιφέρειες και με

σύνδεση σε χρηματοδοτικές πηγές.
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Άλλες προτάσεις από το C-Track 50

 Βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ περιφέρειας και δήμων, μέσω της

σύστασης ενός «χώρου διαλόγου», και της υιοθέτησης τεχνικών

ομάδων εργασίας.

 Υιοθέτηση κοινής μεθοδολογικής βάσης, τουλάχιστον σε επίπεδο

δήμων της ίδιας περιφέρειας, για τη συλλογή των δεδομένων.

Στόχος η διασφάλιση της ποιότητας και συγκρισιμότητάς τους.

 Σύνδεση θεματικών σε επίπεδο δήμου, όπως η αντιμετώπιση και η

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, με τον αστικό χωροταξικό

σχεδιασμό.
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Ο σχεδιασμός σε Τοπικό Επίπεδο χαρακτηρίζεται από πλήθος σχεδίων 

χωρίς συνήθως εμφανή σύνδεση μεταξύ τους. Πιο συγκεκριμένα:

 Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ) (μη 

υποχρεωτικού χαρακτήρα)

 Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΣΔΑ) (υποχρεωτικού 

χαρακτήρα)

 Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) (υποχρεωτικού 

χαρακτήρα)

 Σχέδια Δράσης για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα (ΣΔΕΑ) 

(υποχρεωτικού χαρακτήρα)

 Τοπικά Χωρικά Σχέδια (ΤΧΣ) (υποχρεωτικού χαρακτήρα)

Μακροχρόνιος Σχεδιασμός για Ενέργεια & Κλίμα (1/4)
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Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου,

μακροπρόθεσμου σχεδιασμού αποτελούν:

 Συμφωνία και σύνδεση μεταξύ των σχεδίων,

 Ανάπτυξη πολυεπίπεδης διακυβέρνησης για τον συντονισμό και την

υλοποίηση των σχεδίων,

 Σύνδεση σχεδίων με πρόσβαση σε εξειδικευμένα χρηματοδοτικά μέσα,

 Λεπτομερής αποτύπωση των αναγκών, προτεραιοτήτων και

προκλήσεων της περιοχής,

 Έμφαση στην προσέλκυση και συμμετοχή των πολιτών.

Μακροχρόνιος Σχεδιασμός για Ενέργεια & Κλίμα (2/4)

Τα ΣΔΑΕΚ μπορούν να αποτελέσουν την κοινή βάση αναφοράς 
στον τοπικό σχεδιασμό 
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Πρόταση C-Track 50 για Δήμους:

 Επέκταση και ενίσχυση των ΣΔΑΕΚ με δράσεις για το 2040 και το

2050, σε συμφωνία με την εθνική στρατηγική.

 Κοινή μεθοδολογική προσέγγιση για τη συλλογή δεδομένων.

 Τα ΣΔΑΕΚ είναι διαμορφωμένα με τέτοιο τρόπο ώστε το κομμάτι για

τα δημόσια κτίρια να είναι κατάλληλο και για τα ΣΔΕΑ.

 Σύνδεση των ΣΔΑΕΚ με άλλα υφιστάμενα σχέδια (ενσωμάτωση

σύνοψης βασικών κατευθύνσεων και δράσεων).

Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασμός (3/4)



18

Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασμός (4/4)

Δημιουργία επαρκών 
διοικητικών 

δομών/Τεχνικός 
υπεύθυνος

Ανάθεση της 
ανάπτυξης του 
Ενεργειακού 
Σχεδιασμού 

Χρηματοδότηση του 
Σχεδιασμού (από 
Ιδίους Πόρους ή 
άλλο εργαλείο)

Απογραφή 
εκπομπών Αναφοράς 
για τους υπό μελέτη 

τομείς

Αξιολόγηση των 
κινδύνων και 

ανάλυση τρωτότητας 
από την Κλιματική 

Αλλαγή

Σενάρια δράσεων για 
το 2030, 2040, 2050 
σε συμφωνία και με 

τα άλλα Σχέδια

Αναζήτηση 
Χρηματοδότησης για 
υλοποίηση δράσεων

Εφαρμογή του 
Σχεδίου / Υλοποίηση 

προτεινόμενων 
Δράσεων

Παρακολούθηση της 
προόδου

Συμμετοχή 
εξωτερικών 
φορέων 
(ΔΕΔΔΗΕ, 
ΕΛΣΤΑΤ, 
ΚΤΕΛ)

Πιστωτικά ιδρύματα/ οργανισμοί 
χρηματοδότησης και παράγοντες 
της αγοράς

Συμμετοχή 
πολιτών και 
επιχειρήσεων για 
την αποτύπωση 
των αναγκών 
/προτεραιοτήτων
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 Υλοποίηση 2 webinars, στα οποία μπορούν να συμμετέχουν και να

παρακολουθήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι δήμοι (Νοέμβριος /

Δεκέμβριος 2019, Ιούνιος / Ιούλιος 2020).

 Υλοποίηση 2 workshops για ενδιαφερόμενους δήμους, πλην όσων

ήδη λαμβάνουν υποστήριξη από το έργο, για εκπαιδευτικούς

σκοπούς. Εκδήλωση ενδιαφέροντος. Πιθανές ημερομηνίες:

Ιανουάριος 2020, Νοέμβριος / Δεκέμβριος 2020.

Επόμενες Δράσεις Επικοινωνίας
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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

