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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ PROJECTS ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ 

Δύο χρόνια μετά την ίδρυσή της, η ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ συνεχίζει να διανύσει μία δημιουργική πορεία 

υλοποίησης Προγραμμάτων και στήριξης των Δήμων μελών της. Αυτή την περίοδο συμμετέχει ως 

Δίκτυο Πόλεων σε ιδιαίτερα σημαντικά projects. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

• WaysTUP!,  

• Living Streets,  

• Polifolio  

• PROSPECT.  

• EUCF 
 

Πιο συγκεκριμένα: 

 

1. «WaysTUP! - Προστιθέμενη αξία με τη μετατροπή των αστικών βιοαποβλήτων σε νέα 

καινοτόμα προϊόντα» 

Το έργο “WaysTUP!” του προγράμματος Horizon 2020 στοχεύει στην καθιέρωση νέων αλυσίδων 

αξίας των αστικών βιοαποβλήτων, μέσω μιας  προσέγγισης πολλαπλών ενδιαφερομένων σε 

συνάρτηση με την κυκλική οικονομία. Η μετατροπή των αστικών βιοαποβλήτων σε χρήσιμους 

πόρους αποτελεί βασικό στοιχείο μιας κυκλικής οικονομίας. Το έργο έχει σχεδιαστεί για να 

παρουσιάσει ένα χαρτοφυλάκιο νέων διαδικασιών "αστικών βιοαποβλήτων σε βιο-βασισμένα 

προϊόντα", ξεκινώντας από διαφορετικές πρώτες ύλες, δηλαδή από απόβλητα ψαριών και κρέατος, 

ίζημα καφέ, προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα οικιακής προέλευσης, χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια 

κλπ. Οι διεργασίες θα έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή πρόσθετων τροφίμων και ζωοτροφών, 

γευστικών ουσιών, πρωτεΐνης από έντομα, ελαίου καφέ, βιοαιθανόλης, βιολογικών διαλυτών, 

βιοπλαστικών κλπ. Θα πραγματοποιηθεί χαρακτηρισμός του τελικού προϊόντος και εκτίμηση 

ασφάλειας καθώς και αξιολόγηση του Κύκλου Ζωής των αλυσίδων αξίας με σκοπό την εκτίμηση των 

περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων.  

Το “WaysTUP!” φιλοδοξεί στην αλλαγή συμπεριφοράς των πολιτών και των τοπικών κοινοτήτων, 

βελτιώνοντας την τρέχουσα αντίληψη περί των αστικών βιοαποβλήτων ως τοπικό πόρο, 

ενισχύοντας την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στο διαχωρισμό και τη συλλογή τους και 

βελτιώνοντας την αποδοχή από τους πελάτες των προϊόντων που προέρχονται από αυτά. Θα 

αναπτυχθούν νέα, κερδοφόρα επιχειρηματικά μοντέλα και θα προετοιμαστεί η είσοδος στην αγορά 

των αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας τεχνολογικών λύσεων καθώς και των τελικών προϊόντων 
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που θα προκύψουν από αυτά. Το έργο θα καθοδηγήσει τις αρμόδιες αρχές της κάθε πόλης, 

προκειμένου να υιοθετήσουν νέα οργανωτικά μοντέλα που υποστηρίζουν την αξιοποίηση των 

αστικών βιοαποβλήτων, καθώς και συστάσεις πολιτικών, βασισμένων σε πραγματικά δεδομένα, για 

τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε επίπεδο Ε.Ε. Πιλοτικές εγκαταστάσεις θα 

πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, τα Χανιά, τη Βαλένθια, το Λονδίνο, το Αλικάντε, την Πράγα, την 

Αλκουντία και το Τέρνι. Το “WaysTUP!”  χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και θα διαρκέσει 42 μήνες. 

Συντονιστής αυτού είναι η Ισπανική εταιρεία Sociedad Anonima Agricultores De Lavega De Valencia 

(SAV). Σε αυτό συμμετέχει η ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ μαζί με άλλους 24 εταίρους. 

https://www.sustainable-city.gr/waystup.html 

 

2. Living Streets 

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

energy and climate projects». 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. 

