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Θ Μ μΝ Πλσ εζβ βΝ ΰδαΝ βθΝ υπκίκζάΝ πλκ Ϊ πθΝ ΰδαΝ βθΝ ΠλΪ δθβΝ
Πλπ τκυ αΝ βμΝ υλυπβμΝβί17 

ΗΝ υλππαρεάΝ πδ λκπάΝ πλσ φα αΝ (14/6/2014) βηκ έ υ Ν πλσ εζβ βΝ
υπκίκζάμ πλκ Ϊ πθΝ ΰδαΝ βθΝ απκθκηάΝ κυΝ έ ζκυΝ βμ 8βμ ΠλΪ δθβμΝ

υλππαρεάμ Πλπ τκυ αμΝΰδαΝ κ 2017.  

1έΝΓ θδεΪ 

ΣκΝ ίλαί έκΝ ΠλΪ δθβμΝ Πλπ τκυ αμΝ βμΝ υλυπβμΝ απκ ζ έΝ πλκρσθ 
πλπ κίκυζέαμΝ βθΝκπκέαΝαθΫζαίαθΝ υλππαρεΫμΝπσζ δμΝη ΝπλΪ δθκΝσλαηαέΝΗΝ

τζζβοβ βμΝ δ ΫαμΝαθΪΰ αδΝ ΝηδαΝ υθΪθ β βΝ κΝTαζέθΝ βμΝ γκθέαμ,Νπκυ 
πλαΰηα κπκδάγβε Ν δμΝ 1ηΝ Μα κυΝ βίίθ,Ν η Ν πλπ κίκυζέαΝ κυΝ εέΝ JuriΝ Ratas, 
πλυβθΝ βηΪλξκυΝ κυΝ ΣαζέθΝ εαδΝ βθΝ κπκέαΝ 1ηΝ υλππαρεΫμΝ πσζ δμΝ εαδΝ β 
Έθπ βΝ γκθδευθΝΠσζ πθΝυπΫΰλαοαθΝεκδθσΝηθβησθδκΝ υθ θθσβ βμΝ ξ δεΪ 
η Ν βΝγ ηκγΫ β βΝ θσμΝ Ϋ κδκυΝίλαί έκυέ 

Έξ δΝ ΰέθ δΝ πζΫκθΝ αθ δζβπ σΝ σ δΝ β υλππαρεάΝ εκδθπθέαΝ Ϋξ δΝ Ϋθα ξαλαε άλαΝ
κυ δπ υμΝ α δεσ,Ν σπκυ Ϋ λδμΝ κυμΝ πΫθ Ν υλππαέκυμΝ ακυθΝ Ν πσζ δμΝ
εαδΝ επηκπσζ δμέΝ Οδ π λδ σ λ μΝ απσΝ δμΝ πλκεζά δμΝ πκυΝ αθ δη ππέα δΝ βΝ
εκδθπθέαΝ ηαμΝ κθ κηΫαΝ κυΝ π λδίΪζζκθ κμΝ πλκΫλξκθ αδΝ απσΝ δμΝ α δεΫμΝ
π λδκξΫμΝ αζζΪ αελδίυμΝ αυ ΫμΝ έθαδΝ εαδΝ κδΝ π λδκξΫμΝ πκυΝ υΰε θ λυθκυθΝ κΝ

υθαηδεσ βμ εαδθκ κηέαμΝπκυΝ έθαδΝαπαλαέ β κΝΰδαΝ βθ αθ δη υπδ άΝ κυμέΝΣκΝ
ίλαί έκΝ βμΝ ΠλΪ δθβμΝ Πλπ τκυ αμΝ βμΝ υλυπβμ ξ δΪ βε Ν πμΝ ηδαΝ
πλπ κίκυζέαΝ ΰδαΝ βθΝ πλκαΰπΰάΝ εαδΝ βθΝ αθ αηκδίάΝ πθ πλκ παγ δυθΝ πκυΝ
εα αίΪζζκθ αδ απσΝκλδ ηΫθ μΝπσζ δμ,ΝΰδαΝθαΝπαλαεδθκτθ αδΝκδΝυπσζκδπ μ θα 
αθαζΪίκυθΝ η τ δμΝΰδαΝπ λαδ ΫλπΝ λΪ δμΝεαδΝΰδαΝθαΝπλκίΪζζ αδΝεαδ θαΝ
θγαλλτθ αδΝβΝαθ αζζαΰάΝίΫζ δ πθΝπλαε δευθΝη αιτΝ υλππαρευθ α δευθΝ
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εΫθ λπθ. πδπζΫκθ,Νβ απκθκηάΝ κυΝ έ ζκυΝαυ κτΝ υηίΪζ δΝ βθΝ θέ ξυ βΝ βμΝ
φάηβμΝ βμΝ θδεά λδαμΝ πσζβμΝ (brand name)Ν εαδΝ βμΝ ζευ δεσ β ΪμΝ βμΝ πμΝ
σπκυΝ πέ ε οβμ,Ν λΰα έαμΝά ΰεα Ϊ α βμέ 

