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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για την Πράσινη 

Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2018 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων για την απονομή του τίτλου της 9ης Πράσινης Ευρωπαϊκής 
Πρωτεύουσας για το 2018.  

1. Γενικά 

Το βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας της Ευρώπης αποτελεί προϊόν 
πρωτοβουλίας την οποία ανέλαβαν ευρωπαϊκές πόλεις με πράσινο όραμα. Η 
σύλληψη της ιδέας ανάγεται σε μια συνάντηση στο Tαλίν της Εσθονίας, που 
πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαΐου 2006, με πρωτοβουλία του κ. Juri Ratas, 
πρώην δημάρχου του Ταλίν και στην οποία 15 ευρωπαϊκές πόλεις και η 
Ένωση Εσθονικών Πόλεων υπέγραψαν κοινό μνημόνιο συνεννόησης σχετικά 
με τη θεσμοθέτηση ενός τέτοιου βραβείου. 

Έχει γίνει πλέον αντιληπτό ότι η ευρωπαϊκή κοινωνία έχει ένα χαρακτήρα 
ουσιωδώς αστικό, όπου τέσσερις στους πέντε Ευρωπαίους ζουν σε πόλεις 
και κωμοπόλεις. Οι περισσότερες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 
κοινωνία μας στον τομέα του περιβάλλοντος προέρχονται από τις αστικές 
περιοχές αλλά ακριβώς αυτές είναι και οι περιοχές που συγκεντρώνουν το 
δυναμικό της καινοτομίας που είναι απαραίτητο για την αντιμετώπισή τους. Το 
βραβείο της Πράσινης Πρωτεύουσας της Ευρώπης σχεδιάστηκε ως μια 
πρωτοβουλία για την προαγωγή και την ανταμοιβή των προσπαθειών που 
καταβάλλονται από ορισμένες πόλεις, για να παρακινούνται οι υπόλοιπες να 
αναλάβουν δεσμεύσεις για περαιτέρω δράσεις και για να προβάλλεται και να 
ενθαρρύνεται η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ ευρωπαϊκών αστικών 
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κέντρων. Επιπλέον, η απονομή του τίτλου αυτού συμβάλει στην ενίσχυση της 
φήμης της νικήτριας πόλης (brand name) και της ελκυστικότητάς της ως 
τόπου επίσκεψης, εργασίας ή εγκατάστασης. 

Πράγματι, το Βραβείο «Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης» αναδεικνύει τις 
τοπικές προσπάθειες για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και την 
προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. Με αυτόν τον τρόπο, ενθαρρύνονται 
πόλεις να εφαρμόσουν και να αδράξουν αυτήν την ευκαιρία για να 
αναθεωρήσουν, να υπογραμμίσουν τα περιβαλλοντικά επιτεύγματά τους και 
να σχεδιάσουν ένα βιώσιμο μέλλον για τους πολίτες τους. 

Στο παρελθόν τον τίτλο της Πράσινης Πρωτεύουσας της Ευρώπης 
κατάκτησαν η Στοκχόλμη (2010), το Αμβούργο (2011), η Βιτόρια (2012), η 
Ναντ (2013), η Κοπεγχάγη (2014), το Μπρίστολ (2015), η Λιουμπλιάνα (2016) 
και το Έσσεν (2017). 

2. Στόχοι του βραβείου 

Οι τρεις βασικοί στόχοι του βραβείου  είναι οι εξής: 

 Να βραβεύονται πόλεις οι οποίες έχουν σαφώς καταγεγραμμένο 
ιστορικό επίτευξης υψηλών περιβαλλοντικών στόχων, 

 Να ενθαρρύνονται οι πόλεις ώστε να προσηλώνονται στην επίτευξη 
φιλόδοξων στόχων περιβαλλοντικής βελτίωσης για το μέλλον και 
στόχων αειφόρου ανάπτυξης, και 

 Να προβάλλονται υποδειγματικές περιπτώσεις από τις οποίες να 
εμπνέονται άλλες πόλεις και να προωθούνται οι βέλτιστες πρακτικές 
και εμπειρίες σε όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πόλεις. 

3. Κριτήρια επιλεξιμότητας 

Οι ευρωπαϊκές πόλεις με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων μπορούν να 
θέσουν υποψηφιότητα για τον τίτλο της Πράσινης Πρωτεύουσας της Ευρώπης 
για το έτος 2018. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα κράτη μέλη 
της ΕΕ, οι υποψήφιες για προσχώρηση χώρες (Τουρκία, FYROM, 
Μαυροβούνιο, Ισλανδία και Σερβία) και άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία και Λιχτενστάιν). Στις περιπτώσεις χωρών 
που δεν διαθέτουν πόλεις με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, μπορεί 
να θέσει υποψηφιότητα η μεγαλύτερη πληθυσμιακά πόλη τους. 

