
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόσκληση στο 1ο Διαδικτυακό Σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Έργου PATH2LC 

Το Έργο «PATH2LC»1 του προγράμματος «HORIZON 2020» σας προσκαλεί στο 1ο Διαδικτυακό Σεμινάριο που έχει ως 
στόχο την εκμάθηση και την έμπνευση των Δήμων από άλλες τοπικές αρχές, οι οποίες εφηύραν νέους τρόπους 
διακυβέρνησης και σχεδιασμού της μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα.  

Στόχος του Διαδικτυακού Σεμιναρίου είναι να αναδείξει συγκεκριμένες εναλλακτικές λύσεις που χρησιμοποιούνται από 
τις πόλεις κατά την κλιματική τους μετάβαση. Οι διαδικτυακές συνομιλίες θα παρέχουν χώρο για επικοινωνία, 
ανταλλαγή εμπειριών και παροχή εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο άλλες τοπικές αρχές έχουν 
σχεδιάσει και εφαρμόσει τις δικές τους τοπικές στρατηγικές και έργα. 

Πώς μπορείτε να συμμετάσχετε;  

Το Σεμινάριο θα είναι διαδικτυακό και θα φιλοξενηθεί στην πλατφόρμα Teams. Για να συμμετάσχετε, παρακαλούμε 
πραγματοποιήστε την εγγραφή σας στον παρακάτω σύνδεσμο:  

Σύνδεσμος εγγραφής: https://www.eventbrite.co.uk/e/161216993367/  

Το Σεμινάριο θα καταγραφεί και θα σταλεί στους συμμετέχοντες περίληψη των Πρακτικών. 

Τι είναι το PATH2LC; 

Το έργο «PATH2LC» φέρνει 11 εταίρους από 5 Ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γαλλία & Ολλανδία) πιο 
κοντά στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των Σχεδίων Δράσης για το κλίμα [(ΣΔΑΕ(Κ)].  

Το έργο θα προωθήσει την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των Δήμων, θα ενισχύσει τον συντονισμό μεταξύ 
των διαφόρων διοικητικών φορέων εντός των Δήμων, θα βελτιώσει τη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και την 
κοινωνία των πολιτών και θα παρέχει στα ενδιαφερόμενα μέρη τα απαιτούμενα εργαλεία σχεδιασμού και 
παρακολούθησης για την ανάπτυξη και την εφαρμογή «Οδικών Χαρτών» για την ενεργειακή τους μετάβαση. 

 

 
1 Public Authorities together with a holistic network approach on the way to low-carbon municipalities 

1ο Διαδικτυακό Σεμινάριο: 
Διοίκηση & Προγραμματισμός για την 

Ενεργειακή Μετάβαση 

28 Σεπτεμβρίου 2021, 11.30 – 13.00 

Η Κλιματική Ουδετερότητα της ΕΕ έως το 2050: 

Τοπικές Στρατηγικές για την προσαρμογή στην 
Κλιματική Ουδετερότητα 

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο των Δημάρχων 

https://www.eventbrite.co.uk/e/161216993367/


 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας και ακολουθήστε τους 
λογαριασμούς μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:  

Ιστοσελίδα: https://path2lc.eu/ 

Twitter: https://twitter.com/path2lc  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/path2lc/  

 

Περισσότερες πληροφορίες για το 1ο Διαδικτυακό Σεμινάριο 

Τοπικές Στρατηγικές για την προσαρμογή στην Κλιματική Ουδετερότητα 

28 Σεπτεμβρίου 2021, 11.30-13:00 

Με σκοπό να επιτευχθεί η φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, η Ε.Ε. και τα 
κράτη μέλη πρέπει να βασιστούν στις πόλεις και την ικανότητά τους για κινητοποίηση και καινοτομία. Οι τοπικές 
στρατηγικές και οι δράσεις για την κλιματική ουδετερότητα διαφέρουν από την μία περιοχή στην άλλη. Κάθε περιοχή 
βασίζεται στο δικό της τοπικό πλαίσιο και επινοεί έναν νέο τρόπο δράσης.  

Στο 1ο Διαδικτυακό Σεμινάριο, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε για το SCOT Grand Douaisis, στη Γαλλία, το οποίο 
υιοθέτησε δράσεις για την επίτευξη της ουδετερότητας των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050. Θα 
ακούσουμε επίσης από άλλες ευρωπαϊκές πόλεις (Groningen Ολλανδίας και Pamplona Ισπανίας) την εμπειρία τους 
σχετικά με τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύουν να καταστούν ουδέτερες ως προς τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.  

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου μέρους του Διαδικτυακού Σεμιναρίου, θα συζητήσουμε τον ρόλο των (μικρών) Δήμων 
και την ικανότητά τους για κινητοποίηση και καινοτομία. Ο Ulysse Blau θα μοιραστεί την εμπειρία του από το έργο της 
«la Route en Commun», στο πλαίσιο του οποίου πήρε συνέντευξη από 64 Δημάρχους σχετικά με την ικανότητά τους 
για κινητοποίηση και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται πόρους όπως η ενέργεια και τα τρόφιμα. 
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