ΠλΪΰηα δ,Ν κΝ λαί έκΝ«ΠλΪ δθβΝΠλπ τκυ αΝ βμΝ υλυπβμ» αθα δεθτ δΝ δμΝ
κπδεΫμ πλκ πΪγ δ μΝ ΰδαΝ βΝ ί ζ έπ βΝ κυΝ α δεκτΝ π λδίΪζζκθ κμΝ εαδΝ βθΝ

πλκυγβ β βμΝ α δφσλκυΝ αθΪπ υιβμέΝ Μ Ν αυ σθΝ κθΝ λσπκ,Ν θγαλλτθκθ αδΝ
πσζ δμΝ θα φαλησ κυθΝ εαδΝ θαΝ α λΪικυθΝ αυ άθ βθΝ υεαδλέαΝ ΰδαΝ θαΝ
αθαγ πλά κυθ, θα υπκΰλαηηέ κυθ αΝ π λδίαζζκθ δεΪΝ πδ τΰηα ΪΝ κυμΝ εαδΝ
θαΝ ξ δΪ κυθΝΫθαΝίδυ δηκ ηΫζζκθΝΰδαΝ κυμΝπκζέ μΝ κυμέ 

 κΝ παλ ζγσθΝ κθΝ έ ζκΝ βμΝ ΠλΪ δθβμΝ Πλπ τκυ αμΝ βμΝ υλυπβμΝ
εα Ϊε β αθΝ βΝ  κεξσζηβΝ (βί1ί),Ν κΝ ηίκτλΰκΝ (βί11),Ν βΝ δ σλδαΝ (βί1β),Ν βΝ
Ναθ Ν (βί1γ),Ν βΝ Κκπ ΰξΪΰβΝ (βί1ζ), κΝ Μπλέ κζΝ (βί1η) εαδ βΝ ΛδκυηπζδΪθαΝ
(2016). 

βέΝ σχκδΝ κυΝίλαί έκυ 

ΟδΝ λ δμΝία δεκέΝ σξκδΝ κυΝίλαί έκυ  έθαδΝκδΝ ιάμ: 

 ΝαΝ ίλαί τκθ αδΝ πσζ δμΝ κδΝ κπκέ μΝ ΫξκυθΝ αφυμΝ εα αΰ ΰλαηηΫθκΝ
δ κλδεσΝ πέ υιβμΝυοβζυθΝπ λδίαζζκθ δευθΝ σξπθ, 

 ΝαΝ θγαλλτθκθ αδΝ κδΝ πσζ δμΝ υ Ν θαΝ πλκ βζυθκθ αδ βθΝ πέ υιβΝ
φδζσ κιπθΝ σξπθΝ π λδίαζζκθ δεάμΝ ί ζ έπ βμΝ ΰδαΝ κΝ ηΫζζκθΝ εαδΝ

σξπθΝα δφσλκυΝαθΪπ υιβμ,Νεαδ 
 ΝαΝ πλκίΪζζκθ αδΝ υπκ δΰηα δεΫμΝ π λδπ υ δμΝ απσΝ δμΝ κπκέ μΝ θαΝ

ηπθΫκθ αδΝ Ϊζζ μΝ πσζ δμΝ εαδΝ θαΝ πλκπγκτθ αδΝ κδΝ ίΫζ δ μΝ πλαε δεΫμ 
εαδΝ ηπ δλέ μΝ Νσζ μΝ δμΝυπσζκδπ μ υλππαρεΫμΝπσζ δμέ 

