
Φ
ΙΛ
Ο
Σ
Ο
Φ
ΙΑ



ΒΑΣΙΚΈΣ ΑΡΧΈΣ 
μιας Πόλης του Bee Path

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΙΝΑΙ 
ΟΥΣΙΏΔΗΣ
Για μια πόλη, το να γίνει Πόλη του δικτύου BeePath, 
σημαίνει ότι θα προωθήσει πολυδιάστατες και περι-
εκτικές διαδικασίες για τη συμμετοχή και δέσμευση 
ατόμων, οργανισμών και κυβερνητικών φορέων για 
την υλοποίηση περαιτέρω ποικίλων και βιώσιμων 
δράσεων. 

Οι Πόλεις του Bee Path μπορούν να αντλήσουν 
έμπνευση από τη μεθοδολογία του URBACT και να 
εξετάσουν το ενδεχόμενο να δημιουργήσουν μια 
αφοσιωμένη Τοπική Ομάδα Δράσης.

Σε τοπικό επίπεδο, βασικά ενδιαφερόμενα μέρη 
είναι: οι μελισσοκόμοι και οι ενώσεις τους, σχο-
λεία και εκπαιδευτικοί φορείς, ιδιοκτήτες τοπικών 
επιχειρήσεων, φορείς υγείας, άλλες τοπικές ΜΚΟ/
ενώσεις, εμπειρογνώμονες με συγκεκριμένες γνώ-
σεις και δεξιότητες καθώς και άλλα ενδιαφερόμενα 
μεμονωμένα άτομα.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΏΝ 
ΔΡΑΣΕΏΝ
Οι τοπικές αρχές δεν θα πρέπει μόνο να διαβου-
λεύονται με τους τοπικούς ενδιαφερόμενους φο-
ρείς, αλλά να τους βοηθούν να δημιουργήσουν 
μια τοπική ομάδα και να τους ενθαρρύνουν να 
αναλάβουν δράση.

Κατ’ ελάχιστον, οι τοπικές αρχές θα πρέπει να 
παρέχουν επιχειρησιακή υποστήριξη στις τοπικές 
ομάδες και να διασφαλίζουν ότι διαθέτουν επαρκείς 
εγκαταστάσεις για τακτικές συναντήσεις.

Η ύπαρξη προϋπολογισμού για συγκεκριμένες δρά-
σεις μπορεί να βοηθήσει. Ακόμη και ένας μικρός 
προϋπολογισμός μπορεί να προσθέσει αξία, δίνο-
ντας εμπιστοσύνη και κίνητρο στους τοπικούς ενδια-
φερόμενους φορείς.

Ιδανικά, οι τοπικές αρχές θα ενσωματώσουν επίσης 
τις προτεινόμενες δράσεις και ιδέες των τοπικών 
ομάδων στα επιχειρησιακά σχέδια και πολιτικές 
του δήμου.

ΕΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Οι τοπικές αρχές θα πρέπει να δημιουργήσουν το κατάλληλο υποστηρικτικό 
περιβάλλον που θα επιτρέπει την υλοποίηση τοπικών δράσεων για την προστασία 
των μελισσών και εν γένει των επικονιαστών. 

Αρχικά, καλλιεργώντας και ενθαρρύνοντας μια νοοτροπία σε όλους τους τομείς, 
περιλαμβάνοντας πολλά και διαφορετικά τμήματα εντός του οργανισμού του δή-
μου και μετουσιώνοντας την αποκτηθείσα γνώση και τεχνογνωσία σε δράσεις.

Η δημιουργία ενός υποστηρικτικού πλαισίου μπορεί να σημαίνει την ενσωμάτωση 
της αστικής μελισσοκομίας και, ευρύτερα, τη μελέτη για ενσωμάτωση πολιτικών 
προστασίας όλων των επικονιαστών στην αστική διαχείριση και στον αστικό 
σχεδιασμό.

Μπορεί, επίσης, να περιλαμβάνει τη θέσπιση και την εφαρμογή ειδικής 
νομοθεσίας, για παράδειγμα για την ενθάρρυνση οικολογικών πρακτικών και την 
αντιμετώπιση της ρύπανσης.

http://www.urbact.eu/urbact-local-groups


ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ
Οι Πόλεις του Bee Path είναι ένα δίκτυο τοπικών αρχών που ένωσαν τις 
δυνάμεις τους με γνώμονα το κοινό τους όραμα για τη δημιουργία πόλεων που 
ευνοούν τη διαβίωση των επικονιαστών και κατά συνέπεια των ανθρώπων.

