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12:00 – 12:20 Εισαγωγή - Τι είναι το LIVING STREETS;

12:20 – 12:35 Η έμπνευση: το παράδειγμα της Γάνδης

12:35 – 12:50 Προϋποθέσεις & Κριτήρια Επιλογής

12:50 – 13:00
Διαδικασία Υποβολής Αίτησης &

Χρηματοδότηση

13:00 – 13:30 Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Πρόγραμμα

Διοργάνωση: ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ

Συντονιστής

Webinar:

Γεώργιζας Ιωάννης

Γενικός Διευθυντής

Εισηγητές:
• Μανέτα Νικολέττα

• Καζάκη Παναγιώτα



45 Δήμοι σε Ελλάδα και Κύπρο

Ινστιτούτο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης
Κύπρου

Μέλος στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Energy Cities

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου

Μανιατάκειον Ίδρυμα



Εισαγωγή –

Τι είναι το LIVING

STREETS;



Ο δημόσιος χώρος πλέον κυριαρχείται από τα

αυτοκίνητα και τους χώρους που τα εξυπηρετούν,

δηλαδή δρόμους και χώρους στάθμευσης.

Πρέπει να διαχειριστούμε αυτή την άνευ

προηγουμένου αύξηση, με βιώσιμο και φιλικό

τρόπο προς τους πολίτες, με στόχο τη μείωση της

χρήσης των αυτοκινήτων, την προώθηση των

εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης και την

απόδοση του δημόσιου χώρου στους πολίτες.





Το Living Streets είναι μια πρωτοβουλία που στοχεύει στο να

ανακτήσει το δημόσιο χώρο και να επαναπροσδιορίσει τη

χρήση του, κλείνοντας προσωρινά ένα δρόμο (μερικώς ή

πλήρως) και απαγορεύοντας τη διέλευση οχημάτων.



Στόχοι:
• Πειραματισμός με τη βιώσιμη κινητικότητα
• Νέα προσέγγιση στον αστικό σχεδιασμό
• Ενίσχυση κοινωνικών δεσμών

Ποιος έχει την πρωτοβουλία;
Οι κάτοικοι σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, τις
υπηρεσίες των Δήμων, εθελοντικές οργανώσεις,
τοπικές επιχειρήσεις κ.α.

Ποιος αποφασίζει για το σχεδιασμό;
Οι ίδιοι οι κάτοικοι αποφασίζουν.
Σκοπός είναι να αναδειχθεί ο μοναδικός
χαρακτήρας κάθε δρόμου, ο οποίος θα
αντικατοπτρίζει τις ανάγκες και τις επιθυμίες των
κατοίκων.



• Η ιδέα φέρνει κοντά τους κατοίκους της περιοχής
Αποτελεί μια ώθηση για διάλογο μεταξύ γειτόνων
και ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης

• Προσωρινός επανασχεδιασμός του περιβάλλοντος
διαβίωσης των κατοίκων, με στόχο και τη μόνιμη
βελτίωσή του

• Ανάπτυξη & ανάδειξη υπαίθριων δραστηριοτήτων.
• Το Living Streets είναι μια ιδανική ευκαιρία για

πειραματισμό με εναλλακτικές και πράσινες
υποδομές, νέες μορφές αστικών μεταφορών και
κινητικότητας, απομακρυσμένο πάρκινγκ και
μείωση της χρήσης των αυτοκινήτων

Οφέλη:





Η έμπνευση:

το παράδειγμα 

της Γάνδης





Γάνδη, Βέλγιο
 2013 - σήμερα

Το Living Streets ξεκίνησε το 2012 από τη Γάνδη.

Ο Δήμος ζήτησε από μια ομάδα πολιτών,
επιχειρηματιών και δημοσίων υπαλλήλων να
φανταστούν ένα βιώσιμο μέλλον για την πόλη τους.

Το όραμά τους:

Ένα δίκτυο ζωνών χωρίς αυτοκίνητα γύρω από τις
κεντρικές πλατείες, με ποδηλατοδρόμους, δημόσιες
συγκοινωνίες και χώρους συνάθροισης.