γέΝΚλδ άλδαΝ πδζ ιδησ β αμ 

ΟδΝ υλππαρεΫμΝπσζ δμΝη  πζβγυ ησ ΪθπΝ πθΝ1ίίέίίίΝεα κέεπθΝηπκλκτθΝθαΝ
γΫ κυθΝυπκοβφδσ β αΝΰδαΝ κθΝ έ ζκΝ βμΝΠλΪ δθβμΝΠλπ τκυ αμ βμΝ υλυπβμΝ
ΰδαΝ κΝΫ κμ 2017έΝ δεαέπηαΝ υηη κξάμΝ κ δαΰπθδ ησΝΫξκυθΝ αΝελΪ βΝηΫζβΝ
βμΝ , κδΝ υπκοάφδ μΝ ΰδαΝ πλκ ξυλβ βΝ ξυλ μΝ (Σκυλεέα,Ν όYRτε,Ν

Μαυλκίκτθδκ, Ι ζαθ έαΝ εαδΝ  λίέα)Ν εαδΝ Ϊζζ μΝ ξυλ μΝ κυΝ υλππαρεκτΝ
ΟδεκθκηδεκτΝ Χυλκυ (ΝκλίβΰέαΝ εαδΝ Λδξ θ Ϊδθ)έΝ  δμΝ π λδπ υ δμΝ ξπλυθΝ
πκυΝ θΝ δαγΫ κυθ πσζ δμΝη Νπζβγυ ησΝΪθπΝ πθ 1ίίέίίίΝεα κέεπθ,Νηπκλ έΝ
θαΝγΫ δ υπκοβφδσ β αΝβΝη ΰαζτ λβΝπζβγυ ηδαεΪΝπσζβΝ κυμέ 

4έΝΚλδ άλδαΝαιδκζσΰβ βμ 

ΟδΝ υπκοβφδσ β μΝ γαΝ αιδκζκΰβγκτθΝ Ν τκΝ φΪ δμμΝ  βθΝ πλυ βΝ φΪ βΝ
αιδκζκΰ έ αδΝηδαΝ κπδεάΝαλξάΝ β ίΪ βΝ1βΝπ λδίαζζκθ δευθΝ δε υθμ 

 Κζδηα δεάΝ αζζαΰάμΝ πκζδ δεΫμΝ ΰδαΝ η λδα ησΝ πθΝ πδπ υ υθΝ εαδΝ
πλκ αληκΰάΝ Ναυ άέ 

 θΪπ υιβΝπκζδ δευθΝΰδαΝ κπδεΫμΝη αφκλΫμέ 
 ΠλΪ δθ μΝα δεΫμΝπ λδκξΫμΝπκυΝ θ πηα υθκυθΝ βΝίδυ δηβΝξλά βΝΰβμέ 
 Φτ βΝεαδΝίδκπκδεδζσ β αέ 
 ΜΫ λαΝΰδαΝ βΝί ζ έπ βΝ κυΝα ηκ φαδλδεκτΝαΫλαέ 
 Πκδκ δεΫμΝπκζδ δεΫμΝΰδαΝ βΝη έπ βΝ βμΝβξκλτπαθ βμέ 
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 δαξ έλδ βΝαπκλλδηηΪ πθέ 
 δαξ έλδ βΝυ Ϊ δθπθΝπσλπθέ 
 ΟδεκζκΰδεάΝΚαδθκ κηέαΝεαδΝα δφσλ μΝγΫ δμΝαπα ξσζβ βμέ 
 ΜΫ λαΝΰδαΝί ζ έπ βΝ βμΝ θ λΰ δαεάμΝαπκ κ δεσ β αμέ 
 ΟζκεζβλπηΫθβΝπ λδίαζζκθ δεάΝ δαξ έλδ βέ 

 ΣκΝΫθ υπκΝ βμΝαέ β βμΝπ λδζαηίΪθ δΝηΝπ έαΝΰδαΝεΪγ Ν έε βμ 
1. Π λδΰλαφάΝυφδ Ϊη θβμΝεα Ϊ α βμέ 
2. Π λδΰλαφάΝηΫ λπθΝπκυΝυζκπκδάγβεαθΝ αΝ ζ υ αέαΝη-1ίΝξλσθδαέ 
3. Π λδΰλαφάΝ ίλαξυπλσγ ηπθΝ εαδΝ ηαελκπλσγ ηπθΝ σξπθΝ εαδΝ

