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Δελτίο Τύπου 
24 Μαρτίου 2022 

Το HOOP παρουσιάζει ένα Αστικό Δίκτυο 
Βιοοικονομίας για πόλεις και περιφέρειες    

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, 24 Μαρτίου 2022 –Το  δίκτυο ΗOOP για πόλεις και περιφέρειες  έχει 

δημιουργηθεί για να διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων και της αμοιβαίας μάθησης ανάμεσα σε 

πόλεις και περιφέρειες πρόθυμες να ανακτήσουν πολύτιμους πόρους αστικών βιοαποβλήτων και 

υγρών αποβλήτων. 

Σύμφωνα με τη στρατηγική Βιοοικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ‘’οι πόλεις και οι περιφέρειες θα 

πρέπει να γίνουν μεγάλα κέντρα κυκλικής βιοοικονομίας’’1, όπου τα βιοαπόβλητα θα αποτελούν πρώτη 

ύλη για ασφαλή και βιώσιμα βιοπροϊόντα. Το HOOP στοχεύει στο να γίνει καταλύτης, παρέχοντας 

Πρόγραμμα Παροχής Βοήθειας - Project Development Assistance (PDA) σε 8 πόλεις και περιφέρειες 

φάρους και δημιουργώντας το μοναδικό δίκτυο πόλης/περιφέρειας αποκλειστικά για την αστική κυκλική 

βιοοικονομία. 

Το δίκτυο θα διοικείται από την Ένωση Πόλεων και Περιφερειών για τη Βιώσιμη Διαχείριση Πόρων 

Association of Cities and Regions for Sustainable Resource management (ACR+). 

Συμμετέχοντας στο δίκτυο HOOP,οι πόλεις και οι περιφέρειες θα 

έχουν την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και 

καινοτόμες λύσεις βιοοικονομίας, ανταλλαγή εμπειριών με 

αντίστοιχες πόλεις και περιφέρειες και τη δυνατότητα να μάθουν 

από κορυφαίους τεχνικούς.  

– Jean-Benoît Bel (ACR+), HOOP Network Manager 

Το δίκτυο HOOP των πόλεων και των περιφερειών είναι ανοιχτό σε οργανισμούς οι οποίοι 

προγραμματίζουν και διευθύνουν τη διαχείριση των απορριμμάτων ή τη χρήση των υγρών 
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απόβλητων του δήμου (για παράδειγμα τοπικές και περιφερειακές αρχές, ή εταιρείες διαχείρισης 

απορριμμάτων). Προβλεπόμενες δραστηριότητες μέσα στο δίκτυο περιλαμβάνουν: 

• Το HOOP παρουσιάζει ομιλίες, για 30 λεπτά μηνιαίως πραγματοποιούνται διαδικτυακές 

ανταλλαγές σχετικά με την αστική κυκλική βιοοικονομία περιλαμβάνοντας έναν ειδικό από την 

ομάδα του HOOP, ο οποίος θα μοιράσει πληροφορίες για πρακτικές λύσεις με τα μέλη του 

δικτύου του HOOP.Το πρώτο επεισόδιο θα διεξαχθεί στις 31 Μαρτίου στις 2 μ.μ. CET 

εστιάζοντας σε 8 τεχνολογίες οι οποίες εφαρμόζονται από της πόλεις και της περιφέρειες 

φάρους του HOOP. 

• Πρόγραμμα ανταλλαγής γνώσεων: Οι πόλεις και οι περιφέρειες θα προσκληθούν να λάβουν 

μέρος σε διάφορες δραστηριότητες όπως ομάδες εργασίας και εκπαιδευτικές επισκέψεις, ακόμα 

και ιδιωτικές δραστηριότητες δημιουργίας υποδομών, επιτρέποντας συνδέσεις με τοπικούς 

ειδικούς απορριμμάτων και συνεργάτες του HOOP να συζητάνε συγκεκριμένες διαστάσεις του 

συστήματος και να αποκτούν από πρώτο χέρι πληροφορίες σχετικά με καλές πρακτικές. 

• Ετικέτα κυκλικότητας, ένα κυκλικό σύστημα κατάταξης να εξυπηρετεί ως επίπεδο αναφοράς 

για πράσινες πολιτικές και να ενισχύει επενδυτικά έργα για την παραγωγή των αστικών 

βιοαπόβλητων και των προϊόντων που έχουν ως βάση τα υγρά απόβλητα. 

• Αστικό Κυκλικό Κέντρο Βιοοικονομίας (UCBH),  μία διαδικτυακή πλατφόρμα για την 

ενθάρρυνση της ανταλλαγής και αναπαραγωγής γνώσεων σε πόλεις και περιφέρειες σε όλη την 

έκταση της Ευρώπης. Το Κέντρο θα είναι επίσης το μέρος όπου τα μέλη θα μπορούν να 

συνδεθούν με άλλες πόλεις και περιφέρειες που είναι τμήματα του δικτύου, να αλληλοεπιδρούν 

με συνεργάτες του HOOP και να έχουν πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες που προσφέρονται 

από το HOOP. Θα παρουσιαστεί το δεύτερο εξάμηνο του 2022. 

