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ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΓΕΝΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
2014. Το βραβείο της πράσινης πρωτεύουσας
της Ευρώπης εντάσσεται στα πλαίσια της
εστίασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο
αστικό περιβάλλον, και έχει σκοπό την προβολή
επιτευγμάτων και καινοτομιών. Αναγνωρίζει
και επιβραβεύει τις τοπικές προσπάθειες για τη
βελτίωση του περιβάλλοντος, της οικονομίας
και της ποιότητας ζωής των αυξανόμενων
αστικών πληθυσμών. Προορίζεται επίσης να
λειτουργήσει ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή
ιδεών και ευκαιριών. Θέλουμε οι άνθρωποι και
οι πόλεις να ανταλλάσσουν μαθήματα και να
βρίσκουν λύσεις στα αστικά προβλήματα.

Έχω πραγματικά εντυπωσιαστεί με την
τεράστια προσπάθεια και δέσμευση που έχουν
επιδείξει πόλεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΕΕ) προκειμένου να βελτιώσουν το
περιβάλλον τους και να το καταστήσουν
πιο αειφόρο για τις γενιές του μέλλοντος.
Το Αμβούργο, πράσινη πρωτεύουσα της
Ευρώπης για το 2011, είναι απόδειξη ότι η
οικονομική ανάπτυξη και η περιβαλλοντική
προστασία μπορούν να συνυπάρχουν σε
μια πόλη. Τιτλούχος για το 2012 θα είναι η
Vitoria-Gasteiz και έπειτα η Νάντη για το 2013.
Τώρα έχω τη μεγάλη χαρά να ανακοινώσω
την έναρξη της επόμενης πρόσκλησης
υποβολής αιτήσεων για την επιλογή της
πράσινης πρωτεύουσας της Ευρώπης για το

Αδημονώ να λάβω νέες αιτήσεις από όλη
την Ευρώπη που θα αποδεικνύουν πώς οι
πόλεις μπορούν να γίνουν πρότυπα αειφορίας
και να βρουν την ισορροπία ανάμεσα στην
οικονομική ανάπτυξη, την περιβαλλοντική
προστασία και την ποιότητα ζωής.
Γνωρίζω ότι το βραβείο της πράσινης
πρωτεύουσας της Ευρώπης θα συνεχίσει
να αναπτύσσεται κατά τα επόμενα χρόνια.
Ελπίδα μου είναι ότι θα μας βοηθήσει να
μετατρέψουμε τα αστικά κέντρα σε πιο
αειφόρους περιβαλλοντικά, πιο υγιείς και πιο
ελκυστικούς χώρους διαβίωσης και εργασίας.

Janez Potočnik

Επίτροπος Περιβάλλοντος

ΧΑΡΙΣΤΕ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΑΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Ο αγώνας για τον τίτλο της πράσινης
πρωτεύουσας της Ευρώπης 2014 μόλις
ξεκίνησε! Ο καθαρός αέρας, το ελεύθερο από
ρύπανση περιβάλλον, η υψηλής ποιότητας
αστική ζωή και οι αειφόρες ιδέες είναι
όλες πτυχές του τι χαρίζει στην πράσινη
πρωτεύουσα της Ευρώπης «καλύτερη ποιότητα
ζωής». Κάθε χρόνο, μια ευρωπαϊκή πόλη
ανακηρύσσεται πράσινη πρωτεύουσα της
Ευρώπης από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων
σε θέματα περιβάλλοντος και μια κριτική
επιτροπή.
Το 2010, η Στοκχόλμη ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή
πόλη στην ιστορία που κατείχε τον τίτλο. Το
Αμβούργο είναι η πράσινη πρωτεύουσα της
Ευρώπης 2011, και ακολουθεί η Vitoria-Gasteiz
το 2012 και η Νάντη το 2013.
Το βραβείο απονέμεται σε μια ευρωπαϊκή
πόλη που έχει επιδείξει εξαιρετική πορεία
στην επίτευξη υψηλών περιβαλλοντικών
προτύπων και έχει δεσμευτεί ως προς διαρκείς
και φιλόδοξους στόχους για μελλοντική
περιβαλλοντική βελτίωση και βιώσιμη
ανάπτυξη. Η πράσινη πρωτεύουσα της
Ευρώπης θα πρέπει επίσης να λειτουργεί
ως πρότυπο, εμπνέοντας άλλες πόλεις και
προωθώντας βέλτιστες πρακτικές σε άλλες
ευρωπαϊκές πόλεις.
Αγώνας για περιβαλλοντική επιβράβευση

