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Η διαδικασία ενεργειακού σχεδιασμού στις χώρες του C-Track 50 

Ο σχεδιασμός για την ενέργεια και το κλίμα είναι μία περίπλοκη διαδικασία η οποία 

εμπλέκει πολλούς ενδιαφερόμενους με επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες σε όλα τα 

επίπεδα διακυβέρνησης. Για να διασφαλιστεί η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση μεταξύ 

των εμπλεκόμενων αρχών, έγινε η επισκόπηση της διαδικασίας του ενεργειακού 

σχεδιασμού για τις έντεκα χώρες-εταίρους. Η αναφορά που αναπτύχθηκε 

περιλαμβάνει πέραν της επισκόπησης της εθνικής διαδικασίας στοχοθέτησης της 

κάθε χώρας, μία σύνοψη της διαδικασίας για τη διαμόρφωση εθνικών σχεδίων 

ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής, καθώς και τον ρόλο των τοπικών και 

περιφερειακών αρχών στη διαδικασία αυτή. Μάθετε Περισσότερα. 

Μοντέλα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στον ενεργειακό σχεδιασμό 

Στο πλαίσιο του C-Track 50, αξιολογήθηκαν τα υπάρχοντα μοντέλα πολυεπίπεδης 

διακυβέρνησης ώστε να προσδιορισθεί η πιο αποτελεσματική προσέγγιση, που θα 

ενισχύσει τη συνεργασία στο επίπεδο κάθε χώρας. Η συνοπτική αναφορά που 

δημιουργήθηκε περιλαμβάνει, επίσης, προτάσεις για την εφαρμογή και την 

τροποποίηση των διαδικασιών συνεργασίας με σκοπό τη διευκόλυνση του 

σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο για την ενέργεια και το κλίμα. Διαβάστε την αναφορά. 

Υποστήριξη των τοπικών αρχών στον μακροπρόθεσμο ενεργειακό σχεδιασμό 

Το C-Track 50 έχει ως σκοπό την κινητοποίηση και την υποστήριξη των τοπικών και 

περιφερειακών αρχών στον καθορισμό μακροπρόθεσμων προτεραιοτήτων 

ενεργειακής πολιτικής, καθώς και την ανάπτυξη, χρηματοδότηση και εφαρμογή 

φιλόδοξων, ολοκληρωμένων και βιώσιμων σχεδίων δράσης για την ενέργεια και το 

κλίμα. Η τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση θα παρασχεθεί σε τουλάχιστον μία 

περιφέρεια και δέκα δήμους σε κάθε χώρα-εταίρο. Στις περισσότερες χώρες, η 

επιλογή των δήμων που θα υποστηριχθούν πραγματοποιήθηκε μέσω ανοιχτής 

πρόσκλησης. 

 

Το C-Track 50 είναι ένα έργο 

χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση υπό το πρόγραμμα Έρευνας και 

Καινοτομίας Ορίζοντας 2020, που σκοπεύει 

στην κινητοποίηση και την υποστήριξη των 

τοπικών και περιφερειακών αρχών στον 

σχεδιασμό για την ενέργεια και το κλίμα, 

ώστε να επιτευχθεί κλιματική ανθεκτικότητα 

και ανθρακική ουδετερότητα μέχρι το 2050. 

 

Το C-Track 50 επισημαίνει δύο προκλήσεις-

κλειδιά: την έλλειψη πολυεπίπεδης 

συνεργασίας στον ολοκληρωμένο 

σχεδιασμό πολιτικής για την ενέργεια και το 

κλίμα, και την περιορισμένη εμπειρία στον 

μακροπρόθεσμο σχεδιασμό σε όλα τα 

επίπεδα διακυβέρνησης σε ολόκληρη την 

Ευρώπη. 

Συνολικά, το C-Track 50 θα συμβάλλει 

σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της 

Ευρώπης ως προς την ενέργεια και το κλίμα 

για το 2030 & 2050 μέσω της πολυεπίπεδης 

διακυβέρνησης, της υποστήριξης των 

δημόσιων αρχών στον καθορισμό 

μακροπρόθεσμων προτεραιοτήτων 

ενεργειακής πολιτικής και της διευκόλυνσης 

του τοπικού και περιφερειακού ενεργειακού 

σχεδιασμού. 

 

http://www.c-track50.eu/sites/default/files/inline-images/View%20Report.pdf
http://www.c-track50.eu/sites/default/files/inline-images/Briefing_paper_final.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η συμμετοχή του C-Track 50 στο COP24 – Katowice 2018 

Το C-Track 50 παρουσιάσθηκε με επιτυχία κατά τη διάρκεια μιας 

παράπλευρης συνάντησης στο πλαίσιο του συνεδρίου Κλιματικής 

Αλλαγής των Ηνωμένων Εθνών COP24 στο Katowice της Πολωνίας, 

στις 8 Δεκεμβρίου 2018 στο περίπτερο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 

εκδήλωση “Nature-based solutions and multi-level governance for 

carbon-neutral and resilient cities and regions" οργανώθηκε από το 

ICLEI Ευρώπης και το Οικολογικό Ινστιτούτο του Βερολίνου. 

Προσκεκλημένοι επαγγελματίες και εμπειρογνώμονες συζήτησαν τον 

ρόλο που διαδραματίζουν οι βασισμένες στη φύση λύσεις και η 

πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στην διευκόλυνση της ανθρακικής 

ουδετερότητας των πόλεων και των περιφερειών. 