4. Κριτήρια αξιολόγησης 

Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν σε δύο φάσεις: Στην πρώτη φάση 

αξιολογείται μια τοπική αρχή στη βάση 12 περιβαλλοντικών δεικτών: 

 Κλιματική αλλαγή: πολιτικές για μετριασμό των επιπτώσεών και 
προσαρμογή σε αυτή. 

 Ανάπτυξη πολιτικών για τοπικές μεταφορές. 
 Πράσινες αστικές περιοχές που ενσωματώνουν τη βιώσιμη χρήση γης. 
 Φύση και βιοποικιλότητα. 
 Μέτρα για τη βελτίωση του ατμοσφαιρικού αέρα. 
 Ποιοτικές πολιτικές για τη μείωση της ηχορύπανσης. 
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 Διαχείριση απορριμμάτων. 
 Διαχείριση υδάτινων πόρων. 
 Οικολογική Καινοτομία και αειφόρες θέσεις απασχόλησης. 
 Μέτρα για βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. 
 Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση. 

 Το έντυπο της αίτησης περιλαμβάνει 5 πεδία για κάθε δείκτη: 
1. Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης. 
2. Περιγραφή μέτρων που υλοποιήθηκαν τα τελευταία 5-10 χρόνια. 
3. Περιγραφή βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων και 

προτεινόμενη προσέγγιση για την επίτευξή τους. 
4. Κατηγοριοποίηση όλων των δυνατών πληροφοριών που τεκμηριώνουν 

τα ανωτέρω, εισάγοντας τους κατάλληλους διαδικτυακούς συνδέσμους. 
5. Πεδίο καλών πρακτικών. 

 
Μετά από μια προ-επιλογή, οι υποψήφιες πράσινες πόλεις θα κληθούν να 
παρουσιάσουν τα σχέδια δράσης καθώς και τις επικοινωνιακές στρατηγικές 
τους. Η νικήτρια πόλη θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο του 2015. 
 

5. Υποβολή αίτησης και προθεσμία 

Οι πόλεις μπορούν να εγγραφούν πριν υποβάλουν την αίτησή τους στην εξής 

ηλεκτρονική διεύθυνση:  

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/applying-for-the-

award/eligibility_check/index.html 

Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων για την Πράσινη Πρωτεύουσα 

της Ευρώπης 2018 λήγει στις 16 Οκτωβρίου 2015 ώρα 13.00 Βρυξελλών.  

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις. 

                                             H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 

     

                   ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ 
Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα 
(E-mail: amfiktio@otenet.gr) 
2) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ 
Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια 
(E-mail: epolis@efxini.gr) 
3) ΠΕΔ της Χώρας 
4) Κ.Ε.Δ.Ε. 
Ακαδημίας 65 και Γεναδίου 8, Τ.Κ 10678 Αθήνα 

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/applying-for-the-award/eligibility_check/index.html
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(E-mail: info@kedke.gr) 
5) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής    
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ   ΑΕ.),  
Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ 104 36 ΑΘΗΝΑ 
(E-mail: info@eetaa.gr) 
6) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα 
Βασ.Σοφίας 2, Τ.Κ 10674 Αθήνα  
(α) Αναπληρωτή Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Ελλάδα, κ. Ά. Περουλάκη  
(E-mail: Argyris.Peroulakis@ec.europa.eu)  
(β) Επικεφαλής Συντονισμού Δικτύων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe 
Direct, κα Κ. Σόκολη (E-mail: Katerina.SOKOLI@ec.europa.eu) 
7) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα 
Λεωφ. Αμαλίας 8, Τ.Κ 10557 Αθήνα                                
(E-mail: epathinai@europarl.europa.eu) 
Προϊστάμενο και επικεφαλής του Γραφείου, κ. Λ. Αντωνακόπουλο         
(E-mail: leonidas.antonakopoulos@europarl.europa.eu) 
 

Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο κ. Υπουργού 
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 
-Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής 
Υποστήριξης 
-Δ/νση  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (με την παράκληση να αναρτηθεί στο 
site του Υπουργείου, στη διαδρομή: To Υπουργείο-Πολιτικές και Δράσεις-
Διεθνή και Ευρωπαϊκά Θέματα ΟΤΑ-Προγράμματα & Συνεργασίες- 
Ενημερώσεις-Ανακοινώσεις) 
-Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Κρατικών Ενισχύσεων 
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