Πιστεύουμε ότι είναι μεγάλο το όφελος για τις πόλεις που, μέσα από την 
ανταλλαγή απόψεων, καλών πρακτικών και γνώσεων, επιθυμούν να βαδίσουν 
στο μονοπάτι του Bee Path, ένα μονοπάτι που οδηγεί προς πιο περιβαλλοντικά 
βιώσιμες και υγιείς αστικές περιοχές για όλα τα έμβια όντα.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ
 Μεταφορά γνώσης

– ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών και πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της 
βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

 Κοινές δράσεις
– εξεύρεση ευκαιριών χρηματοδότησης κοινών δραστηριοτήτων (με τη μορφή 
τοπικών δράσεων, ανταλλαγής πληροφοριών, ευαισθητοποίησης) και ενίσχυση 
του κινήματός μας σε όλο τον κόσμο.

 Ευαισθητοποίηση
– εκπαίδευση και ενδυνάμωση του κοινού ώστε να γίνει κατανοητή η διασύνδεση 
της ευημερίας των επικονιαστών με την ευρύτερη αστική βιωσιμότητα.

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
 Τακτικός διαδικτυακός πρωινός καφές 

– για ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών και πρακτικών.

 Ετήσιες συναντήσεις
– για επανεξέταση των επιτευγμάτων των εταίρων, συζήτηση για τις δυσκολίες 
και τις προκλήσεις, ανταλλαγή γνώσης και καλών πρακτικών, καθώς και για τον 
σχεδιασμό των από κοινού δραστηριοτήτων.

 Εξαμηνιαίο θεματικό συνέδριο
– για συζήτηση επί των ιδιαιτεροτήτων της αστικής μελισσοκομίας και για 
ενημέρωση σχετικά με νέες προσεγγίσεις και καλές πρακτικές.

 Εκπαίδευση νέων εταίρων
– εξαμηνιαία βασική εκπαίδευση για τις νέες πόλεις πάνω σε βασικές ενότητες 
βιώσιμης αστικής μελισσοκομίας.

 Εκδηλώσεις των Πόλεων του Bee Path
– ιδιαίτερα η διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Παγκόσμιας 
Μέρα Μέλισσας στις 20 Μαΐου, αλλά και άλλων εκδηλώσεων που στοχεύουν 
στην προσέλκυση πολιτών, ΜΚΟ, εταιριών, ιδρυμάτων και φορέων και στην 
παρακίνησή τους να εμπλακούν στη διαδικασία.

 Δημοσιότητα
– προβολή των αρχών του δικτύου και των καινοτόμων προσεγγίσεων των 
πόλεων σε διάφορες εκδηλώσεις και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όλες οι 
πληροφορίες θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του δικτύου.



ΤΟΠΙΚΈΣ ΔΡΑΣΈΙΣ 
των Πόλεων του Bee Path

Μια σειρά τοπικών δράσεων μπορούν να αναληφθούν από τους ενδιαφερόμενους 
φορείς της πόλης για την υποστήριξη του κοινού μας οράματος. Οι πόλεις δεν 
χρειάζεται να τα υλοποιήσουν όλα – το σημαντικό είναι να ξεκινήσει κανείς από 

κάπου και να επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση.

ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ
– μέσω της αποτελεσματικής 

διαχείρισης των αστικών 
χώρων πρασίνου.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΛΏΝ ΤΏΝ 
ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΤΏΝ 

– διατηρώντας και ενισχύο-
ντας τα συγκεκριμένα αστι-
κά ενδιαιτήματα που χρειά-

ζονται οι επικονιαστές.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
– για παράδειγμα μέσω 

δικτύωσης, επιχειρηματικής 
ανάπτυξης και οικονομικής 

υποστήριξης.

ΠΡΟΏΘΗΣΗ 
ΠΡΟΪΟΝΤΏΝ ΠΟΥ 

ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ 
ΜΕΛΙΣΣΕΣ

– λειτουργώντας ως θερμο-
κοιτίδα για νέες επιχειρη-
ματικές ιδέες για τη μελισ-
σοκομία, τα μελισσοκομικά 
προϊόντα και τις σχετικές 

υπηρεσίες.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ 
ΤΟΠΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ 

‘BEE PATH’
– συνδέοντας τοποθεσίες που 
σχετίζονται με την παραγωγή 
και την πώληση προϊόντων 

μέλισσας, καθώς και την 
πολιτιστική και φυσική κλη-
ρονομιά σε έναν χάρτη της 

πόλης σας.

