
CCIITTIIZZEENN  --  ΚΚΆΆΝΝΤΤΕΕ  
ΤΤΟΟ  ΜΜΆΆΖΖΊΊ

ΔΕΛΤΊΟ ΤΆΥΤΟΤΗΤΆΣ 
CITIZEN

Ο
 αντίκτυπός σας

Έχετε αντίκτυπο στο αστικό περιβάλλον μειώ
νοντας 

τα απόβλητα μέσω
 εναλλακτικώ

ν πρακτικώ
ν 

παραγω
γής-κατανάλω

σης και στις κοινω
νικές 

ομάδες αυξάνοντας τις δεξιότητες, τη συνοχή της 
κοινότητας και το αίσθημα της ιδιοκτησίας.

Ο
ι προκλήσεις σας 

Μ
πορεί να χρειάζεστε δεξιότητες στον τομέα 

τω
ν κατασκευώ

ν καθώ
ς και συμβουλές για 

τον συντονισμό και τη βιώ
σιμη ανάπτυξη 

επιχειρηματικώ
ν μοντέλω

ν. Αναζητήστε οικονομική 
υποστήριξη και υποστήριξη για υποδομές από 
ιδρύματα, παραθέτοντας μετρήσιμα στοιχεία 
σχετικά με τον αντίκτυπό σας.

Τι κάνετε
Εργάζεστε σε ανεπίσημες ομάδες ή μη 
κερδοσκοπικούς οργανισμούς με στόχο την 
εφ

αρμογή εναλλακτικώ
ν πρακτικώ

ν, την 
κοινοποίηση πληροφ

οριώ
ν, πόρω

ν και δεξιοτήτω
ν 

και την ενίσχυση της ενημέρω
σης.

Π
οιος/ποια είστε

Απολαμβάνετε τη συνεργασία σε μακροπρόθεσμα 
έργα σε μια ομάδα που μοιράζεται τις αξίες σας για 
εναλλακτικές πρακτικές παραγω

γής-κατανάλω
σης 

για έναν κλειστό βρόχο στα συστήματα κτιρίω
ν και 

τροφ
ίμω

ν και σε όλα τα συστήματα.

ΔΕΛΤΊΟ ΤΆΥΤΟΤΗΤΆΣ 
CITIZEN

Ο
 αντίκτυπός σας

Έχετε αντίκτυπο στο αστικό περιβάλλον 
επηρεάζοντας τον πολεοδομικό σχεδιασμό και 
τις κοινω

νικές ομάδες προω
θώ

ντας ομάδες που 
ενδιαφ

έρονται για κοινοτικά θέματα, αυξάνοντας 
τις γνώ

σεις και ενισχύοντας την ενημέρω
σή τους.

Ο
ι προκλήσεις σας 

Μ
πορεί να χρειαστεί να σχεδιάσετε την οικονομική 

βιω
σιμότητα τω

ν έργω
ν εάν εκτελούνται τακτικά 

και να βοηθήσετε τους διαμεσολαβητές να 
δικτυω

θούν. Συνεργασία με τους τοπικούς φ
ορείς 

για υποστήριξη στην υλοποίηση έργω
ν.

Τι κάνετε
Συμμετέχετε συλλογικά σε προσω

ρινά έργα που 
δημιουργούνται και παράγονται από κοινού, τα 
οποία προάγουν διαμεσολαβητές με σκοπό την 
απόκριση σε κοινοτικά ζητήματα, την ενίσχυση 
της ενημέρω

σης και την προώ
θηση εναλλακτικώ

ν 
τρόπω

ν χρήσης τω
ν πόρω

ν.

Π
οιος/ποια είστε

Σας αρέσει να συνεργάζεστε σε μια ομάδα που 
σχηματίζεται για βραχύ χρονικό διάστημα με βάση 
κοινές αξίες και ανησυχίες για περιβαλλοντικά και 
κοινω

νικά ζητήματα (όπω
ς η δημόσια χρήση γης) και 

κυβερνητικές ελλείψ
εις στο δομημένο περιβάλλον.

CITIZEN - 
ΣΤΡΆΤΗΓΊΚΟΣ

ΔΕΛΤΊΟ ΤΆΥΤΟΤΗΤΆΣ 
CITIZEN

Π
οιος/ποια είστε

Ο
 αντίκτυπός σας

Έχετε αντίκτυπο: στο αστικό περιβάλλον μέσω
 της 

μείω
σης τω

ν αποβλήτω
ν και της κατανάλω

σης 
πόρω

ν, σε κοινω
νικές ομάδες μέσω

 της συμμετοχής 
σε τοπικές κοινότητες, στα οικονομικά σας με 
εξοικονόμηση  χρημάτω

ν και χώ
ρου.

Ο
ι προκλήσεις σας 

Ω
ς πάροχος υπηρεσιώ

ν, μπορεί να χρειαστεί να 
αποκτήσετε δεξιότητες για την υλοποίηση και τη 
λειτουργία μιας υπηρεσίας. Αναζητήστε οικονομική 
υποστήριξη για να το πράξετε. Ω

ς προμηθευτής 
σε μια υπηρεσία, μπορεί να χρειαστεί να χτίσετε 
αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.

