
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόσκληση στο 3ο Διαδικτυακό Σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Έργου PATH2LC 

Το Έργο «PATH2LC»1 του προγράμματος «HORIZON 2020» σας προσκαλεί στο 3ο Διαδικτυακό Σεμινάριο, το οποίο θα 
πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26/10/2021 και ώρα 11:30 – 13:00. 

Οι τοπικές αρχές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία μετάβασης της Ευρώπης στην κλιματική 
ουδετερότητα. Οι Δήμοι, παράλληλα με τις δράσεις τους για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα δημόσια 
κτήρια, την ενίσχυση των τοπικών μέσων μαζικής μεταφοράς και της ήπιας κινητικότητας, καθώς και την αξιοποίηση 
των ΑΠΕ σε τοπικό επίπεδο, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην κινητοποίηση όλων των ενδιαφερομένων μερών 
στην επικράτειά τους για την συμμετοχή τους σε αυτή τη μετάβαση. Στις αρχές του 2021 η πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Συμφώνου των Δημάρχων ανανέωσε τους στόχους της. Πέραν του στόχου της επίτευξης της κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050, οι τοπικές αρχές που υπογράφουν το Σύμφωνο των Δημάρχων δεσμεύονται επίσης να 
εμπλέξουν τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, αλλά και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στην επικράτειά τους σε αυτή τη 
διαδικασία μετάβασης.  

Κάποιες από τις τοπικές αρχές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πρωτοπόρες στην προώθηση δράσεων προς αυτήν την 
κατεύθυνση. Για την επίσπευση της διαδικασίας μετάβασης σε μια πράσινη και κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη είναι 
κρίσιμη η συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή δημόσιων αρχών, επιχειρήσεων, 
πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων, καθώς και οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών, τόσο στη 
διαμόρφωση ενός οδικού χάρτη προς αυτήν την κατεύθυνση όσο και στην εφαρμογή του.  

Το παρόν διαδικτυακό σεμινάριο θα μας παρουσιάσει δυο πρωτοβουλίες τοπικών αρχών στην Ευρώπη προς αυτήν την 
κατεύθυνση: η πρώτη πρωτοβουλία αφορά την πόλη του Loos-en-Gohelle στην Γαλλία και η δεύτερη πρωτοβουλία 
αφορά την πόλη του Cadiz στην Ισπανία και τον τρόπο που αντιμετώπισε τις κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις 
για τη δημιουργία μιας συμμετοχικής διαδικασίας ενεργειακής μετάβασης.  

 

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

 

3ο Διαδικτυακό Σεμινάριο: 
Διοίκηση & Προγραμματισμός για την 

Ενεργειακή Μετάβαση 

26 Οκτωβρίου 2021, 11:30 – 13:00 

"Τοπικό σύμφωνο για το κλίμα: Πώς οι Τοπικές 
Αυτοδιοικήσεις δημιουργούν το δικό τους COP21" 

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο των Δημάρχων 



 

 

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. 

 

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

Ιστοσελίδα έργου: https://path2lc.eu/    

Ιστοσελίδα ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ: https://www.sustainable-city.gr/projects-list/path2lc 

Twitter: https://twitter.com/path2lc  

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