
ΚΥΚΠΕΕ

Τπό ηην Αιγίδα ηηρ Δπιηπόπος Πεπιβάλλονηορ
Τα Βξαβεία Υπνζηεξίδνπλ:

Ιεξάο Μεηξφπνιεο Λεκεζνχ

ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Αγίνπ Αλδξένπ 306, Τ.Θ. 56091, 3304 Λεκεζφο Κχπξνο

Τει.: 25954954, 25864344, 99477309 / Τειενκ: 25335682, 25954901

Ηι.Ταρ.: kykpee@cytanet.com.cy , a.chadjihambi@cytanet.com.cy

www.kykpee.org Ιεξάο Μεηξφπνιεο Λεκεζνχ

Οη πφιεηο θαη θνηλφηεηεο ηεο Κχπξνπ κπνξνχλ λα ππνβάινπλ 

ππνςεθηφηεηα γηα Βξάβεπζε γηα κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

12 Καηηγοπίερ ησλ Βπαβείυν «Ππάζινη Πόλη ή Κοινόηηηα 

ηηρ Κύππος.

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην πνηεο δξάζεηο εκπίπηνπλ ζε 

θάζε κία απφ ηηο 12 Καηεγνξίεο Βξάβεπζεο πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ ηζηνζειίδα ησλ βξαβείσλ www.kykpee.org/GreenCityCY

Η απφθαζε γηα ηελ απνλνκή ησλ Βξαβείσλ «Πξάζηλε Πφιε ή 

Κνηλφηεηα ηεο Κχπξνπ» ιακβάλεηαη απφ αλεμάξηεηε 

Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ε νπνία απαξηίδεηαη 

απφ εθπξνζψπνπο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θνξέσλ θαη 

άιινπο αλεμάξηεηνπο επηζηήκνλεο εηδηθνχο κε ηα ζέκαηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζηε βάζε δηαθαλψλ αδηάβιεησλ δηαδηθαζηψλ 

θαη αληηθεηκεληθψλ Κξηηεξίσλ Αμηνιφγεζεο. Τα Κξηηήξηα 

Αμηνιφγεζεο θαη ε Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο 

αλαθνηλψλνληαη θάζε ρξφλν.

Σε θάζε Καηεγνξία αμηνιφγεζεο κπνξεί λα απνλέκνληαη 

πεξηζζφηεξα απφ έλα βξαβεία θαζφηη ζε νξηζκέλεο 

Καηεγνξίεο Βξαβείσλ αλακέλνληαη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο 

αμηφινγεο πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο ησλ ηνπηθψλ αξρψλ.

Τν Κππξηαθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη

Δθπαίδεπζεο (ΚΥ.Κ.Π.Δ.Δ.), αλαγλσξίδνληαο φηη φινη

νη δήκνη θαη νη θνηλφηεηεο κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ νπζηαζηηθά 

ζηε βηψζηκε αλάπηπμε, ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη 

ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη φηη νη δξάζεηο 

ηνπο έρνπλ άκεζν ή έκκεζν αληίθηππν ζην ηνπηθφ,

πεξηθεξεηαθφ θαη θαη’ επέθηαζε ζην παγθφζκην

πεξηβάιινλ ζέηεη σο ζηφρν ηνπ ηελ ανάδειξη ηυν Ππάζινυν 

Πόλευν ή Κοινοηήηυν ηηρ Κύππος, νη νπνίεο έρνπλ 

πηνζεηήζεη θαη αλαπηχμεη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ πνιηηηθέο 

θαη πξαθηηθέο.

Θεσξνχκε φηη ε βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ 

πφιεσλ θαη θνηλνηήησλ ηεο Κχπξνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί 

κέζσ ηνπηθψλ πξσηνβνπιηψλ φπσο είλαη ε αχμεζε ησλ 

πξάζηλσλ πεξηνρψλ, θήπσλ θαη πάξθσλ, ε αεηθνξηθή

δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, ε πεξηβαιινληηθή 

επαηζζεηνπνίεζε θαη εθπαίδεπζε, ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 

θαη ε ρξήζε Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο, ε Αεηθνξηθή

Γηαθίλεζε θαη Μεηαθνξέο θαη άιιεο πξσηνβνπιίεο.