Η ιδέα για την πράσινη πρωτεύουσα της Ευρώπης
διαμορφώθηκε αρχικά σε μια σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε στο Ταλίν της Εσθονίας τον
Μάιο του 2006, μετά από πρωτοβουλία του κ. Jüri
Ratas, πρώην δημάρχου της πόλης. Τώρα, για την
ανάδειξη της πέμπτης πράσινης πρωτεύουσας
της Ευρώπης για το 2014, πόλεις από όλη την
Ευρώπη προετοιμάζονται για να συμμετάσχουν
στον αγώνα για την περιβαλλοντική επιβράβευση.

Στόχοι — Οι πόλεις ως πρότυπα

Οι αστικές περιοχές είναι η πηγή πολλών από
τις σημερινές περιβαλλοντικές προκλήσεις, και
είναι φυσικό, αφού πλέον τέσσερις στους πέντε
Ευρωπαίους ζουν σε πόλεις και κωμοπόλεις. Η
τοπική αυτοδιοίκηση και οι αρχές μπορούν να
παρέχουν τη δέσμευση και την καινοτομία που
απαιτείται για την αντιμετώπιση και επίλυση
πολλών από αυτά τα προβλήματα.
Κατά συνέπεια, στόχος της πρωτοβουλίας
είναι να αναγνωρίζει και να επιβραβεύει
τις τοπικές προσπάθειες για τη βελτίωση
του περιβάλλοντος, της οικονομίας και της
ποιότητας ζωής στις πόλεις. Το βραβείο
απονέμεται κάθε χρόνο σε μια πόλη, όχι
απαραίτητα πρωτεύουσα, που ηγείται στον
τομέα της φιλικής προς το περιβάλλον αστικής
διαβίωσης και συνεπώς μπορεί να λειτουργήσει
ως πρότυπο, εμπνέοντας άλλες πόλεις. Οι
πόλεις διαφέρουν πάρα πολύ μεταξύ τους, και
η κοινοποίηση απτών παραδειγμάτων του πώς
μπορεί να μοιάζει μια πράσινη πρωτεύουσα
της Ευρώπης είναι βασικής σημασίας για την
πραγματοποίηση περαιτέρω προόδου.

BSU/W. Huppertz
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Τρένο Ιδεών
Αμβούργο, μια μεγάλη πόλη με μεγάλες
φιλοδοξίες

Το Αμβούργο έχει 4,3 εκατομμύρια κατοίκους
στη μητροπολιτική περιφέρεια, και 1,8
εκατομμύρια στο κέντρο της πόλης. Ως
σημαντικό βιομηχανικό κέντρο, το Αμβούργο
αντιμετωπίζει όλες τις περιβαλλοντικές
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και άλλες
ευρωπαϊκές πόλεις. Η πόλη υλοποιεί όλες
τις πτυχές της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής
πολιτικής, από την προστασία του κλίματος
και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα έως
τη διαχείριση των υδάτων και την προστασία
της φύσης. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα
που βιώνουν πόλεις όπως το Αμβούργο είναι
πολυσχιδή, όπως είναι και οι δυνητικές λύσεις
τους.
Η συνετή χρήση των φυσικών πόρων, σε
συνδυασμό με μια πρωτοποριακή πολιτική
«υπεύθυνης ανάπτυξης», έχουν βοηθήσει την
πόλη να γίνει παράδειγμα περιβαλλοντικής
βέλτιστης πρακτικής. Έχει θέσει στον εαυτό της
φιλόδοξους στόχους μελλοντικής ανάπτυξης:
για παράδειγμα, μείωση των εκπομπών CO2
κατά 40 % έως το 2020 και 80 % έως το 2050,