Τι κάνετε
Συνεργάζεστε για την ικανοποίηση κοινώ

ν 
αναγκώ

ν μοιράζοντας πόρους όπω
ς αγαθά και 

πληροφ
ορίες μέσω

 εγκαταστάσεω
ν (υπηρεσίες 

και εικονικές πλατφ
όρμες/δίκτυα) στα συστήματα 

προϊόντος, κατασκευώ
ν και μεταφ

ορώ
ν.

Σας αρέσει να αντικαθιστάτε τα τρέχοντα πρότυπα 
κατανάλω

σης μοιράζοντας και ανταλλάσσοντας 
πρακτικές σε ομάδες με στόχο τη μεγιστοποίηση 
της χρήσης πόρω

ν.

CITIZEN- ΤΟΥ ΆΡΕΣΕΊ 
ΝΆ ΜΟΊΡΆΖΕΤΆΊ

ΔΕΛΤΊΟ ΤΆΥΤΟΤΗΤΆΣ 
CITIZEN

Ο
 αντίκτυπός σας

Έχετε αντίκτυπο: στο αστικό περιβάλλον 
μειώ

νοντας την κατανάλω
ση υλικώ

ν, σε κοινω
νικές 

ομάδες μέσω
 της συμμετοχής τω

ν πολιτώ
ν, της 

ανάπτυξης δεξιοτήτω
ν και της κοινω

νικής ένταξης, 
στην τοπική οικονομία με εξοικονόμηση χρημάτω

ν 
και δημιουργία θέσεω

ν εργασίας.

Ο
ι προκλήσεις σας 

Ω
ς πάροχος υπηρεσιώ

ν, μπορεί να χρειαστεί να 
διαφ

οροποιήσετε την υπηρεσία για να αναπτύξετε 
ένα βιώ

σιμο επιχειρηματικό μοντέλο, ενώ
 

παράλληλα λαμβάνετε εξω
τερική υποστήριξη. 

Δημιουργία σταθερώ
ν συνεργασιώ

ν σε τοπικό 
επίπεδο και κοινοποίηση της εμπειρίας σε 
παγκόσμιο επίπεδο.

Τι κάνετε
Συμμετέχετε στην αντικατάσταση τω

ν τρεχουσώ
ν 

συμπεριφ
ορώ

ν παραγω
γής και κατανάλω

σης στο 
σύστημα προϊόντω

ν με πρακτικές οικολογικού 
σχεδιασμού, αυτοπαραγω

γής και επισκευής με 
την υποστήριξη εγκαταστάσεω

ν και δικτύω
ν 

ανταλλαγής γνώ
σεω

ν.

Π
οιος/ποια είστε

Σας αρέσει να παράγετε μόνος/η σας και να 
παρατείνετε τη διάρκεια ζω

ής τω
ν αγαθώ

ν 
αποκτώ

ντας πρόσβαση σε εγκαταστάσεις που 
παρέχουν χώ

ρο, εξοπλισμό και υποστήριξη και 
ενισχύοντας τις ικανότητές σας μέσω

 δικτύω
σης 

και μεταφ
οράς γνώ

σης.

CITIZEN - ΚΆΝΤΟ 
ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ

ΔΕΛΤΊΟ ΤΆΥΤΟΤΗΤΆΣ 
CITIZEN

Ο
ι προκλήσεις σας 

Ο
 αντίκτυπός σας

Έχετε αντίκτυπο: στο περιβάλλον παρέχοντας 
γνώ

σεις και στοιχεία για περιβαλλοντικά και 
κοινω

νικά ζητήματα και για κοινω
νικές ομάδες 

μέσω
 της συμμετοχής τω

ν πολιτώ
ν στα κοινά, 

ενισχύοντας το ενδιαφ
έρον και την ενημέρω

ση 
όσον αφ

ορά τη βιω
σιμότητα.

Ίσω
ς χρειαστεί να διαφ

οροποιήσετε τη συμμετοχή, 
να εξετάσετε τόσο τις κοινω

νικές όσο και 
τις τεχνικές πτυχές της βιω

σιμότητας και να 
χειριστείτε τις εντάσεις με την παραδοσιακή 
ακαδημαϊκή επιστήμη.

Τι κάνετε
Συμμετέχετε σε πρω

τοβουλίες όπω
ς έργα 

επιστήμης του πολίτη και επιστήμης που 
προω

θούνται ή/και διευθύνονται από πολίτες 
με την υποστήριξη ιδρυμάτω

ν στα οποία οι 
συμμετέχοντες συμβάλλουν στη δημιουργία 
γνώ

σεω
ν μέσω

 της συλλογής και της ανταλλαγής 
δεδομένω

ν.

Π
οιος/ποια είστε

Σας αρέσει να συλλέγετε και να κοινοποιείτε 
δεδομένα για τη δημιουργία γνώ

σεω
ν με στόχο 

τη βελτίω
ση της κατανόησης περιβαλλοντικώ

ν 
και κοινω

νικώ
ν ζητημάτω

ν σε θέματα που σας 
ενδιαφ

έρουν, την ενίσχυση της ενημέρω
σης και την 

υποστήριξη αλλαγώ
ν βιω

σιμότητας.