Για να γίνουν πραγματικότητα τα όνειρά τους,
ξεκίνησαν πειράματα, όπως το Living Streets.



Το Living Streets πυροδότησε τη φαντασία
εκατοντάδων πολιτών.

• 2013: 2 Living Streets

• 2014: 10 Living Streets

• 2016: 18 Living Streets

• 2018 - 2019: +20 Living Streets

Γάνδη, Βέλγιο
 2013 - σήμερα



Η Επιτυχία:

Η ριζική μεταμόρφωση της Γάνδης
αποτελεί ένα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό
παράδειγμα.

Σήμερα το 72% των κατοίκων
υποστηρίζει το πλάνο της πολιτείας για
επέκταση των πεζοδρόμων.

Ενεπλάκησαν κάτοικοι, τοπικές αρχές
και τοπικά ενδιαφερόμενα μέρη.

Από κοινού, αποφάσισαν τί θέλουν να
κάνουν, πώς θα το κάνουν και πού και ο
Δήμος τους προσέφερε το χώρο.

Γάνδη, Βέλγιο



Πολλές Ευρωπαϊκές μικρές και
μεγάλες πόλεις εμπνεύστηκαν
από την επιτυχία που είχε το
πείραμα της Γάνδης και έχουν
προσαρμόσει το Living Streets
στο δικό τους τοπικό πλαίσιο.



Ίβανιτς Γκράντ, Κροατία
Κεντρική Πλατεία

 2017

Σκοπός:
• Πεζοδρόμηση κέντρου πόλης,
• Δημιουργία ποδηλατοδρόμων,
• Υποστήριξη τοπικών προϊόντων.

Διοργάνωση υπαίθριων εργαστηρίων
& σεμιναρίων, με θέμα τον
επανασχεδιασμό των δημόσιων
χώρων, στους οποίους θα περιοριστεί
η κυκλοφορία των αυτοκινήτων.



Ζαντάρ, Κροατία
 Εγκαταλελειμμένος χώρος
 2017

Μεταμόρφωσαν ένα εγκαταλελειμμένο
χώρο δίπλα στο ιστορικό κέντρο της
πόλης σε χώρο συνάθροισης των
κατοίκων.

Δημιούργησαν χώρο για καλλιτεχνικά και
πολιτιστικά δρώμενα.



Τορίνο, Ιταλία
 Δρόμος στο Campidoglio

 2017

Δημιουργία εργαστηρίου του
Campidoglio.
Συμμετέχουν οι κάτοικοι – εκφράζουν
ιδέες και προβληματισμούς.
Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν να
πεζοδρομήσουν ένα σημαντικό
κόμματι της γειτονιάς τους.



La Rochelle, Γαλλία
 Παλιά αγορά - Saint Nicolas
 2016 - 2017

Στόχος:
Να καταστεί ο δρόμος και η γειτονιά
ορατή από μακριά και να προσελκύσουν
επισκέπτες.

Οι καταστηματάρχες προσέλκυσαν
περισσότερους πελάτες.
Οι κάτοικοι άρχισαν να χρησιμοποιούν
ποδήλατο.



Ρόττερνταμ, Ολλανδία
 13 Δρόμοι
 2015 - 2017

Dream streets
Στόχος:
Να γίνουν οι δρόμοι ελκυστικά μέρη για
συνάθροιση και παιχνίδι.
Έχει οριστεί ένας υπάλληλος του Δήμου
ως Dream Coach για πολίτες που
επιθυμούν να οργανώσουν το Dream
Streets στην περιοχή τους.
Τους βοήθησε στο σχεδιασμό και στην
υποβολή προτάσεων για
χρηματοδότηση.





https://stad.gent/en/international-projects/living-streets

https://stad.gent/en/international-projects/living-streets


Προϋποθέσεις &

Κριτήρια 

Επιλογής



• Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την
υλοποίηση του Living Streets.

• Ο Δήμος θα πρέπει να έχει υπογράψει το
Σύμφωνο των Δημάρχων.

• Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διοργάνωση
εκδηλώσεων που σχετίζονται με την
κινητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών για
θέματα που αφορούν στην προστασία του
περιβάλλοντος, την κλιματική αλλαγή, τη
βιωσιμότητα, την κυκλική οικονομία, την αστική
κινητικότητα κλπ.

• Εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων
προς τη ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ

Προϋποθέσεις:



• Στρατηγική Δήμου για τη διασύνδεση των
ενδιαφερόμενων μερών, με τη δημιουργία και
το συντονισμό τοπικής ομάδας δράσης

• Στρατηγική Δήμου για τη συμμετοχή των
πολιτών

• Επικοινωνιακή στρατηγική για την προώθηση
του προγράμματος

• Αξιολόγηση έμφασης σε δημιουργικές και
πρωτότυπες δραστηριότητες

Κριτήρια Επιλογής:
Θα αξιολογηθεί η στρατηγική και το πλάνο του κάθε Δήμου στα εξής:



• Αξιολόγηση δραστηριοτήτων της πρότασης,
σχετικά με το αν λαμβάνονται υπόψιν θέματα
προστασίας του περιβάλλοντος

• Σαφήνεια ανάλυσης του προϋπολογισμού που
απαιτείται για την υλοποίηση του
Προγράμματος.

• Bonus: Απόφαση ΔΣ, η οποία θα δηλώνει την
πρόθεση του Δήμου να συνεχίσει την
εφαρμογή του Living Streets και μετά το τέλος
του Προγράμματος.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας:
Θα αξιολογηθεί η στρατηγική και το πλάνο του κάθε Δήμου στα εξής:



Tip:

Στην πρόταση που θα καταθέσει ο Δήμος:
Πρέπει να αναδεικνύονται θέματα προστασίας
του περιβάλλοντος.

Παραδείγματα:
• Κατάργηση πλαστικών μίας χρήσης
• Χρήση ποδηλάτου
• Προώθηση ανακύκλωσης
• κ.α.



Διαδικασία 

Υποβολής 

Αίτησης & 

Χρηματοδότηση











Χρηματοδότηση:

2 Δήμοι - Μέλη του Δικτύου

Η χρηματοδότηση θα δοθεί σε 2 στάδια:
1. Το 20% θα δοθεί πριν την

υλοποίηση ως προκαταβολή
2. Το 80% μετά την υλοποίηση και

την κατάθεση των απαραίτητων
δικαιολογητικών για τις δαπάνες &
αναφορών - reports

20.000,00 €



• Πρόσκληση Χρηματοδότησης:
22/06/2020 – 31/07/2020

• Αποτελέσματα:
09/2020

• Σεμινάριο – Workshop στους Δήμους:
10/2020

• Υλοποίηση από τους Δήμους:
Μεταξύ 10/2020 και 09/2021

• Τελικές Εκθέσεις – Report:
Έως 30/10/2021

Χρονοδιάγραμμα:



Υποχρεώσεις Δήμων που θα χρηματοδοτηθούν:

• Υπογραφή Σύμβασης μεταξύ Δήμου και
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ

• Ο Δήμος θα διαθέσει τουλάχιστον 2
υπαλλήλους για να εκπαιδευτούν ως προς την
υλοποίηση του Living Streets

• Διεξαγωγή Διατμηματικών συναντήσεων στο
Δήμο

• Δημιουργία ομάδας δράσης
• Οργάνωση συναντήσεων με τους πολίτες και

άλλα ενδιαφερόμενα μέρη
• Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης
• Παράδοση των απαραίτητων εκθέσεων -

αναφορών



Όλοι οι  Δήμοι – Μέλη που θα 
εκδηλώσουν ενδιαφέρον και 
πληρούν τις προϋποθέσεις, θα 
υποστηριχθούν από τη

Θα τους παρασχεθεί τεχνική βοήθεια
για την επιτυχή υλοποίηση της
δράσης.



Εγχειρίδιο
LIVIΝG STREETS



Ερωτήσεις

& Απαντήσεις



Site: www.sustainable-city.gr
E-mail: info@sustainable-city.gr
Τηλ: 215 2154808