Η εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Γάνδη του Βελγίου από τις 25 μέχρι τις 27 

Φεβρουαρίου και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Σε αυτή συμμετείχαν στελέχη της ΒΙΩΣΙΜΗΣ 

ΠΟΛΗΣ, εκπρόσωποι από τους Δήμους Αιγιαλείας, Ανατολικής Σάμου, Ελληνικού – Αργυρούπολης, 

Ερμιονίδας, Ηγουμενίτσας, Κορινθίων και Φλώρινας, οι οποίοι αποτελούν μέλη του Δικτύου,  

καθώς και εκπρόσωποι από την Κροατία και την Πορτογαλία. 

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους εμπνευστές του πρωτοποριακού 

αυτού έργου, με στελέχη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Energy Cities, μέλος του οποίου είναι η ΒΙΩΣΙΜΗ 

ΠΟΛΗ, καθώς και με εκπροσώπους της πόλης της Γάνδης, οι οποίοι έχουν αναλάβει πλέον την 

πλήρη ευθύνη για την πραγμάτωση του Living Streets στην περιοχή. Οι εκπρόσωποι των Δήμων με 

ιδιαίτερη θέρμη παρακολούθησαν τις παρουσιάσεις των υπόλοιπων συμμετεχόντων, 

ενημερώθηκαν για τον τρόπο εφαρμογής του project σε άλλες πόλεις της Ευρώπης που το έχουν 

ήδη ολοκληρώσει και για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να το προσαρμόσουν στα δικά τους 

τοπικά πλαίσια.  

Οι εκπρόσωποι των Δήμων, έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο εγχείρημα, κλήθηκαν 

να οραματιστούν την υλοποίησή του σε ένα διαδραστικό περιβάλλον, εξέφρασαν απόψεις για τις 

προκλήσεις που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εφαρμογή, καθώς και για τους τρόπους 

αντιμετώπισης αυτών. Επιπλέον, αντάλλαξαν ιδέες για τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται και για το 

https://www.sustainable-city.gr/waystup.html
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γεγονός ότι αυτό το Πρόγραμμα μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για μελλοντικές δράσεις στη χώρα 

μας. Θα χρηματοδοτηθούν 2 Δήμοι του Δικτύου για την υλοποίηση του Προγράμματος, ενώ η 

ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ θα υποστηρίξει όλα τα μέλη της, σε περίπτωση που θέλουν να το υλοποιήσουν στις 

πόλεις τους.  

https://www.sustainable-city.gr/living-streets-gr.html 

https://www.sustainable-city.gr/living-streets-02-2020.html 

 

3. POLIFOLIO 

Μέσω του project “POLIFOLIO”, θα κατασκευαστεί μία ηλεκτρονική πλατφόρμα ηλεκτρονικής 

διαβούλευσης, με στόχο την επιλογή ομάδας έργων και δράσεων ενός Δήμου, που συμβάλλουν 

στην ενεργειακή εξοικονόμηση, στην έξυπνη διαχείριση ενέργειας και στη μείωση του ανθρακικού 

αποτυπώματος για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Η εν λόγω πλατφόρμα θα δώσει τη δυνατότητα να οριστούν ομάδες έργων και  δράσεων με 

διαφορετική βαρύτητα αποτελεσματικότητας και διαφορετικό κόστος. Μέσω της ηλεκτρονικής 

διαβούλευσης με τη χρήση της εφαρμογής μέσω διαδικτύου, θα συνυπολογιστεί και η στάση των 

πολιτών. 

Ακολούθως, με ηλεκτρονική επεξεργασία πολυκριτηριακής ανάλυσης, η εφαρμογή θα προτείνει το 

βέλτιστο συνδυασμό δράσεων από πλευράς κόστους, αποτελεσματικότητας και αποδοχής από τους 

πολίτες, που θα είναι δυνατόν να υλοποιηθούν με το βέλτιστο αποτέλεσμα. Ως χρήστες  της 

πλατφόρμας θα μπορεί να είναι οι Δήμοι (στελεχιακό και πολιτικό προσωπικό) και οι πολίτες. 

