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Αγαπητοί φίλοι, 

Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Έργο “Living Streets and Citizen Engagement in local 

energy and climate projects”1. 

 

Το Living Streets είναι ένα project που επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους Δήμους να μετατρέψουν 

προσωρινά ένα δρόμο της πόλης τους, που οι ίδιοι θα επιλέξουν, σε ένα βιώσιμο μέρος που πάντα 

οραματίζονταν. Το έργο, με την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση, επιδιώκει τη δημιουργία – μετατροπή 

ενός δρόμου σε κεντρικό σημείο για τη συγκέντρωση των πολιτών,  διαθέσιμου για παιδικές χαρές, 

πικ-νικ, τοπική αγορά κλπ. Το πείραμα έχει ήδη αναπτυχθεί με μεγάλη επιτυχία στη Γάνδη του 

Βελγίου, ενώ από αυτό έχουν εμπνευστεί και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, οι οποίες το προσάρμοσαν 

στο δικό τους τοπικό πλαίσιο. 

 

Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση του έργου στην Ελλάδα και θα δημοσιεύσει 

εντός του έτους 2020 μία πρόσκληση ενδιαφέροντος, στην οποία θα μπορούν οι Δήμοι να 

υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδότηση. Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων θα αξιολογηθούν και θα 

επιλεχθούν 2 ελληνικές πόλεις που θα εφαρμόσουν το Living Streets. 

 

Πριν τη δημοσίευση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος και κατά την παρούσα φάση, θα επιλεχθούν 

5 Δήμοι - Μέλη της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ, οι οποίοι θα ταξιδέψουν στη Γάνδη του Βελγίου για να 

συμμετέχουν στην εναρκτήρια συνάντηση του project και να έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν, 

ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν από τους δημιουργούς του πρωτοποριακού αυτού έργου, ενώ θα 

αναπτύξουν σχέσεις συνεργασίας με αυτούς, προκειμένου να καταφέρουν να υλοποιήσουν επιτυχώς 

το εγχείρημα στην πόλη τους. 

 

1 https://energy-cities.eu/wp-content/uploads/2019/01/final_guidebook_livingstreet_v10.pdf 
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Η εναρκτήρια συνάντηση για το έργο θα πραγματοποιηθεί στη Γάνδη, στις 25 – 27 Φεβρουαρίου 

2020, ενώ το κόστος του ταξιδιού θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τη ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, μέσω του 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος. 

 

Οι Δήμοι που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα εκμάθησης, μπορούν να απευθυνθούν 

στη ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ. Η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι έως τις 17/01/2020. 

Στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις. 
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