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Living Streets!  

1η Τροποποίηση 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

 

Θέλετε να μεταμορφώσετε τους δρόμους της πόλης σας σε ένα βιώσιμο κοινωνικό κόμβο; 

Μπορείτε να το κάνετε πραγματικότητα, υλοποιώντας το Πρόγραμμα Living Streets στον 

Δήμο σας! 

Το Living Streets βοηθά τις τοπικές αρχές να συνεργαστούν και να εμπλέξουν τους πολίτες, 

με σκοπό να λειτουργήσουν σαν συνεργάτες, φίλοι και γείτονες. Οι πολίτες έχουν την 

ευκαιρία να μετατρέψουν προσωρινά τον δρόμο της επιλογής τους στο μέρος που πάντα 

ονειρεύονταν. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μία πόλη πιο βιώσιμη και γενικότερα σε ένα 

καλύτερο μέρος για να ζει και να εργάζεται κάποιος, όπου οι πολίτες συμμετέχουν πιο ενεργά 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

 

Τι είναι το Living Streets; 

Το 2013, οι κάτοικοι δύο δρόμων στη Γάνδη του Βελγίου, αποφάσισαν να μετατρέψουν 

προσωρινά τους δρόμους τους σε όμορφους, καταπράσινους χώρους συνάντησης για τις 

γειτονιές τους, απομακρύνοντας για μερικούς μήνες τα αυτοκίνητα, για να 

παρακολουθήσουν τι θα συμβεί. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα του Living Streets. Κατά το διάστημα 

που ακολούθησε, η ιδέα του Living Streets πυροδότησε τη φαντασία εκατοντάδων πολιτών, 

με αποτέλεσμα τη δημιουργία περισσότερων από 50 παρόμοιων δρόμων στην πόλη της 

Γάνδης, η οποία αποτέλεσε έμπνευση για πολλές άλλες πόλεις να ακολουθήσουν το 

παράδειγμά της. Ενδεικτικά αναφέρονται: Βρυξέλλες (Βέλγιο), Ίβανιτς Γκράντ (Κροατία), Λα 

Ροσέλ (Γαλλία), Μίλτον Κέινς (Ηνωμένο Βασίλειο), Ρόττερνταμ (Ολλανδία), Τορίνο (Ιταλία) 

και Ζαντάρ (Κροατία). 
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Κάθε πόλη που υιοθέτησε την ιδέα του Living Streets την προσάρμοσε στα δικά της δεδομένα 

και στο δικό της τοπικό πλαίσιο.  

• Στο Ίβανιτς Γκράντ (Κροατία), ο Δήμαρχος διένειμε εξοπλισμό κηπουρικής σε όσους 

μένουν σε πολυκατοικίες και τους διέθεσε προσωρινά, δημοτικούς χώρους, με σκοπό 

να προωθήσει δραστηριότητες κηπουρικής στον αστικό ιστό. Η εν λόγω πρωτοβουλία 

οδήγησε στη διοργάνωση ενός διαγωνισμού με προϊόντα κολοκύθας. 

• Στο Τορίνο (Ιταλία), μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, οι καλλιτέχνες της περιοχής 

πραγματοποίησαν εργαστήρια ζωγραφικής για παιδιά, με θέμα «Τι είδους γειτονιά 

θα θέλατε στο μέλλον;» και διοργάνωσαν καλλιτεχνικές εκθέσεις με παιδικές 

ζωγραφιές που αποτύπωναν πως φαντάζονται την περιοχή του Campidoglio στο 

μέλλον. 

• Η υλοποίηση του Living Streets στο Λα Ροσέλ (Γαλλία), περιλάμβανε τη μετατροπή 

ενός πολυσύχναστου δρόμου δίπλα σε ένα σχολείο, σε ένα δρόμο χωρίς αυτοκίνητα 

για μία ημέρα. Οι δραστηριότητες στόχευαν στην προώθηση εναλλακτικών τρόπων 

μετακίνησης προς το σχολείο: τα παιδιά έμαθαν να χρησιμοποιούν ποδήλατα και 

έλαβαν μέρος σε διαδρομές από το σπίτι προς το σχολείο, συνοδευόμενα από 

ενήλικες είτε με ποδήλατα είτε με τα πόδια.  