ΕΝΗΜΕΡΏΣΗ ΤΟΥ 
ΚΟΙΝΟΥ

– ξεκινώντας με τα παιδιά, 
αυξήστε, σε τοπικό επίπεδο, την 

κατανόηση της σημασίας των 
επικονιαστών για την υγεία, 
την ευημερία και την τροφή 

μας.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΚΟΙΝΟΥ

– εμπνεύστε τους ντόπιους 
να αναλάβουν θετική δράση 

για την υποστήριξη των 
επικονιαστών στην πόλη 

τους.



ΓΙΝΈ ΜΙΑ 
Πόλη του Bee Path!

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ
Το δίκτυο Bee Path Cities προέκυψε από δύο δίκτυα 
(το BeePathNet1 και το BeePathNet-Reloaded2) 
που υποστηρίζονται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
συνεργασίας «URBACT». Αυτά διήρκεσαν από το 
2018 έως το 2021 και από το 2021 έως το 2022, και 
αφορούσαν συνολικά εννέα πόλεις της ΕΕ, οι οποίες 
προσπάθησαν να κατανοήσουν, να προσαρμόσουν 
και να επαναχρησιμοποιήσουν την εμπνευσμένη 
πρακτική "Bee Path" της πόλης Λιουμπλιάνα 
(Σλοβενία).

Το δίκτυο Bee Path Cities3 ξεκίνησε τον Οκτώβριο 
του 2022 για να συνεχίσει τις ευκαιρίες ανταλλαγής 
και μάθησης για πόλεις πέρα από την υποστήριξη 
του URBACT. Είναι πλέον ανοιχτό σε όλες τις τοπικές 
αρχές στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ
Ιδρυτής αυτού του Δικτύου είναι η Λιουμπλιάνα 
(Σλοβενία).

Οι πόλεις που έχουν μεταφέρει μέχρι στιγμής την 
καλή πρακτική της Λιουμπλιάνα είναι: Αμαράντε 
(Πορτογαλία), Μπάνσκο (Βουλγαρία), Μπέργκαμο & 
Τσεζένα (και οι δύο Ιταλία), Bydgoszcz & Sosnowiec 
(και οι δύο Πολωνία), Hegyvidek (Βουδαπέστη, 
Ουγγαρία), Νέα Προποντίδα (Ελλάδα) και Όσιγιεκ 
(Κροατία).

Η πιο πρόσφατη λίστα και ο χάρτης των πόλεων 
Bee Path είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας:   
www.urbact.eu/bees. 

Υποστηρίζει η πόλη σας τη φιλοσοφία που 
εκτίθεται στο παρόν έγγραφο; Γίνετε μέλος μας 
σήμερα! 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ
• Θα γίνετε μέλος ενός υποστηρικτικού δικτύου 

πόλεων.
• Θα μάθετε περισσότερα για τη συμβολή των 

επικονιαστών στην βιώσιμη αστική ανάπτυξη.
• Θα μοιραστείτε τις εμπειρίες των πόλεων σας με 

άλλες πόλεις.
• Θα επωφεληθείτε από την γνώση και την εμπειρία 

των μελών μας.
• Θα δημιουργήσετε το δικό σας ‘Bee Path’- μονο-

πάτι της μέλισσας ή θα αξιοποιήσετε το αρχικό 
παράδειγμα καλής πρακτικής από τη Λιουμπλιάνα.

• Θα εμπνευστείτε από συγκεκριμένες δραστηριότη-
τες για την υποστήριξη των επικονιαστών.

Η συμμετοχή μιας πόλης στις Πόλεις του Δικτύου 
Bee Path δεν συνεπάγεται καμία οικονομική ή 
επίσημη υποχρέωση. Βασίζεται καθαρά στην κοινή 
επιθυμία να μοιραστούμε και να μάθουμε από άλλες 
πόλεις στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο.

ΠΏΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ 
Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα; Γιατί δεν συμ-
μετέχετε στο επόμενο τακτικό πρωινό μας ραντεβού 
για καφέ online;

Θέλετε να επιβεβαιώσετε τη δέσμευσή σας Συμπλη-
ρώστε το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης για να γίνετε 
επίσημο μέλος.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληρο-
φορίες σχετικά με το πώς η πόλη σας μπορεί να 
συμμετάσχει και να ξεκινήσει το δικό σας ταξίδι στο 
Bee Path.

