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ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Βραβείο για τις Προσβάσιμες Πόλεις (Access City
Awards 2016)
1. Γενικά
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε το διαγωνισμό για το έκτο βραβείο
«Access City Award», το ευρωπαϊκό βραβείο για τις προσβάσιμες πόλεις με
περισσότερους από 50.000 κατοίκους. Από το 2010, το βραβείο Access City
Award επιβραβεύει τις πόλεις για το έργο τους στην προσπάθεια επίτευξης
ενός πιο προσβάσιμου περιβάλλοντος σε όλους τους τομείς της ζωής,
δημιουργώντας πόλεις χωρίς αποκλεισμούς, προσβάσιμες για όλους. Κάθε
χρόνο παρουσιάζονται εξαιρετικά παραδείγματα έργων, τα οποία
αποδεικνύουν τον ενθουσιασμό και την αφοσίωση πόλεων από ολόκληρη την
ΕΕ στην προσπάθεια διευκόλυνσης της προσβασιμότητας για άτομα με
αναπηρία και ηλικιωμένους. Τα τελευταία πέντε χρόνια, περισσότερες από
200 πόλεις έχουν υποβάλει υποψηφιότητες για το βραβείο. Τα έργα που
παρουσιάζονται από τις πόλεις παρέχουν πληθώρα ιδεών που προωθούν τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής για το σύνολο των πολιτών. Τα βραβεία θα
απονεμηθούν σε πέντε πόλεις της ΕΕ σε μια τελετή κατά την ετήσια διάσκεψη
στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ημέρας των ατόμων με αναπηρία που θα
πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 7 Δεκεμβρίου 2015. Οι νικήτριες πόλεις
θα βραβευτούν για τις προσπάθειές τους να διευκολύνουν την πρόσβαση των
ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων σε δημόσιους χώρους, όπως οι
εγκαταστάσεις στέγασης, οι χώροι παιχνιδιού, το εργασιακό περιβάλλον, οι
δημόσιες συγκοινωνίες, οι τεχνολογίες επικοινωνιών. Το 2016, θα
απονεμηθούν το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο βραβείο, και θα γίνουν δύο
ειδικές μνείες:
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 Η ειδική μνεία για την «πρόσβαση στην εργασία» θα επιβραβεύσει τις
προσπάθειες που καταβάλλουν οι πόλεις προκειμένου να
διασφαλίσουν ότι οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, καθώς και οι
πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα, διευκολύνουν την πρόσβαση στην
εργασία και καθιστούν προσβάσιμη στα άτομα με αναπηρία την
ενημέρωση σχετικά με τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Για παράδειγμα,
θα μπορούσε να αφορά πρωτοβουλίες για την αύξηση των ευκαιριών
απασχόλησης για άτομα με αναπηρία, μέσω της βελτίωσης της
προσβασιμότητας στους χώρους εργασίας ή στα μέσα μεταφοράς
ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε τμήμα της διαδρομής από το σπίτι έως
τον χώρο εργασίας είναι προσβάσιμο.
 Η ειδική μνεία για τις «προσβάσιμες έξυπνες πόλεις» θα αναγνωρίσει
τις προσπάθειες των πόλεων να διασφαλίσουν ότι γίνονται έξυπνες
εξαλείφοντας τους αποκλεισμούς και ιδιαίτερα διασφαλίζοντας ότι οι
τεχνολογίες τους, τα περιβάλλοντα χρήστη και οι συναφείς υπηρεσίες
είναι προσβάσιμες για άτομα με αναπηρία, ακολουθώντας μια
προσέγγιση «σχεδιασμού για όλους».
2. Ο σκοπός του βραβείου
Το βραβείο εντάσσεται στις ευρύτερες προσπάθειες της ΕΕ για τη δημιουργία
μιας Ευρώπης χωρίς εμπόδια. Η βελτιωμένη προσβασιμότητα συμβάλλει
στην εξάλειψη των πάρα πολλών εμποδίων που εξακολουθούν να
αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην καθημερινότητά τους: στη χρήση
των μέσων μεταφοράς, στην πρόσβαση σε πληροφορίες ή στην ανεξάρτητη
διαβίωση. Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια άτομα με αναπηρία στην ΕΕ.
Λόγω της γήρανσης του πληθυσμού της ΕΕ, αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί.
Συνεπώς, καταδεικνύεται ολοένα και πιο σημαντική η δημιουργία ενός
περιβάλλοντος εντός του οποίου οι άνθρωποι μπορούν να ζουν ανεξάρτητα
και με αξιοπρέπεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Το ευρωπαϊκό
βραβείο δημιουργίας πιο προσβάσιμων πόλεων για τα άτομα με αναπηρία και
τους ηλικιωμένους αναγνωρίζει τις εξαιρετικές προσπάθειες των πόλεων που
έχουν εργαστεί για την επίτευξη αυτού του στόχου. Ο διαγωνισμός παρέχει
επίσης μια μοναδική ευκαιρία στις δημόσιες αρχές να εξετάσουν τα υπέρ και
τα κατά των πόλεών τους από πλευράς προσβασιμότητας και να προβούν
στις κατάλληλες βελτιώσεις. Το βραβείο Access City Award περιλαμβάνει ένα
πολύ ευρύ φάσμα καλυπτόμενων πρωτοβουλιών και πολιτικών: από
πολιτικές για τις προσβάσιμες εγκαταστάσεις στέγασης, έως τους χώρους
παιχνιδιού, τους χώρους εργασίας και τις δημόσιες μεταφορές, κάθε πτυχή
της ζωής στην πόλη θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις δημογραφικές
μεταβολές. Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η προσβασιμότητα αποτελεί έναν από
τους πυλώνες της Στρατηγικής για την αναπηρία 2010-2020 της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η οποία στοχεύει στη δημιουργία μιας Ευρώπης χωρίς εμπόδια για
όλους.
3. Τρόπος υποβολής προτάσεων
Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να κατατεθούν, συμπληρώνοντας και
υποβάλλοντας το έντυπο ηλεκτρονικής αίτησης (στα αγγλικά, γαλλικά ή
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γερμανικά) το αργότερο έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2015. Ένα καθοδηγητικό
σημείωμα και οι όροι συμμετοχής είναι διαθέσιμα σε όλες τις επίσημες
γλώσσες της ΕΕ στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1058
&furtherEven ts=yes
4. Τρόπος επιλογής προτάσεων
Έως και τρεις πόλεις θα επιλεγούν από εθνικές κριτικές επιτροπές σε κάθε
χώρα με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που ορίζονται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Κατόπιν, αυτοί οι εθνικοί υποψήφιοι θα αξιολογηθούν από μια
ευρωπαϊκή κριτική επιτροπή.
5. Περισσότερες Πληροφορίες
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για
το βραβείο Access City Award από την εξής ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141&langId=en
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
(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)
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(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 ΔράσειςΔιεθνή και Ευρωπαϊκά Θέματα ΟΤΑ-Προγράμματα & ΣυνεργασίεςΕνημερώσεις-Ανακοινώσεις)
-Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Κρατικών Ενισχύσεων
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