Όλα τα ανωτέρω είναι μόνο ορισμένες ιδέες. Η υλοποίηση του Living Streets σε κάθε πόλη 

είναι διαφορετική και εξαρτάται από τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των κατοίκων της!  

Το Living Streets αποτελεί επιπλέον, μία ευκαιρία εξερεύνησης νέων τρόπων σχεδιασμού των 

πόλεων με έμφαση στη μεγαλύτερη συμμετοχή των κατοίκων! 

Για να παρακολουθήσετε το Webinar της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ, ακολουθείστε το σύνδεσμο (στα 

Ελληνικά): 

                         Λα Ροσέλ, Γαλλία                            Ίβανιτς Γκράντ, Κροατία                 Τορίνο, Ιταλία 

©Municipality of La Rochelle 
©Municipality of Ivanić -Grad 

©Municipality of Turin 
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https://www.sustainable-city.gr/living-streets-invitation.html 

Για να μάθετε περισσότερα για το Living Streets ακολουθείστε το σύνδεσμο (στα Αγγλικά): 

https://energy-cities.eu/fr/projet/living-streets/ 

Εναλλακτικά στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το εγχειρίδιο του Living Streets 

(στα Αγγλικά): 

https://energy-cities.eu/publication/living-streets-from-citizen-engagement-to-citizen-

ownership/ 

Σε ποιους απευθύνεται η Πρόσκληση; 

Η Πρόσκληση απευθύνεται σε Δήμους της Ελλάδας που είναι μέλη της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ. 

1. Προϋποθέσεις 

• Απόδειξη Πολιτικής δέσμευσης του Δήμου (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) για την 

υλοποίηση του Living Streets μεταξύ 10/2020 και 09/2021. 

• Απόδειξη ότι ο Δήμος έχει υπογράψει το Σύμφωνο των Δημάρχων. 

• Αποδεδειγμένη εμπειρία του Δήμου στη διοργάνωση εκδηλώσεων που σχετίζονται με την 

κινητοποίηση των πολιτών στην προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος  

(αναφέρετε παραδείγματα – αριθμός & είδος εκδηλώσεων) 

• Οι Δήμοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τη 

ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ. 

2. Κριτήρια Επιλογής 

• Ποιότητα στρατηγικής του αιτούντος Δήμου σχετικά με τη διασύνδεση με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη της περιοχής, ώστε να δημιουργήσουν μία ομάδα δράσης. 

• Ποιότητα στρατηγικής του αιτούντος Δήμου σχετικά με τη συμμετοχή των πολιτών. 

• Ποιότητα επικοινωνιακής στρατηγικής του αιτούντος Δήμου σχετικά με τον τρόπο με τον 

οποίο σχεδιάζει να προωθήσει τοπικά το Living Streets. 

• Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της πρότασης που θα καταθέσει ο υποψήφιος, σχετικά 

με το αν λαμβάνονται υπόψιν θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, όπως για 

https://www.sustainable-city.gr/living-streets-invitation.html
https://energy-cities.eu/fr/projet/living-streets/
https://energy-cities.eu/publication/living-streets-from-citizen-engagement-to-citizen-ownership/
https://energy-cities.eu/publication/living-streets-from-citizen-engagement-to-citizen-ownership/
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παράδειγμα κατάργηση των πλαστικών μίας χρήσης, φιλικοί προς το περιβάλλον τρόποι 

μετακίνησης, προώθηση ανακύκλωσης κλπ. 

• Αξιολόγηση δημιουργικών και πρωτότυπων δραστηριοτήτων 

• Σαφήνεια ανάλυσης του προϋπολογισμού που απαιτείται για την υλοποίηση του Living 

Streets. 

• Bonus: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα δηλώνει την πρόθεση του Δήμου 

να συνεχίσει την εφαρμογή του Living Streets και μετά το τέλος του προγράμματος.  

Επιχορήγηση 

Μετά το πέρας της αξιολόγησης των Αιτήσεων που θα κατατεθούν, θα επιλεγούν δύο (2) 

Δήμοι, οι οποίοι θα λάβουν επιχορήγηση μέχρι 20.000€ έκαστος, για την υλοποίηση του 

Living Streets. Όλες οι αιτιολογημένες δαπάνες που σχετίζονται με την υλοποίηση του 

Προγράμματος είναι επιλέξιμες (συμπεριλαμβανομένου του κόστους προσωπικού). Για 

δαπάνες άνω των 1.000€ θα ζητηθεί τεκμηρίωση (3 συγκρίσιμες προσφορές). 