Γηα ηελ αλάδεημε ησλ Πξάζηλσλ Πφιεσλ ή Κνηλνηήησλ ηεο 

Κχπξνπ, νη νπνίεο έρνπλ πηνζεηήζεη θαη αλαπηχμεη θηιηθέο 

πξνο ην πεξηβάιινλ πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο θαζηεξψλνληαη ηα 

Δηήζια Παγκύππια Βπαβεία ΚΤΚΠΔΔ «Ππάζινη Πόλη ή 

Κοινόηηηα ηηρ Κύππος» ηα νπνία είλαη ππφ ηελ Αηγίδα ηεο 

Δπηηξφπνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

Τερλνινγηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ (ΤΔΠΑΚ), ηεο Έλσζεο 

Γήκσλ Κχπξνπ θαη ηεο Έλσζεο Κνηλνηήησλ Κχπξνπ.

Σηφρνη ησλ Βξαβείσλ «Πξάζηλε Πφιε ή Κνηλφηεηα ηεο 

Κχπξνπ» είλαη:

• Η πξνψζεζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο 

βηψζηκεο αλάπηπμεο ζηνπο δήκνπο θαη ηηο θνηλφηεηέο κε ηελ 

επηβξάβεπζε θαη πξνβνιή πξάζηλσλ πξσηνβνπιηψλ

• Η θηλεηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ αξρψλ γηα δηαξθή βειηίσζε 

ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ πνιηηψλ ηνπο, αιιά θαη ηε 

βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ηνπο επηδφζεσλ

• Η αλάδεημε ησλ ηνπηθψλ αξρψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ 

θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο ζηνπο πνιίηεο.

• Η δεκηνπξγία ελφο Γηθηχνπ Πξάζηλσλ Πφιεσλ θαη 

Κνηλνηήησλ ηεο Κχπξνπ

• Η ζηαδηαθή πξνεηνηκαζία ησλ Κππξηαθψλ πφιεσλ γηα ην 

Δπξσπατθφ Βξαβείν Green Capital of Europe.

Βπαβεία 

Ππάζινη Πόλη ή Κοινόηηηα ηηρ Κύππος

Καηηγοπίερ Βπάβεςζηρ:

1. Αημοζθαιπικόρ αέπαρ

2. Αειθόπορ Γιακίνηζη και Μεηαθοπέρ

3. Ππάζινερ πεπιοσέρ – Αζηική βιοποικιλόηηηα  

4. Γιασείπιζη Αποβλήηυν

5. Αειθόπορ Δνεπγειακή Καηανάλυζη και ΑΠΔ

6. Ήζςση πόλη – Δπίπεδα Θοπύβος

7. Γιασείπιζη Τδαηικών Πόπυν

8. Αειθόπορ Σοςπιζμόρ

9. Αειθόπο Γομημένο Πεπιβάλλον

10. Πεπιβαλλονηική εςαιζθηηοποίηζη και εκπαίδεςζη

11. Κλιμαηική αλλαγή

12. Πεπιβ. Ππόηςπα και e- Γιακςβέπνηζη

Ζνωςη 
Δήμων 
Κφπρου

Ζνωςη 
Κοινοτήτων 
Κφπρου Γξαθείν Δπηηξφπνπ Πεξηβάιινληνο
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Έπεηηα, ην ΚΥΚΠΔΔ ζα ζαο Υπνζηεξίμεη, ψζηε λα δηεμάγεηε

ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ππνβνιή φισλ ησλ 

απαξαίηεησλ εγγξάθσλ πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ ηελ 

ππνςεθηφηεηά ζαο ζηελ Καηεγνξία πνπ επηιέμαηε. Μφιηο 

νινθιεξψζεηε ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί

Έιεγρνο απφ ηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη

εθφζνλ πιεξνχληαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο ζα απνλεκεζεί

ην Βξαβείν ζε Δηδηθή Τειεηή Απνλνκήο.

Θα πξέπεη λα αθνινπζήζεηε κηα δηαδηθαζία πέληε (5) 

δηαθξηηψλ ζηαδίσλ. Αξρηθά ρξεηάδεηαη λα ζπκπιεξψζεηε ην 

Έληππν “Υπνβνιή Υπνςεθηφηεηαο γηα ηα Παγθχπξηα Βξαβεία 

ΚΥΚΠΔΔ «Πξάζηλε Πφιε ή Κνηλφηεηα ηεο Κχπξνπ»” θαη λα ην

απνζηείιεηε ζην ΚΥ.Κ.Π.Δ.Δ. (είηε κέζσ Ηι. Ταρπδξνκείνπ

είηε κέζσ θαμ). Αθνινχζσο, πξέπεη λα δηεπζεηεζεί

ε Σπλδξνκή ζαο σο Γήκνο ή Κνηλφηεηα, αλάινγα κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ Καηεγνξηψλ πνπ ππνβάιιεηε Υπνςεθηφηεηα.