Ο ρόλος της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ στο έργο, θα είναι να συμβάλει στο σχεδιασμό, αλλά κυρίως στην 

εφαρμογή, μέσω των Δήμων – Μελών της. 

 

4. PROSPECT 

Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Έργο «PROSPECT - Peer Powered Cities and 

Regions», το οποίο επικεντρώνεται στην εκμάθηση και στην εξοικείωση των τοπικών αρχών 

σχετικά με τη χρηματοδότηση και την εφαρμογή έργων εξοικονόμησης ενέργειας και Α.Π.Ε. 

Στα πλαίσια του έργου, στελέχη της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ αλλά και των δήμων που 

συμμετέχουν, ταξίδεψαν στο Τορίνο της Ιταλίας και παρακολούθησαν ένα διήμερο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα, σχετικά με το καινοτόμο εργαλείο των Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), το 

οποίο έχει εφαρμοστεί επιτυχώς στην Ιταλία, σε Δημοτικό Σχολείο της πόλης Bruino. Το εν λόγω 

κτίσμα έχει πιστοποιηθεί ως κτίριο μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (nZEB). 

https://www.sustainable-city.gr/living-streets-gr.html
https://www.sustainable-city.gr/living-streets-02-2020.html
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Εκπαιδευτές στο σεμινάριο ήταν στελέχη της Περιφέρειας Piemonte, ενώ μαζί με τη ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, 

παρακολούθησαν το πρόγραμμα στελέχη από τη Ρουμανία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία και την 

Ισπανία. 

Σε αντίστοιχες ομάδες του Ευρωπαϊκού αυτού έργου, όπου οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται σε 

καινοτόμες λύσεις χρηματοδότησης βιώσιμων ενεργειακών έργων και δράσεων για το κλίμα, 

συμμετέχουν Δήμοι – Μέλη που έδειξαν ενδιαφέρον για συμμετοχή και συγκεκριμένα οι 

Δήμοι: Ηγουμενίτσας, Θηβαίων, Ιστιαίας Αιδηψού, Μήλου, Οιχαλίας, Πύλου – Νέστορος, 

Σαρωνικού, Σίφνου και Αραδίππου από την Κύπρο.  

https://www.sustainable-city.gr/prospect-gr.html 

 

5. EUCF 

Το EUROPEAN CITY FACILITY (EUCF), χρηματοδοτείται από το HORIZON 2020 και εντάσσεται στο 

Πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία της Ε.Ε. Στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας 

είναι να βοηθήσει ευρωπαϊκές πόλεις, μέσω οικονομικής και τεχνικής υποστήριξης, να ξεπεράσουν 

τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στην εφαρμογή φιλόδοξων πλάνων στον τομέα της ενεργειακής 

μετάβασης, να εστιάσουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα και να στραφούν προς τις Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας. 

Το EUCF επέλεξε ένα Δίκτυο Πόλεων από κάθε χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα, με σκοπό να 

αναλάβει την ευθύνη προώθησης και διάδοσης των στόχων, των λεπτομερειών και των 

αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Η «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» επιλέχθηκε κι ανέλαβε τη συγκεκριμένη 

ευθύνη στην Ελλάδα, καθώς αναγνωρίζεται η δυνατότητα του δικτύου να συνεισφέρει προς όφελος 

των Δήμων για την ενεργειακή μετάβαση ως πρώτο βήμα προς μία πιο βιώσιμη Ευρώπη.   

Για την υλοποίησή του, παρέχεται χρηματοδότηση μέχρι 60.000€ σε περίπου 200 Δήμους και 

πόλεις  χωρών της Ε.Ε. καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης που σχετίζονται με το πλαίσιο του 

Προγράμματος. Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, θα αναλάβει όλες τις απαραίτητες ενέργειες και πρωτοβουλίες 

με σκοπό την ενημέρωση όλων των Δήμων για τους στόχους και τις λεπτομέρειες του 

Προγράμματος, τη χρηματοδότηση καθώς και τη διαδικασία υλοποίησής του και τις μετέπειτα 

προοπτικές.  

https://www.sustainable-city.gr/prospect-gr.html

