Βραβεία
Πράσινη Πόλη ή Πράσινη Κοινότητα της Κύπρου
Υπό την Αιγίδα της Επιτρόπου Περιβάλλοντος
Τα Βραβεία
Διοργανώνουν:

Ένωση
Δήμων
Κύπρου

Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού

Το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και
Εκπαίδευσης (ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.), αναγνωρίζοντας ότι όλοι
οι Δήμοι και οι Κοινότητες μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά
στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και
στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και ότι οι δράσεις
τους έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στο τοπικό,
περιφερειακό και κατ’ επέκταση στο παγκόσμιο
Περιβάλλον, θέτει ως στόχο του την ανάδειξη των Πράσινων
Πόλεων ή Πράσινων Κοινοτήτων της Κύπρου, οι οποίες
έχουν υιοθετήσει και αναπτύξει φιλικές προς το περιβάλλον
πολιτικές και πρακτικές.

Οι πόλεις και κοινότητες της Κύπρου μπορούν να υποβάλουν
υποψηφιότητα για Βράβευση για μία ή περισσότερες από τις
13 Κατηγορίες των Βραβείων «Πράσινη Πόλη ή Κοινότητα
της Κύπρου.

Κατηγορίες Βράβευσης:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ατμοσφαιρικός αέρας
Αειφόρος Διακίνηση και Μεταφορές
Πράσινες περιοχές – Αστική βιοποικιλότητα
Διαχείριση Αποβλήτων
Αειφόρος Ενεργειακή Κατανάλωση και ΑΠΕ
Ήσυχη πόλη – Επίπεδα Θορύβου
Διαχείριση Υδατικών Πόρων
Αειφόρος Τουρισμός
Αειφόρο Δομημένο Περιβάλλον
Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση
Κλιματική αλλαγή - Περιβ. Πρότυπα και eΔιακυβέρνηση
12. Πολιτισμός και Περιβάλλον

Θεωρούμε ότι η βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος των
πόλεων και κοινοτήτων της Κύπρου μπορεί να επιτευχθεί
μέσω τοπικών πρωτοβουλιών όπως είναι η αύξηση των
πράσινων περιοχών, κήπων και πάρκων, η αειφορική
διαχείριση απορριμμάτων, η περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση, η εξοικονόμηση ενέργειας
και η χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η Αειφορική
Διακίνηση και Μεταφορές και άλλες πρωτοβουλίες.
Για την ανάδειξη των Πράσινων Πόλεων ή Πράσινων
Κοινοτήτων της Κύπρου, οι οποίες έχουν υιοθετήσει και
αναπτύξει φιλικές προς το περιβάλλον πολιτικές και πρακτικές
καθιερώνονται τα Ετήσια Παγκύπρια Βραβεία ΚΥΚΠΕΕ
«Πράσινη Πόλη ή Πράσινη Κοινότητα της Κύπρου» τα
οποία είναι υπό την Αιγίδα της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και
συνδιοργανώνονται με την υποστήριξη της Ένωσης Δήμων
Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου.
Στόχοι των Βραβείων «Πράσινη Πόλη ή Πράσινη Κοινότητα
της Κύπρου» είναι:
• Η προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος και της
βιώσιμης ανάπτυξης στους δήμους και τις κοινότητές με την
επιβράβευση και προβολή πράσινων πρωτοβουλιών
• Η κινητοποίηση των τοπικών αρχών για διαρκή βελτίωση
της καθημερινότητας των πολιτών τους, αλλά και τη
βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων
• Η ανάδειξη των τοπικών αρχών που εξασφαλίζουν
καλύτερη ποιότητα ζωής στους πολίτες.
• Η δημιουργία ενός Δικτύου Πράσινων Πόλεων και
Κοινοτήτων της Κύπρου
• Η σταδιακή προετοιμασία των Κυπριακών πόλεων για το
Ευρωπαϊκό Βραβείο Green Capital of Europe.

Ένωση
Κοινοτήτων
Κύπρου

Περισσότερες πληροφορίες για το ποιες δράσεις εμπίπτουν σε
κάθε μία από τις 12 Κατηγορίες Βράβευσης περιλαμβάνονται
στην ιστοσελίδα των βραβείων www.kykpee.org/GreenCityCY
Η απόφαση για την απονομή των Βραβείων «Πράσινη Πόλη ή
Πράσινη Κοινότητα της Κύπρου» λαμβάνεται από ανεξάρτητη
Επιστημονική Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία απαρτίζεται
από εκπροσώπους όλων των συμμετεχόντων φορέων και
άλλους ανεξάρτητους επιστήμονες ειδικούς με τα θέματα του
περιβάλλοντος στη βάση διαφανών αδιάβλητων διαδικασιών
και αντικειμενικών Κριτηρίων Αξιολόγησης. Τα Κριτήρια
Αξιολόγησης και η Επιστημονική Επιτροπή Αξιολόγησης
ανακοινώνονται κάθε χρόνο.

ΚΥΚΠΕΕ
Σε κάθε Κατηγορία αξιολόγησης μπορεί να απονέμονται

περισσότερα από ένα βραβεία και στις βραβευμένες πόλεις θα
απονέμεται η Πράσινη Σημαία των Βραβείων.
Κάθε Δήμος ή Κοινότητα μπορεί να υποβάλει ως υποψήφια
έργα για βράβευση μέχρι δύο έργα το μέγιστο.