Η επιχορήγηση θα δοθεί σε δύο στάδια: Στο 1ο στάδιο, πριν από την υλοποίηση του Living 

Streets θα δοθεί το 20%, ενώ το υπόλοιπο 80% θα δοθεί στους Δήμους αφού ολοκληρώσουν 

το Πρόγραμμα και καταθέσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

 

Χρονοδιάγραμμα Πρόσκλησης και Υλοποίησης του Living Streets 

Μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση υποψηφιότητας και να την αποστείλετε στο email: 

info@sustainable-city.gr, μέχρι την Παρασκευή 04/09/2020. Τα αποτελέσματα θα 

ανακοινωθούν τον 09/2020. 

Σημειώνεται ότι όλοι οι Δήμοι – μέλη της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, 

θα υποστηριχθούν για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας. 

Η υλοποίηση του Living Streets πρέπει να πραγματοποιηθεί μεταξύ 10/2020 και 09/20211. 

Η τελική έκθεση (βλ. επόμενη ενότητα) πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 30/10/2021. 

 
1 Σημειώνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής των όρων σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή επανάληψης 
της περιόδου καραντίνας και περιορισμού των φυσικών επαφών λόγω πανδημίας. 

mailto:info@sustainable-city.gr
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Υποχρεώσεις Δήμων που θα χρηματοδοτηθούν   

1. Θα υπογραφεί σύμβαση μεταξύ των Δήμων που θα επιλεγούν για χρηματοδότηση και της 

ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ. 

2. Οι Δήμοι δεσμεύονται ότι τουλάχιστον 2 υπάλληλοί τους θα παρακολουθήσουν το 

σεμινάριο που θα διοργανωθεί τον 10/2020, όπου θα εκπαιδευτούν σχετικά με τον  

τρόπο οργάνωσης, προώθησης και υποχρεώσεων για την υλοποίηση του Living Streets.  

3. Οι Δήμοι που θα χρηματοδοτηθούν πρέπει να εκπονήσουν ένα σχέδιο δράσης 

(εντοπισμός τοπικών κοινοτήτων στις οποίες στοχεύει ο Δήμος, ενδιαφερόμενα μέρη και 

πολίτες οι οποίοι θα εμπλακούν στη διαδικασία, ποιοι θα είναι οι διοργανωτές 

δραστηριοτήτων, ποιες είναι οι αναγκαίες άδειες, κλπ.). Για το λόγο αυτό, δεσμεύονται 

να πραγματοποιήσουν τουλάχιστον τρεις (3) διατμηματικές συναντήσεις στο Δήμο τους 

με τη συμμετοχή τουλάχιστον 5 εμπλεκομένων Τμημάτων (ή όλα τα τμήματα του Δήμου, 

στην περίπτωση που υπάρχουν λιγότερα από 5). Δύο (2) από αυτές τις συναντήσεις 

πρέπει να λάβουν χώρα πριν από την έναρξη του Living Streets, προκειμένου να 

βοηθήσουν στην εκπόνηση του σχεδίου δράσης  και μία (1) μετά την ολοκλήρωση του 

Living Streets, ώστε να συζητηθούν τα αποτελέσματα και να αποτυπωθούν οι γνώσεις 

που αποκτήθηκαν στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της περιοχής. 

4. Οι Δήμοι που θα χρηματοδοτηθούν δεσμεύονται να δημιουργήσουν και να συντονίσουν 

μία Ομάδα Δράσης στην πόλη τους (στην οποία θα συμμετέχουν με ισορροπημένο τρόπο 

ΜΚΟ, εθελοντές, επιχειρηματίες της περιοχής αλλά και μεμονωμένοι πολίτες). 

▽ Θα οργανωθεί μία συνάντηση της Ομάδας, όπου θα συζητηθεί η έμπνευση του 

εγχειρήματος: σκοπός είναι να συμφωνηθούν τα διαφορετικά στάδια υλοποίησης 

και το χρονοδιάγραμμα που θα ακολουθηθεί. 