πλκ δθση θβΝπλκ Ϋΰΰδ βΝΰδαΝ βθΝ πέ υιάΝ κυμέ 
4. Κα βΰκλδκπκέβ βΝσζπθΝ πθΝ υθα υθΝπζβλκφκλδυθΝπκυΝ εηβλδυθκυθΝ

αΝαθπ Ϋλπ,Ν δ Ϊΰκθ αμΝ κυμΝεα ΪζζβζκυμΝ δα δε υαεκτμΝ υθ Ϋ ηκυμέ 
5. Π έκΝεαζυθΝπλαε δευθέ 

 
Μ ΪΝ απσΝ ηδαΝ πλκ- πδζκΰά,Ν κδΝ υπκοάφδ μΝ πλΪ δθ μΝ πσζ δμΝ γαΝ εζβγκτθΝ θαΝ
παλκυ δΪ κυθΝ αΝ ξΫ δαΝ λΪ βμΝ εαγυμΝ εαδΝ δμΝ πδεκδθπθδαεΫμΝ λα βΰδεΫμΝ
κυμέΝΗΝθδεά λδαΝπσζβΝγα αθαεκδθπγ έΝ κθΝΙκτθδκΝ κυΝβί1η. 

 

ηέΝΤπκίκζάΝαέ β βμΝεαδΝπλκγ ηέα 

ΟδΝπσζ δμΝηπκλκτθΝθαΝ ΰΰλαφκτθΝπλδθΝυπκίΪζκυθ βθ αέ β άΝ κυμ βθΝ ιάμΝ
βζ ε λκθδεά δ τγυθ β:  

http://form.europeangreencapital.ie/index_2017.php 

ΗΝ πλκγ ηέαΝ υπκίκζάμΝ πθ υπκοβφδκ ά πθΝ ΰδαΝ βθΝ ΠλΪ δθβΝ Πλπ τκυ αΝ
βμΝ υλυπβμ 2017 ζάΰ δΝ δμΝ20 Οε πίλέκυΝβί14 υλαΝ1γέίίΝ λυι ζζυθ.  

ΠαλαηΫθκυη Ν βΝ δΪγ άΝ αμΝΰδαΝπ λαδ ΫλπΝπζβλκφκλέ μΝεαδΝ δ υελδθέ δμέ 

                                             H Ι ΤΘΤΝΣΡΙ  
                                              εέαέαέ 

  ΗΝΣΜΗΜ Σ ΡΧΗ 
 

 

               ΣΗΝΜΠ ΙΟΤ 

 
 
ΠΙΝ Κ Ν ΠΟ ΚΣΩΝ 
 

1.  Γλαφ έκΝ βηΪλχκυΝ γβθαέπθ 

2. Γλαφ έκΝ βηΪλχκυΝΘ αζκθέεβμ 

3. Γλαφ έκΝ βηΪλχκυΝΠα λΫπθ 

http://form.europeangreencapital.ie/index_2017.php
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4.  Γλαφ έκυΝ βηΪλχκυΝΗλαεζ έκυ 

5. Γλαφ έκΝ βηΪλχκυΝΠ δλαδυμ 

6. Γλαφ έκΝ βηΪλχκυΝΛαλδ αέπθ 

7. Γλαφ έκΝ βηΪλχκυΝ σζκυ 

8. Γλαφ έκΝ βηΪλχκυΝΠ λδ λέκυ 

9. Γλαφ έκΝ βηΪλχκυΝΡσ κυ 

10. Γλαφ έκΝ βηΪλχκυΝΙπαθθδ υθ 

11. Γλαφ έκΝ βηΪλχκυΝΧαθέπθ 

12. Γλαφ έκΝ βηΪλχκυΝ χαλθυθ 

13. Γλαφ έκΝ βηΪλχκυΝΝέεαδαμ- ΰέΝΙπΪθθβΝΡΫθ β 

14. Γλαφ έκΝ βηΪλχκυΝΧαζεδ Ϋπθ 

15. Γλαφ έκΝ βηΪλχκυΝΚ λευλαέπθ 

16. Γλαφ έκΝ βηΪλχκυΝΚκλ ζδκτ- υσ ηκυ 

17. Γλαφ έκΝ βηΪλχκυΝΚαζζδγΫαμ 

 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:  
1) ΜσθδηβΝ θ δπλκ ππ έαΝ βμΝ ζζΪ αμ βθΝ  
Rue Jacques de Lalaing 19–21/Jacques de Lalaingstraat 19–21  
1040 Bruxelles/Brussel- BELGIUM                  
2) Ο Ν ΜΦΙΚΣΤΟΝΙ Ν 