συγκριτικά με τον πιο μετριοπαθή στόχο του
20 % έως το 2020 που θέτει η ΕΕ.
Ένα σημαντικό πρόγραμμα συμπράξεων, με
τον τίτλο «Επιχείρηση για την προστασία των
πόρων», έχει ήδη ολοκληρώσει περίπου 1 000
έργα. Στόχος είναι να ενθαρρυνθεί η εθελοντική
επένδυση σε αυξανόμενη αποδοτικότητα
ενέργειας και πόρων στις επιχειρήσεις. Για κάθε
1 ευρώ που επενδύει η τοπική αυτοδιοίκηση,
οι συμμετέχουσες εταιρίες συμβάλλουν με 10
ευρώ.
Έτσι έχει δημιουργηθεί συνολική ιδιωτική
επένδυση ύψους 146 εκατ. ευρώ, με παράλληλη
δημοτική υποστήριξη ύψους 15 εκατ. ευρώ.
Συνολικά, οι επιχειρήσεις εξοικονομούν 134 000
τόνους εκπομπών CO2 κάθε χρόνο.
Η ΟΙΚΟ-Σύμπραξη (ECO-Partnership) του
Αμβούργου, μια κοινοπραξία της τοπικής
αυτοδιοίκησης και του εμπορικού κλάδου,
ενθαρρύνει τις εταιρείες να υπερκαλύψουν τις
συμβατικές απαιτήσεις λαμβάνοντας πρόσθετα
οικολογικά μέτρα.

Η πράσινη ταυτότητα του Αμβούργου
• 4 700 εκτάρια δασικών εκτάσεων, περισσότερα από όσα πριν από 100 χρόνια.
• Τα δημόσια πάρκα, οι χώροι ψυχαγωγίας και τα δάση καλύπτουν το 16,8 % της δημοτικής
περιφέρειας. Κάθε εβδομάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι τα χρησιμοποιούν για χαλάρωση και
ψυχαγωγία. Το 89 % του πληθυσμού ζει σε απόσταση έως 300 μέτρων από πάρκα.
• 11 657 χιλιόμετρα λεωφορειογραμμών, με 10 426 στάσεις.
• 656 εκατομμύρια επιβάτες χρησιμοποίησαν τα μέσα μαζικής μεταφοράς το 2009.
• Το 99 % των κατοίκων έχουν πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε απόσταση έως 300
μέτρων από τα σπίτια τους.
• Μείωση εκπομπών CO2 κατά 15 % (1990-2006).

Energy Hill Georgswerder Höhe

Το Αμβούργο είναι εντυπωσιακά πράσινο
σε σύγκριση με τις περισσότερες πόλεις
αντίστοιχου μεγέθους, με πάνω από το 16,7 %
της αστικής περιοχής να καλύπτεται από
δάση και χώρους αναψυχής και πρασίνου.
Ένα επιπλέον 8 % καλύπτεται από νερό,
συμβάλλοντας σημαντικά στις ευκαιρίες
αναψυχής στην πόλη. Βεράντες και πεζόδρομοι
δίπλα στο νερό προσφέρουν ευχάριστους
ανοικτούς χώρους για τους κατοίκους, ενώ
οι ακτοπλοϊκές γραμμές του ποταμού Elbe
εξυπηρετούν εργαζόμενους και επισκέπτες.
Στόχος της χωροταξικής πολιτικής της πόλης
είναι να συνδέσει πάρκα, χώρους αναψυχής
και αθλητισμού, παιδικές χαρές, ακόμη

και κοιμητήρια, προκειμένου να επιτρέπει
στους πολίτες να ταξιδεύουν από το κέντρο
της πόλης στα προάστια με τα πόδια ή με
ποδήλατο, χωρίς να έρχονται σε επαφή με την
κίνηση. Το πράσινο δίκτυο είναι επίσης κλειδί
για τη «συνδεσιμότητα» βιότοπων άγριας
ζωής, επιτρέποντας σε ζώα και άλλα είδη να
μετακινούνται ελεύθερα από το ένα μέρος στο
άλλο.
Η πόλη έχει λανσάρει ένα «τρένο ιδεών»
που ταξιδεύει στην Ευρώπη το 2011,
ενημερώνοντας 18 πόλεις για την
περιβαλλοντική εμπειρία και τη χρηστή
πρακτική του Αμβούργου.

www.mediaserver.hamburg.de/R.Hegeler

• 200 000 οικονομικοί λαμπτήρες σε 400 δημόσια κτίρια εξοικονομούν 3,4 εκατ. ευρώ το χρόνο.

ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΗΣ 2012: VITORIAGASTEIZ

Πράσινη απ’ έξω και πράσινη από μέσα

Η Vitoria-Gasteiz έχει πληθυσμό περίπου
240 000 κατοίκους και είναι πρωτεύουσα της
επαρχίας Álava και της αυτόνομης κοινότητας
της Χώρας των Βάσκων στη βόρεια Ισπανία.
Όλος ο πληθυσμός έχει πρόσβαση σε χώρους
πρασίνου στα 300 μέτρα, με την έκταση
των χώρων πρασίνου στην πόλη να έχει
διπλασιαστεί από το 1974. Η Vitoria-Gasteiz
αποτελείται από τρεις ομόκεντρους κύκλους, με
την ίδια την πόλη στο κέντρο τους. Η «πράσινη
ζώνη», ένας ημι-φυσικός χώρος πρασίνου που
έχει μερικώς ανακτηθεί από υποβαθμισμένες
περιοχές, περιβάλλει το κέντρο και φέρνει
τη φύση μέσα στην πόλη. Ο τρίτος κύκλος
κυριαρχείται από δάση και βουνά.
Έχουν υιοθετηθεί πολυάριθμα απτά μέτρα για
την προστασία της βιοποικιλότητας και των
οικοσυστημάτων, όπως η παρακολούθηση
της χλωρίδας και της πανίδας, η μείωση
του κατακερματισμού των βιότοπων όπου
είναι δυνατό, και τα μέτρα για τη μείωση της
φωτορρύπανσης. Έχουν επίσης θεσπιστεί
εκπαιδευτικά και συμμετοχικά έργα για το
κοινό, όπως κοινοτικοί κήποι.
Η πόλη είναι πολύ συμπαγής, με το 81 %
του πληθυσμού να ζει έως 1 500 μέτρα
από το κέντρο. Η πόλη εκμεταλλεύεται το
γεγονός αυτό, εστιάζοντας στο να διατηρεί
τις υπηρεσίες σε απόσταση περιπάτου. Μόνο
το 37 % των διαδρομών στην πόλη γίνεται με
αυτοκίνητο, και οι περισσότεροι άνθρωποι

περπατούν. Δίνεται προτεραιότητα στα μέσα
μαζικής μεταφοράς με την εισαγωγή ενός
συστήματος τραμ το 2008 και βελτιωμένες
λεωφορειακές υπηρεσίες.
Η παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα
είναι πάγια πρακτική. Οι δείκτες ατμοσφαιρικής
ρύπανσης είναι κάτω από την οριακή τιμή και
υπάρχει πτωτική τάση τα τελευταία 3-5 χρόνια.
Ένας από τους σημαντικότερους στόχους της
πόλης είναι να μειωθεί η οικιακή κατανάλωση
νερού κάτω από τα 100 λίτρα κατά κεφαλήν
ανά ημέρα, και ο δρόμος προς την επίτευξη του
στόχου έχει ήδη ξεκινήσει, με σταθερή μείωση
από το 1999 έως το 2009.

ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΗΣ 2013: ΝΑΝΤΗ

Χτισμένη στις όχθες του ποταμού Loire,
κοντά στην ακτή του Ατλαντικού, η Νάντη
είναι η έκτη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας,
με μητροπολιτική περιοχή περίπου 800 000
κατοίκων. Τα τελευταία δέκα χρόνια, η
Νάντη έχει αναπτύξει μια αειφόρο πολιτική
μεταφορών, με εστίαση στα μέσα μαζικής
μεταφοράς και τα ποδήλατα. Η ανάπτυξη
στο κέντρο της πόλης έχει σχεδιαστεί ώστε
να ελαχιστοποιεί τις μεταφορές με Ι.Χ. και να
διευκολύνει τους πεζούς. Η Νάντη ήταν η
πρώτη πόλη της Γαλλίας που επανέφερε με
επιτυχία τα ηλεκτρικά τραμ. Η προσπάθεια
αυτή θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια,
με σχεδιαζόμενες επενδύσεις σε νέες
γραμμές τραμ, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες
λεωφορείων και υποδομές για ποδήλατα.
Η φιλόδοξη πολιτική μεταφορών της Νάντης
έχει επιφέρει μείωση της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης και των εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα. Όλοι οι δείκτες ατμοσφαιρικής
ρύπανσης είναι κάτω από τις οριακές τιμές.
Το 100 % του πληθυσμού της Νάντης ζει
στα 300 μέτρα από χώρους πρασίνου. Έχει