CITIZEN - 
ΆΝΊΧΝΕΥΤΗΣ

ΔΕΛΤΊΟ ΤΆΥΤΟΤΗΤΆΣ 
CITIZEN

Ο
 αντίκτυπός σας

Έχετε αντίκτυπο: στο αστικό περιβάλλον 
βελτιώ

νοντας τη χρήση τω
ν πόρω

ν και μειώ
νοντας 

τα απόβλητα, σε κοινω
νικές ομάδες με την 

προώ
θηση τω

ν δεξιοτήτω
ν, της κοινω

νικής 
συνοχής και της αυτάρκειας, στην τοπική 
οικονομία μέσω

 της δημιουργίας θέσεω
ν εργασίας.

Ο
ι προκλήσεις σας 

Ίσω
ς χρειαστεί να δημιουργήσετε συνεργασίες και 

σταθερά δίκτυα εφ
οδιαστικής αλυσίδας για την 

ανάπτυξη βιώ
σιμω

ν επιχειρηματικώ
ν μοντέλω

ν. 
Επενδύστε στην οικοδόμηση δεξιοτήτω

ν και 
ανταλλαγής γνώ

σεω
ν και αναζητήστε πρόσβαση 

σε υποδομές και οικονομική υποστήριξη. 

Τι κάνετε
Συμμετέχετε στην προώ

θηση εναλλακτικώ
ν 

προτύπω
ν παράγοντας ή καταναλώ

νοντας 
τρόφ

ιμα και προϊόντα, καθώ
ς και παρέχοντας 

ή εγγράφ
οντας υπηρεσίες, που μειώ

νουν τη 
χρήση πόρω

ν και αποφ
εύγουν τη σπατάλη στην 

παραγω
γή και την κατανάλω

ση.

Π
οιος/ποια είστε

Απολαμβάνετε βιώ
σιμους τρόπους ζω

ής και στόχος 
είναι η προώ

θηση αλλαγώ
ν στις καθιερω

μένες 
πρακτικές παραγω

γής και κατανάλω
σης που 

προάγονται από τοπικές επιχειρήσεις και 
οργανισμούς για προϊόντα και τρόφ

ιμα.

CITIZEN - ΜΗΔΕΝΊΚΆ 
ΆΠΟΡΡΊΜΆΤΆ

ΔΕΛΤΊΟ ΤΆΥΤΟΤΗΤΆΣ 
CITIZEN

Ο
 αντίκτυπός σας

Έχετε αντίκτυπο: στο αστικό περιβάλλον μέσω
 

της μείω
σης της παραγω

γής αποβλήτω
ν και της 

ζήτησης πρώ
τω

ν υλώ
ν και στα οικονομικά σας με 

την αποταμίευση και τα κέρδη από την ενοικίαση 
ή τη μίσθω

ση.

Ο
ι προκλήσεις σας 

Ω
ς δανειστής, μπορεί να χρειαστεί να 

δημιουργήσετε αξιοπιστία και να υιοθετήσετε 
πρακτικές ασφ

άλισης προστασίας. Ω
ς πάροχος 

υπηρεσιώ
ν, μπορεί να χρειαστείτε πρόσβαση σε 

υποδομές και υποστήριξη, ανάπτυξη δεξιοτήτω
ν 

και βιώ
σιμο επιχειρηματικό μοντέλο.

Τι κάνετε
Συμμετέχετε στην προώ

θηση καταναλω
τικώ

ν 
πρακτικώ

ν με γνώ
μονα τη χρησιμότητα που 

σας επιτρέπουν να ικανοποιείτε τις ανάγκες σας 
για προϊόντα, χώ

ρους και μεταφ
ορές χω

ρίς να 
τα κατέχετε μέσω

 υπηρεσιώ
ν εκμίσθω

σης και 
ενοικίασης.

Π
οιος/ποια είστε

Σας αρέσει η ενοικίαση και εκμίσθω
ση προϊόντω

ν, 
χώ

ρω
ν και μεταφ

ορικώ
ν μέσω

ν για να αποφ
ύγετε 

ιδιοκτησίες που δεν χρειάζονται και να αυξήσετε τη 
χρησιμότητα ενώ

 αντιμετω
πίζετε την αύξηση του 

κόστους ζω
ής.

CITIZEN ΜΕ 
ΠΡΟΣΆΝΆΤΟΛΊΣΜΟ ΣΤΗ 
ΧΡΗΣΊΜΟΤΗΤΆ
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Το παρόν έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Έρευνας και 
Καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 
826117 συμφωνίας επιχορήγησης του Marie Sklodowska-Curie.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση:
www.cardiff.ac.uk/research/explore/find-a-project/view/circubed

Κόψτε μέχρι τη διακεκομμένη γραμμή, προσέχοντας καθώς 
προχωράτε.
Αφού συμπληρωθεί, αυτή η κάρτα μπορεί να ανακυκλωθεί.