τλπθκμΝβλ,ΝΣέΚέΝ1ίηηκΝ γάθαΝ 
3)Ν Ο Ν ΤΞ ΙΝΗΝΠΟΛΗΝ 
έΝΠΫ λκυζαΝγ,ΝΣΚΝ1γγζ1ΝΆθπΝΛδσ δαΝ 
4)ΝΚέ έ έ έΝ 

εα βηέαμΝθηΝεαδΝΓ θα έκυΝκ,Ν1ίθικΝ γάθαΝ 
5)Ν ζζβθδεάΝ αδλ έαΝΣκπδεάμΝ 

θΪπ υιβμΝΤΝ υ κ δκέεβ βμΝ( Σ Ν έ),  
ΜυζζΫλκυΝιγ-ιι,Ν1ίζΝγθΝ ΘΗΝ Ν 
6)Ν θ δπλκ ππ έαΝ βμΝ υλππαρεάμΝ πδ λκπάμΝ βθΝ ζζΪ αΝ 

αμέκφέαμΝβ,Ν1ίθιζΝ γάθα  
(α)Ν θαπζβλπ άΝ πδε φαζάμΝ βμΝ θ δπλκ ππ έαμΝ βμΝ υλππαρεάμΝ

πδ λκπάμΝ βθΝ ζζΪ α,ΝεέΝΆέΝΠ λκυζΪεβ 
(ί)Ν πδε φαζάμ υθ κθδ ηκτΝ δε τπθΝ υλππαρεάμΝΠζβλκφσλβ βμΝEuropeΝ
ϊirect,ΝεαΝΚέΝσεκζβΝ 
7)ΝΓλαφ έκΝ υλππαρεκτΝΚκδθκίκυζέκυΝ βθΝ ζζΪ αΝ 
Λ πφέΝ ηαζέαμΝκ,Ν1ίηηιΝ γάθαΝ 
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(α)ΝΠλκρ Ϊη θκΝεαδΝ πδε φαζάμ κυΝΓλαφ έκυ,ΝεέΝΛέΝ θ πθαεσπκυζκΝ 
(ί)Ν θαπζβλπ άΝ πδε φαζάμ κυΝΓλαφ έκυ,ΝεέΝ έΝΚαρζάΝ 
 
 

π λδεάΝ δαθκηά:  
1. Γλαφ έκΝεέΝΤπκυλΰκτΝΝ 
2. Γλαφ έκΝεέΝ θαπζβλπ άΝΤπκυλΰκτ 
3. Γλαφ έκΝεέΝΤφυπκυλΰκτ 
4. Γλαφ έκΝεέΝΓ θδεκτΝΓλαηηα Ϋα 
5. Γλαφ έκΝεέΝΓ θδεκτΝ δ υγυθ άΝΟδεκθκηδευθΝΤπβλ δυθ 
6. ήθ βΝΜβξαθκλΰΪθπ βμΝεαδΝΗέ έέΝ (η Ν βθΝπαλΪεζβ βΝθαΝαθαλ βγ έΝ

κΝsite κυΝΤπκυλΰ έκυ,Ν βΝ δα λκηάμΝTo Τπκυλΰ έκ-Πκζδ δεΫμΝεαδΝ λΪ δμ-
δ γθάΝ εαδΝ υλππαρεΪΝ ΘΫηα αΝ ΟΣ -ΠλκΰλΪηηα αΝ ΤΝ υθ λΰα έ μ- 
θβη λυ δμ- θαεκδθυ δμ) 

7. ήθ βΝΟδεκθκηδεάμΝεαδΝ θαπ υιδαεάμΝΠκζδ δεάμΝΣκπδεάμΝ υ κ δκέεβ βμ 
 ΣηάηαΝ θαπ υιδαευθΝΠλκΰλαηηΪ πθ 

 
 