θεσπιστεί μια χάρτα δέντρων και μια χάρτα
χωροταξίας, και η βιοποικιλότητα εντάσσεται
στην ατζέντα της διαχείρισης χώρων πρασίνου.
Υπάρχει παρακολούθηση του πληθυσμού
πτηνών, συμμετοχή του δήμου στην
επιστημονική έρευνα για τα οικοσυστήματα,
μελέτη της φωτορρύπανσης και ειδικά μέτρα
για το δημόσιο φωτισμό.
Η Νάντη διαθέτει ένα λειτουργικό,
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης
αποβλήτων με σύστημα χωριστής διαλογής και
ανακύκλωσης (35 %) και ανάκτηση ενέργειας με
αποτέφρωση (54 %) με ελάχιστη υγειονομική
ταφή (11 %). Τα βιοδιασπώμενα απόβλητα δεν
αποστέλλονται για υγειονομική ταφή.
Η μέση κατανάλωση νερού στη Νάντη είχε
συνεχώς πτωτική τάση από τα 139 λίτρα
κατά κεφαλήν την ημέρα το 2004 σε 120
λίτρα το 2008, παρά τη μεγάλη αύξηση του
πληθυσμού την τελευταία δεκαετία. Αυτή η
μείωση αποδίδεται σε μια στοχευμένη πολιτική
τιμολόγησης του νερού και σχέδια δράσης
για τον εντοπισμό διαρροών, ανανέωση του
δικτύου ύδρευσης και βελτίωση των μετρητών
κατανάλωσης νερού.
Flickr: Oleturn

Μια αειφόρος πόλη

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΠΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2014

Υγιεινή αστική διαβίωση

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Το βραβείο «Πράσινη πρωτεύουσα της
Ευρώπης» απονέμεται στην πόλη που βελτιώνει
το αστικό περιβάλλον διαβίωσης συνολικά
μέσω συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, όπως:

• Το βραβείο πράσινης πρωτεύουσας της
Ευρώπης είναι ανοικτό στα κράτη μέλη
της ΕΕ, σε υποψήφιες προς ένταξη χώρες
(Τουρκία, ΠΓΔΜ, Κροατία, Μαυροβούνιο
και Ισλανδία) και χώρες του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου.

• συνεργασία αρχών, πολιτών, επιχειρηματιών
και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων με
στόχο την ανάπτυξη και τη βελτίωση των
συνθηκών αστικής διαβίωσης·
• εφαρμογή βιώσιμων λύσεων όσον αφορά
τους βιώσιμους τρόπους μετακίνησης·
• δημιουργία και επέκταση των πάρκων και
των χώρων αναψυχής·
• σύγχρονη προσέγγιση ως προς τη διαχείριση
αποβλήτων·
• πρωτοποριακές λύσεις για την αντιμετώπιση
της ηχορρύπανσης·
• ολοκληρωμένη προσέγγιση ως προς την
αστική διαχείριση διασφαλίζοντας θετικά
μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

• Όλες οι πόλεις από τις παραπάνω χώρες που
έχουν πάνω από 200 000 κατοίκους μπορούν
να υποβάλουν αίτηση για το βραβείο (σε
χώρες όπου καμία πόλη δεν έχει πάνω
από 200 000 κατοίκους, επιλέξιμη είναι η
μεγαλύτερη πόλη).
• Σε αυτό το πλαίσιο, ως «πόλη» θεωρείται
η αστική περιοχή, εξαιρουμένων
των μητροπολιτικών περιοχών, των
αστικών ζωνών και των πολεοδομικών
συγκροτημάτων, και νοείται ως διοικητική
μονάδα που διοικείται από δημοτικό
συμβούλιο ή άλλη μορφή δημοκρατικά
εκλεγμένου σώματος.
• Οι βραβευμένες προηγουμένως πόλεις
δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για
διάστημα δέκα ετών από τη χρονιά κατά
την οποία κατείχαν τον τίτλο της πράσινης
πρωτεύουσας της Ευρώπης.
Τρόπος υποβολής αιτήσεων

Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη της
πράσινης πρωτεύουσας της Ευρώπης
αρχίζει στις 14 Ιουνίου 2001, με

• Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.europeangreencapital.eu.

καταληκτική ημερομηνία την 14η
Οκτωβρίου 2011.

• Διαβάστε περισσότερα για τους όρους και τις
προϋποθέσεις στη διεύθυνση:
www.europeangreencapital.eu

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΤΟ 2011-2012
Τρίτη 14 Ιουνίου 2011

Απρίλιος 2012

Έναρξη πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για
την πράσινη πρωτεύουσα της Ευρώπης 2014

Κατάρτιση καταλόγου τελικών επιλογών

Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή
αιτήσεων μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος στη διεύθυνση
www.europeangreencapital.eu

Νοέμβριος 2011 – Μάρτιος 2012
Αξιολόγηση των αιτήσεων από επιτροπή
ειδικών, και διευκρινίσεις όπου απαιτείται