• Εικονική Ακαδημία, ένας διαδικτυακός χώρος που διοργανώνεται στο UCBH παρέχοντας σε 

πόλεις και περιφέρειες την πρόσβαση σε πόρους και διαδραστικές υπηρεσίες σχετικές με την 

Αστική Βιοοικονομία. Επιπλέον, όλα τα αποτελέσματα που αναπτύχθηκαν από τους φάρους  σε 

πιλοτικές περιοχές θα ενσωματωθούν στην Εικονική Ακαδημία. 

H ανάμειξη στο δίκτυο και ο χρόνος που δαπανήθηκε για να ακολουθήσουν τις δραστηριότητες του 

έργου βασίζεται στην ανάγκη και την επιθυμία του κάθε μέλους. Το HOOP θα προσκαλέσει τα μέλη 

του δικτύου να λάβουν μέρος στις εκδηλώσεις του έργου, στις εκπαιδευτικές επισκέψεις και στα 

εργαστήρια με βάση τα ενδιαφέροντα και τις προκλήσεις που έχει εκφράσει το κάθε μέλος. Το να είσαι 

μέλος του δικτύου HOOP είναι εύκολο και εντελώς δωρεάν, και χάρη στη χρηματοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, το έργο έχει αφιερώσει έναν προϋπολογισμό για να καλύψει τα έξοδα ταξιδιού 

για τα μέλη του δικτύου του  HOOP συμμετέχοντας στις δραστηριότητες του  έργου.  
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Οι 8 πόλεις και περιφέρειες φάροι, και τα ιδρυτικά μέλη του δικτύου του HOOP είναι  το Αλμπάνο 

Λατσιάλε (Ιταλία), το Αλμέρε (Ολλανδία), το Μπέργκεν (Νορβηγία), το Κουόπιο (Φιλανδία), το Μίνστερ 

(Γερμανία), η Μούρθια (Ισπανία), το Πόρτο (Πορτογαλία), and η Δυτική Μακεδονία (Ελλάδα). 

Η ανοικοδόμηση της οικονομίας μας απαιτεί, περισσότερο από ποτέ, 

την μετάβαση στην κυκλική βιοοικονομία τόσο στις αστικές όσο και 

στις αγροτικές περιοχές. Το HOOP θα ενισχύσει αυτή τη μετάβαση 

ώστε να δημιουργήσει ένα περισσότερο βιώσιμο και ανθεκτικό 

περιβάλλον σε περιφερειακό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

- Νικόλαος Ντάβος, Διαχειριστής CluBE 

Το δίκτυο του HOOP των πόλεων και των περιφερειών μετρά ήδη 30 μέλη από 12 διαφορετικές χώρες, 

περιλαμβάνοντας 18 πόλεις και 12  περιοχές. Δείτε τον χάρτη με τα μέλη.Check the map displaying 

the current members. 

Αν σε ενδιαφέρει να συμμετάσχεις στο έργο HOOP και να έχεις 

πρόσβαση στις υπηρεσίες που αναφέρθηκαν πιο πάνω, κάνε 

εγγραφή στο δίκτυο HOOP των Πόλεων και των Περιφερειών 

μέσω της ιστοσελίδας του έργου: 

https://hoopproject.eu/network/#join-us 

*** ENDS *** 
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ HOOP 

Ο συντονισμός του έργου γίνεται από το Τεχνολογικό Κέντρο Ενέργειας και Περιβάλλοντος 

(CETENMA) στην Καρταχένα (Μούρθια) της Ισπανίας, το HOOP (Hub of circular cities bOOsting 

Platform – για την προώθηση επενδύσεων για την αξιοποίηση των αστικών βιολογικών αποβλήτων 

και λυμάτων) είναι ένα τετραετές έργο που έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και 

καινοτομίας «Horizon 2020» της ΕΕ βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης 101000836.Το HOOP 

συγκεντρώνει 23 εταίρους από 10 Ευρωπαϊκές χώρες, περιλαμβάνοντας 8 πόλεις/περιφέρειες φάρους 

με τον συνολικό εκτιμώμενο πληθυσμό να φτάνει τους 2.5 εκατομμύρια κατοίκους. Για περισσότερες 

πληροφορίες, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου:  

www.hoopproject.eu  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

Belén Gutiérrez 

Communication Officer, REVOLVE  

email: belen@revolve.media  

phone: +32 2 318 3984  

James Ling 

Communication & Projects Coordinator, 

Greenovate! Europe 

email: j.ling@greenovate-europe.eu  

phone: +32 2400 1007 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΥΚΤΙΟΥ   

Jean-Benoit Bel 

Program Manager, ACR+  

email: jbb@acrplus.org 

phone: +32 2 234 65 00 

Serena Lisai 

Project Officer, ACR+ 

email: sli@acrplus.org  

phone: +32 2 234 65 00 
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