E: beepathnet@ljubljana.si 
W: www.urbact.eu/bees 

  
 

1 www.urbact.eu/beepathnet
2 www.urbact.eu/beepathnet-reloaded
3 www.urbact.eu/bees

https://urbact.eu/beepathnet
https://urbact.eu/beepathnet-reloaded
http://www.urbact.eu/bees
http://www.urbact.eu/bees
https://www.urbact.eu/bees
http://www.urbact.eu/bees
http://www.urbact.eu/bees
http://www.urbact.eu/bees


ΔΗΛΏΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΔΡΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ BEE PATH CITIES

Πολίτες και φορείς 
ΔΡΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ 

για μια πόλη ‘φιλική προς τις 
μέλισσες και τους επικονιαστές’.

— Τζόρτζιο Γκόρι
Δήμαρχος του Μπέργκαμο

Το Bydgoszcz επιδιώκει, εκτός από 
την προώθηση του πολιτισμού, 

την ανάδειξη της σημασίας 
για μια πόλη να αποτελεί ασφαλές 
καταφύγιο για την ΑΓΡΙΑ ΦΥΣΗ.

— Ράφαλ Μπρούσκι
Δήμαρχος της πόλης Μπίντγκοστς

Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ της 
έννοιας «πράσινη και φιλική προς τις 
μέλισσες» για την πόλη ξεκίνησε και 

θα συνεχίσει να εξελίσσεται.
— Φραντσέσκα Λούκι

Σύμβουλος για την Περιβαλλοντική Αειφορία 
της πόλης Cesena

Ο δήμος Hegyvidék αντιμετωπίζει τις 
παγκόσμιες και τοπικές περιβαλλο-
ντικές προκλήσεις από διαφορετική 

οπτική γωνία, οπότε επιχειρήσαμε να 
συμπεριλάβουμε τους ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ 
και να συνεργαστούμε μαζί τους σε 

όλη αυτή τη διαδικασία. 
— Ζολτάν Ποκόρνι

Δήμαρχος Hegyvidék, XII Περιφέρεια της 
Βουδαπέστης 

Δημιουργήσαμε μια μορφή 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

και ένα ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο 
σχετικά με τη βιοποικιλότητα, τη 
βιωσιμότητα και τη διατροφική 
επάρκεια που μας παρέχουν οι 

επικονιαστές στις πόλεις.
— Εμμανουήλ Καρράς

Δήμαρχος Δήμου Νέας Προποντίδας

Όλοι επιδιώκουμε να μάθουμε 
από τη Λιουμπλιάνα και, φυσικά, 
να ενθαρρύνουμε την Κροατία να 

αλλάξει την υφιστάμενη 
νομοθεσία σχετικά με την 
ΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ.

— Βλαντιμίρ Χαμ
πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Όσιγιεκ

Στόχος μας είναι μια πράσινη, 
φιλική και ΒΙΏΣΙΜΗ ΠΟΛΗ 

με ένα ισχυρό δίκτυο πάρκων και 
χώρων αναψυχής. Οι ανάγκες των 
κατοίκων αλλάζουν και αναλόγως 

αλλάζουν και οι δράσεις μας.
— Αρκάντιους Φετσίνσκι

Δήμαρχος Σοσνόβιτς

Οι μέλισσες και 
ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΤΕΣ 

είναι φίλοι και απαραίτητοι 
σύντροφοί μας σε όλη τη ζωή μας. 
Ας φροντίσουμε να ζήσουμε όλοι 

μαζί σε ένα υγιές και πράσινο 
περιβάλλον!

— Ζόραν Γιάνκοβιτς
Δήμαρχος της πόλης της Λιουμπλιάνα

Αναπτύσσουμε τρόπους 
για να υποστηρίξουμε τη 

μελισσοκομία και ολόκληρη την 
οικονομία με επίκεντρο τα 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ, 
αλλά και την ευαισθητοποίηση 

της κοινότητας για τη σημαντικότητα 
των μελισσών και των προϊόντων 

τους.
— Χοσέ Λουίς Γκασπάρ
Δήμαρχος Δήμου Αμαράντε

Δεν είναι ένα έργο που στοχεύει 
μόνο στην προστασία των μελισσών 
αλλά και στη διάδοση της ΓΝΏΣΗΣ 

ΚΑΙ ΤΏΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΏΝ στα 
προβλήματα και στις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι μελισσοκόμοι.
— Ιβάν Κάντεβ

Δήμαρχος του Δήμου Μπάνσκο