▽ Θα διοργανωθούν δύο συναντήσεις της Ομάδας με τους κατοίκους της γειτονιάς 

όπου θα πραγματοποιηθεί το Living Streets: σκοπός είναι να ενεργοποιήσουν τους 

κατοίκους προκειμένου να εντοπιστούν τα ενδιαφέροντα, οι ανησυχίες και οι 

προσδοκίες όλων. Σε αυτό το σημείο είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συμμετάσχουν 

όσο το δυνατόν περισσότεροι κάτοικοι.  

▽ Η Ομάδα θα είναι υπεύθυνη για τη διάδοση και επικοινωνία του δικού της Living 

Streets, και μεταξύ άλλων, να δημιουργήσει ένα σετ 20 αφισών, χρησιμοποιώντας 

την προσέγγιση του Europe ENGAGE (www.citiesengage.eu).  

5. Οι Δήμοι που θα χρηματοδοτηθούν, δεσμεύονται να πραγματοποιήσουν το Living Streets 

εντός των προθεσμιών που θα καθοριστούν στις διατμηματικές συναντήσεις και στις 
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συναντήσεις με τις τοπικές κοινότητες, απαγορεύοντας την κυκλοφορία αυτοκινήτων και 

μηχανοκίνητων μέσων μεταφοράς στους δρόμους που έχουν επιλέξει και οργανώνοντας 

συγκεκριμένες δραστηριότητες, μέσα στο χρονικό διάστημα από το 10/2020 έως ton 

09/2021. 

6. Οι Δήμοι που θα χρηματοδοτηθούν δεσμεύονται να παραδώσουν τις ακόλουθες 

εκθέσεις - αναφορές μετά την ολοκλήρωση του Living Streets μέχρι τις 30/10/2021: 

▽ Ανάλυση διαβούλευσης με τους πολίτες (bottom – up policy) με βάση τις αρχές της 

βιώσιμης κινητικότητας, για τις δραστηριότητες και τον τρόπο σχεδιασμού τους. Η 

αναφορά θα εστιάζει στον τρόπο συμμετοχής και στο βαθμό αποδοχής των πολιτών 

και των ενδιαφερόμενων μερών κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού, της υλοποίησης 

και της ολοκλήρωσης της πρωτοβουλίας. 

▽ Κοινωνικο – οικονομική έρευνα και αναφορά μετρήσεων (πριν & μετά το Living 

Streets). Στην αναφορά θα περιλαμβάνονται: 

• Μετρήσεις ποιότητας του αέρα πριν και μετά την πραγματοποίηση της 

πρωτοβουλίας (Οξείδια του Αζώτου, Οξείδια του Θείου και Όζον) και θορύβου – 

ηχορύπανσης. 

• Έρευνα Βαθμού αποδοχής της πρωτοβουλίας από τους πολίτες (μέσω 

ερωτηματολογίων) 

▽ Ανάλυση σχετικά με τη δυνατότητα αναπαραγωγής σε διάφορες περιοχές στην 

ίδια πόλη. 

▽ Τελική συνολική έκθεση που θα αφηγείται την ιστορία του Living Streets στην πόλη 

σας. 

Όλα τα απαιτούμενα βήματα και στάδια θα αναλυθούν λεπτομερέστερα στο Σεμινάριο – 

Workshop που θα υλοποιήσει η ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ για τους Δήμους τον Οκτώβριο 2020. 

 

Χρονοδιάγραμμα - Σύνοψη: 

• Δημοσίευση πρόσκλησης: 22/06/2020 

• 1η Τροποποίηση Πρόσκλησης: 24/07/2020 

• Προθεσμία Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 04/09/2020 

• Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 09/2020 



 

 

 

Σελίδα 7 από 7 

 

• Σεμινάριο – Workshop για την υλοποίηση: 10/2020 

• Υλοποίηση του έργου: 10/2020 – 09/2021 

• Τελικές Εκθέσεις: Έως 30/10/2021 

Το Living Streets χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα EUKI (European Climate initiative) του 

Γερμανικού Ομοσπονδιακού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής 

Ασφάλειας. 