 

 
 

Οι εθνικές συναντήσεις εργασίας του C-Track 50 προωθούν την συνεργασία σε όλα τα επίπεδα 

Προκειμένου να προωθηθεί η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και να διευκολυνθεί ο μακροπρόθεσμος στρατηγικός ενεργειακός 

σχεδιασμός, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις σε κάθε χώρα-εταίρο. Στους συμμετέχοντες περιλαμβάνονταν εθνικές, περιφερειακές, 

τοπικές και άλλες δημόσιες αρχές και οργανισμοί που εμπλέκονται στο στρατηγικό σχεδιασμό πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα, 

όπως και οργανώσεις των τοπικών αρχών.  

      

Οι συναντήσεις εργασίας του C-Track 50 για τις τοπικές αρχές και άλλους ενδιαφερόμενους 

Σε κάθε χώρα που συμμετέχει, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία μία ολοήμερη συνάντηση εργασίας για τις τοπικές αρχές και άλλους 

ενδιαφερόμενους. Οι συναντήσεις διευκόλυναν τον διάλογο μεταξύ των περιφερειακών και τοπικών αρχών και των άλλων 

ενδιαφερομένων. Κατά την διάρκεια των συναντήσεων συζητήθηκαν οι προτεραιότητες πολιτικής για περιφέρειες και δήμους για το 

2050, οι δράσεις προτεραιότητας καθώς και παραδείγματα μέτρων προς εφαρμογή. Επιπλέον, συζητήθηκε το όραμα μίας ανθρακικά 

ουδέτερης οικονομίας μέχρι το 2050, μαζί με τις προτεινόμενες συμβουλές ως προς τις εθνικές προτεραιότητες ενεργειακής 

πολιτικής.  

     



 

 

Το έργο C–Track 50 χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορίζοντας 2020 βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης Νο. 784974. 

 

 www.c-track50.eu/  

 twitter.com/CTrack50  

 www.linkedin.com/groups/8688288/  

Επικοινωνία 

Δρ. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου (ΕΣΑΔ - ΕΜΠ ) 

E-mail: alexpapa@epu.ntua.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητες στην Ελλάδα 

Συμμετοχή στη Διαβούλευση του Εθνικού Σχεδιασμού για την Ενέργεια και το Κλίμα 

Οι εταίροι του C-Track 50 στην Ελλάδα (ΕΜΠ και ΕΠΤΑ) έχουν αναπτύξει μια σειρά από προτάσεις για 

την εναρμόνιση του ρυθμιστικού πλαισίου σε σχέση με τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων για την 

Ενέργεια και το Κλίμα σε όλα τα διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης. Συγκεκριμένα, προτείνεται η 

εισαγωγή των ακόλουθων δράσεων στον Εθνικό Σχεδιασμό για την Ενέργεια και το Κλίμα: 

 Υποχρεωτική συμμετοχή των περιφερειακών αρχών στη διαβούλευση για το σχεδιασμό σε 

εθνικό επίπεδο. 

 Υποχρεωτικός περιφερειακός σχεδιασμός για την ενέργεια και το κλίμα. 

 Υποχρεωτικός τοπικός σχεδιασμός για την ενέργεια και το κλίμα. 

 Υποχρεωτική η ύπαρξη σχεδιασμού για την ενέργεια και το κλίμα σε επίπεδο περιφέρειας και 

δήμου για συμμετοχή σε ανοιχτές προσκλήσεις χρηματοδότησης έργων.  

 

 

Οι αναλυτικές προτάσεις είναι διαθέσιμες τόσο στην σελίδα της ηλεκτρονικής διαβούλευσης, όσο και στην ιστοσελίδα του έργου. 

Οι συναντήσεις του C-Track 50 προωθούν την συνεργασία σε όλα τα επίπεδα 

Στις 5 Ιουλίου και στις 22 Οκτωβρίου 2018 οργανώθηκαν με επιτυχία δύο συναντήσεις στην Αθήνα με σκοπό να γίνει συζήτηση πάνω 

στις εθνικές στρατηγικές προτεραιότητες πολιτικής και πως αυτές σχετίζονται με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. 

Προσδιορίσθηκαν οι δράσεις που μπορούν να διευκολύνουν την πολυεπίπεδη συνεργασία και τον μακροπρόθεσμο ενεργειακό 

σχεδιασμό σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Επιπλέον, αναπτύχθηκε ένα σύνολο προτάσεων, μερικές από τις οποίες ενημέρωσαν 

την προαναφερθείσα υποβολή κατά την διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης. Στους συμμετέχοντες της συνάντησης περιλαμβάνονταν 

εθνικές και περιφερειακές αρχές καθώς και τοπικές οργανώσεις αρχών. 

Η πρώτη συνάντηση εργασίας με δήμους στην Αθήνα 

Στις 15 Νοεμβρίου 2018 διοργανώθηκε η πρώτη συνάντηση εργασίας με προσκεκλημένους 

εκπροσώπους από δήμους. Συμμετείχαν δήμοι οι οποίοι είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον να 

λάβουν υποστήριξη από το C-Track 50 ως προς τον ενεργειακό σχεδιασμό τους για το 2050 και 

την προετοιμασία προτάσεων χρηματοδότησης επιλεγμένων έργων. Σκοπός της συνάντησης, 

πέρα από την παρουσίαση των στόχων του C-Track 50, ήταν να παρουσιαστούν οι 

προσφερόμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο του έργου και να οριστεί το χρονοδιάγραμμα της 

συνεργασίας. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις 

ανάγκες των δήμων για τεχνική υποστήριξη. Τέλος, έμφαση δόθηκε στον προσδιορισμό 

μακροπρόθεσμων προτεραιοτήτων. 

Μέσα από τις παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν, οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν 

σχετικά με έργα εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν. 

Το πρόγραμμα και οι παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες εδώ. 

 

 

         

http://www.c-track50.eu/
https://twitter.com/CTrack50
http://www.linkedin.com/groups/8688288/
https://www.c-track50.eu/el/node/114
https://www.c-track50.eu/el/node/108