Πώρ να ςποβάλεηε ςποτηθιόηηηα και να αποκηήζεηε ηο 

Παγκύππιο Βπαβείο ΚΤΚΠΔΔ «Ππάζινη Πόλη ή Κοινόηηηα ηηρ Κύππος

Υποβολή 
Υποψηφιότητασ

Υποςτήριξη

Υποβολή Εγγράφων 
Υποςτήριξησ

Παγκφπριο Βραβείο

Συνδρομή

Ζλεγχοσ

Επιςτημονικήσ 
Επιτροπήσ 

Αξιολόγηςησ

Πράςινη Πόλη ή 
Κοινότητα τησ 

Κφπρου

Οθέλη για ηον Γήμο ή ηην Κοινόηηηά ζαρ
• Πξνψζεζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο 

βηψζηκεο αλάπηπμεο ζηνλ Γήκν ή ηελ Κνηλφηεηα

• Δπηβξάβεπζε θαη πξνβνιή ησλ πξάζηλσλ πξσηνβνπιηψλ

• Βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ πνιηηψλ

• Βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ ησλ Γήκσλ ή 

Κνηλνηήησλ

• Αλάδεημε ησλ ηνπηθψλ αξρψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ θαιχηεξε 

πνηφηεηα δσήο ζηνπο πνιίηεο.

• Μεησκέλε θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη θπζηθψλ πφξσλ.

• Μεησκέλεο νηθνλνκηθέο δαπάλεο (π.ρ. θαηαλάισζεο λεξνχ).

• Σπκκεηνρή ζην Γίθηπν Πξάζηλσλ Πφιεσλ θαη Κνηλνηήησλ 

ηεο Κχπξνπ πνπ δεκηνπξγεί θαη ππνζηεξίδεη ην ΚΥΚΠΔΔ.

• Απμεκέλε δεκνζηφηεηα θαη αλαγλψξηζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πξσηνβνπιηψλ ηνπ Γήκνπ ή ηεο 

Κνηλφηεηαο.

• Σηαδηαθή πξνεηνηκαζία γηα ην Δπξσπατθφ Βξαβείν Green

Capital of Europe.

ςνειζθοπά ηος ΚΤΚΠΔΔ για ηον Γήμο ή ηην 

Κοινόηηηά ζαρ
• Δπηζηεκνληθή θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε γηα ζπκπιήξσζε 

ησλ εγγξάθσλ πνπ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ γηα ηελ 

ππνςεθηφηεηα.

• Βξάβεπζε ζε Δηδηθή Τειεηή Απνλνκήο ηνπ Παγθχπξηνπ

Βξαβείνπ.

• Δπίδνζε θαη δηθαίσκα ρξήζεο γηα δηάξθεηα ελφο (1) έηνπο 

Δηδηθνχ Λνγφηππνπ θαη Δηδηθνχ Μεηαιιίνπ «Πξάζηλε Πφιε 

ή Κνηλφηεηα ηεο Κχπξνπ».

• Δπίδνζε Δηδηθνχ Τηκεηηθνχ Γηπιψκαηνο γηα ηνλ Γήκν ή ηελ 

Κνηλφηεηα.

• Γηαιέμεηο ή/ θαη Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ ή ηεο 

Κνηλφηεηαο απφ Λεηηνπξγνχο ηνπ ΚΥΚΠΔΔ γηα ζρεηηθά κε 

ηελ ππνςεθηφηεηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα (ζηα πιαίζηα 

ακνηβαίαο ζπκθσλίαο).

ςνδπομή

• Υπνςεθηφηεηα ζε κία (1) Καηεγνξία: 300€

• Κάζε ππνςεθηφηεηα ζε επφκελε Καηεγνξία: 200€

• Παθέην 5 Υπνςεθηνηήησλ (1 ππνςεθηφηεηα δσξεάλ): 900€

Η ζπλδξνκή είλαη αλαγθαία γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ 

δηνηθεηηθήο θαη επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο.

Ζνωςη 
Δήμων 
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