Μάιος 2012
Παρουσίαση τελικού καταλόγου πόλεων στην
κριτική επιτροπή

Ιούνιος 2012
Ανακοίνωση του νικητή για το 2014 σε ειδική
τελετή απονομής

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η επιλογή της πόλης που θα ανακηρυχθεί
πράσινη πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2014
θα γίνει με βάση δώδεκα δείκτες:
• συμβολή, σε τοπικό επίπεδο, στην παγκόσμια
αλλαγή του κλίματος·
• τοπικά μέσα μεταφοράς·

Παρουσίαση στοιχείων των στόχων που
έχουν ή δεν έχουν επιτευχθεί ως σήμερα
(εντός των τελευταίων 5-10 ετών). Παροχή
επισκόπησης του πώς πρόεκυψαν και οι δύο
αυτές καταστάσεις και των μαθημάτων που
αντλήθηκαν.

• φύση και βιοποικιλότητα·

Παρουσίαση σχεδίων για την επίτευξη ή
αναθεώρηση βασικών στόχων για το μέλλον
και προτεινόμενη προσέγγιση για την επίτευξη
αυτών.

• ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα σε τοπικό
επίπεδο·

Διαδικασία αξιολόγησης δύο επιπέδων

• αστικοί χώροι πρασίνου με αειφόρο χρήση
γης·

• ηχορρύπανση·
• παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων·
• κατανάλωση νερού·
• επεξεργασία υδάτινων αποβλήτων·
• οικολογική καινοτομία και αειφόρος
απασχόληση·
• διαχείριση περιβάλλοντος από την τοπική
αυτοδιοίκηση·
• ενεργειακή απόδοση.

Πληροφορίες που θα πρέπει να παρέχουν οι
αιτούντες

Οι απαιτούμενες πληροφορίες, σε σχέση με
τους 12 δείκτες, βασίζονται στις αρχές του
EMS (σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης):
σχεδιασμός, πράξη, έλεγχος και δράση.
Παρουσίαση στοιχείων του αρχικού ή
και του πιο πρόσφατου σχεδίου δράσης,
συμπεριλαμβανομένων και μειονεκτημάτων
ή περιορισμών από ιστορικούς ή και
γεωγραφικούς παράγοντες που τυχόν έχουν
επηρεάσει αρνητικά το συγκεκριμένο δείκτη.

Μια ομάδα από διεθνώς αναγνωρισμένους
ειδικούς θα αξιολογεί τις πληροφορίες
που παρέχονται από κάθε πόλη. Θα
περιλαμβάνονται ποιοτικές αξιολογήσεις και
μια επισκόπηση ομοτίμων για κάθε αίτηση,
με βάση τους δώδεκα δείκτες. Μετά τις
αξιολογήσεις αυτές, τρεις ή τέσσερις πόλεις θα
μπουν στον κατάλογο τελικών επιλογών για τον
τίτλο του 2014.
Οι πόλεις του τελικού καταλόγου θα κληθούν
να παρουσιάσουν τα σχέδια δράσης και τις
στρατηγικές επικοινωνίας τους στην κριτική
επιτροπή. Μετά τις συναντήσεις αυτές η
κριτική επιτροπή θα συσκεφθεί ξανά και η
πράσινη πρωτεύουσα της Ευρώπης 2014 θα
ανακοινωθεί σε μια τελετή απονομής τον Ιούνιο
του 2012.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με
τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων,
τη διαδικασία αξιολόγησης και
τους κανονισμούς στη διαδικτυακή
τοποθεσία:
www.europeangreencapital.eu
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Γραμματεία πράσινης πρωτεύουσας

ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Μια πρωτοβουλία
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

www.europeangreencapital.eu

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και η εργασία
της ομάδας αξιολόγησης και της κριτικής
επιτροπής διευκολύνονται από τη Γραμματεία
πράσινης πρωτεύουσας, την οποία διαχειρίζεται
προς το παρόν η RPS Group, μια εταιρία
συμβούλων περιβάλλοντος και επικοινωνίας με
έδρα στην Ιρλανδία.
Επίσης, η Γραμματεία ασχολείται με τις
δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων που
σχετίζονται με το βραβείο, μέσω της
διαδικτυακής τοποθεσίας του βραβείου της
πράσινης πρωτεύουσας της Ευρώπης, των
σελίδων στο Facebook και το Twitter, και
διαφόρων διαύλων επικοινωνίας, όπως τα
φυλλάδια και τα δελτία Τύπου.
doi:10.2779/77140