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Αγίου Ανδρέου 306, Τ.Θ. 56091, 3304 Λεμεσός Κύπρος
Τηλ.: 25954954, 25864344, 99477309 / Τηλεομ: 25335682, 25954901
Ηλ.Ταχ.: kykpee@cytanet.com.cy , a.chadjihambi@cytanet.com.cy
www.kykpee.org

Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού
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Πώς να υποβάλετε υποψηφιότητα και να αποκτήσετε το
Παγκύπριο Βραβείο ΚΥΚΠΕΕ «Πράσινη Πόλη ή Πράσινη Κοινότητα της Κύπρου
Θα πρέπει να ακολουθήσετε μια διαδικασία πέντε (5)
διακριτών σταδίων. Αρχικά χρειάζεται να συμπληρώσετε το
Έντυπο “Υποβολή Υποψηφιότητας για τα Παγκύπρια Βραβεία
ΚΥΚΠΕΕ «Πράσινη Πόλη ή Πράσινη Κοινότητα της Κύπρου»”
και να το αποστείλετε στο ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. (είτε μέσω Ηλ.
Ταχυδρομείου είτε μέσω φαξ). Ακολούθως, πρέπει να
διευθετηθεί η Συνδρομή σας ως Δήμος ή Κοινότητα, ανάλογα
με τον αριθμό των Υποψήφιων Έργων (μέχρι 2) για τα οποία
υποβάλλεται Υποψηφιότητα.

Έπειτα, το ΚΥΚΠΕΕ θα σας Υποστηρίξει, ώστε να διεξάγετε
τις ενέργειες που απαιτούνται για την υποβολή όλων των
απαραίτητων εγγράφων που θα υποστηρίξουν την
υποψηφιότητά σας στην Κατηγορία που επιλέξατε. Μόλις
ολοκληρώσετε τις απαραίτητες ενέργειες, θα πραγματοποιηθεί
Έλεγχος από την Επιστημονική Επιτροπή Αξιολόγησης και
εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις θα απονεμηθεί
το Βραβείο σε Ειδική Τελετή Απονομής.
Παγκύπριο Βραβείο
Έλεγχος

Υποστήριξη
Συνδρομή
Υποβολή
Υποψηφιότητας

Υποβολή Εγγράφων
Υποστήριξης

Επιστημονικής
Επιτροπής
Αξιολόγησης

Πράσινη Πόλη ή
Πράσινη Κοινότητα
της Κύπρου
Ιανουάριος 2019

Δεκέμβριος 2018

Μέχρι 30 Νοέμβριου 2018

Συνεισφορά του ΚΥΚΠΕΕ για τον Δήμο ή την
Κοινότητά σας

Οκτώβριος - Νοέμβριος 2018

Οκτώβριος - Νοέμβριος 2018

Οφέλη για τον Δήμο ή την Κοινότητά σας
• Προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος και της
βιώσιμης ανάπτυξης στον Δήμο ή την Κοινότητα
• Επιβράβευση και προβολή των πράσινων πρωτοβουλιών
• Βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών
• Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των Δήμων ή
Κοινοτήτων
• Ανάδειξη των τοπικών αρχών που εξασφαλίζουν καλύτερη
ποιότητα ζωής στους πολίτες.
• Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και φυσικών πόρων.
• Μειωμένες οικονομικές δαπάνες (π.χ. κατανάλωσης νερού).
• Συμμετοχή στο Δίκτυο Πράσινων Πόλεων και Κοινοτήτων
της Κύπρου που δημιουργεί και υποστηρίζει το ΚΥΚΠΕΕ.
• Αυξημένη δημοσιότητα και αναγνώριση των
περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών του Δήμου ή της
Κοινότητας.
• Σταδιακή προετοιμασία για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Green
Capital of Europe.

• Επιστημονική και Διοικητική υποστήριξη για συμπλήρωση
των εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν για την
υποψηφιότητα.
• Βράβευση σε Ειδική Τελετή Απονομής του Παγκύπριου
Βραβείου.
• Επίδοση και δικαίωμα χρήσης για διάρκεια ενός (1) έτους
Ειδικού Λογότυπου και της Πράσινης Σημαίας «Πράσινη
Πόλη» της Κύπρου ή «Πράσινη Κοινότητα» της Κύπρου.
• Επίδοση Ειδικού Τιμητικού Διπλώματος για τον Δήμο ή την
Κοινότητα.
• Διαλέξεις ή/ και Εκπαίδευση προσωπικού του Δήμου ή της
Κοινότητας από Λειτουργούς του ΚΥΚΠΕΕ για σχετικά με
την υποψηφιότητα περιβαλλοντικά θέματα (στα πλαίσια
αμοιβαίας συμφωνίας).

ΚΥΚΠΕΕ

Συνδρομή
• Υποψηφιότητα σε μία (1) Κατηγορία: 200€
• Κάθε 2η Υποψηφιότητα: 150€

Η συνδρομή είναι συμβολική και αναγκαία για την κάλυψη των
δαπανών διοικητικής και επιστημονικής υποστήριξης.
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