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ΘΕΜΑ: Βραβείο Αειφόρου Αστικής Κινητικότητας 2014 

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια- Ευρώπη», η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εκπονήσει τριετές σχέδιο (Μάιος 2010-Απρίλιος 
2013) με σκοπό την προώθηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο Σχεδίων για την 
Αειφόρo Αστική Κινητικότητα (ΣΑΑΚ). Προς τούτο δημοσίευσε κατευθυντήριες 
οδηγίες για τη σύνταξη αυτών των σχεδίων, οι οποίες επικαιροποιούνται ανά 
τακτά διαστήματα.  

Πρόσφατα, η Επιτροπή προκήρυξε σχετικό χρηματικό βραβείο για τα σχέδια 
αειφόρου αστικής κινητικότητας για το 2014 ύψους 10.000 ευρώ που 
προορίζονται για δράσεις ευαισθητοποίησης για το ΣΑΑΚ σε τοπικό επίπεδο. 

1. Γενικά 

Το εν λόγω βραβείο είναι απόλυτα εναρμονισμένο με το πνεύμα των 
κατευθυντήριων οδηγιών που ορίζουν ένα ΣΑΑΚ ως ένα «στρατηγικό σχέδιο, 
σχεδιασμένο για να ικανοποιήσει τις κινητικές ανάγκες των πολιτών και των 
επιχειρήσεων στις πόλεις και στα προάστιά τους για μια καλύτερη ποιότητα 
ζωής. Βασίζεται σε υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού και λαμβάνει 
ιδιαιτέρως υπόψη τις αρχές της ένταξης, της συμμετοχής και της 
αξιολόγησης». Οι κατευθυντήριες οδηγίες παρέχουν πληροφόρηση για τις 
αναγκαίες δράσεις για τις διαφορετικές όψεις και τα διαφορετικά στάδια του 
ΣΑΑΚ, καθώς προσδιορίζουν τις δραστηριότητες πέρα από τις τυπικές 
προϋποθέσεις.  
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2. Στόχοι του βραβείου για το 2014 

Οι στόχοι του βραβείου για τα προηγούμενα έτη αφορούσαν τη συμμετοχή 
των πολιτών (2012) στην εκπόνηση ενός ΣΑΑΚ καθώς και την ‘ενσωμάτωση 
των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων (2013). Στη 
φετινή έκδοσή του, το βραβείο εστιάζει στην παρακολούθηση και αξιολόγηση 
τόσο της σχεδιαστικής διαδικασίας όσο και στα μέτρα που θεωρούνται κρίσιμα 
για την αποτελεσματικότητά του. Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση θα 
πρέπει να αποτελούν μέρος του σχεδιασμού ως βασικά διαχειριστικά εργαλεία 
για την επίβλεψη της διαδικασίας σχεδιασμού και υλοποίησης των μέτρων 
καθώς και για τη σύγκριση διαφορετικών τοπικών και εθνικών προσεγγίσεων 
του ΣΑΑΚ προκειμένου οι πόλεις να αντιληφθούν τις αναγκαίες βελτιωτικές 
προσθήκες.  

3. Επιλεξιμότητα 

Επιλέξιμοι φορείς για το εν λόγω βραβείο είναι όλες οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές της ΕΕ, του Ευρωπαϊκοί Οικονομικού Χώρου που είναι 
αρμόδιες για την εκπόνηση ενός ΣΑΑΚ. Δεν είναι αναγκαίο οι αρμόδιες αρχές 
να έχουν ολοκληρώσει ένα ΣΑΑΚ. Τουλάχιστον, όμως, πρέπει να βρίσκονται 
στο στάδιο της προετοιμασίας του. 

4. Κριτήρια Αξιολόγησης 

Για τη θεματική του 2014, η επιτροπή αξιολόγησης θα λάβει υπόψη τις τρεις 
κατηγορίες κριτηρίων: 

 Ικανότητα εγκατάστασης ενός αποδοτικού συστήματος για την 
παρακολούθηση της προόδου και της υλοποίησης ενός ΣΑΑΚ. 

 Ικανότητα εγκατάστασης ενός αποδοτικού συστήματος για την 
παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων του ΣΑΑΚ. 

 Ποιοτική εκτίμηση και αξιολόγηση της διαδικασίας εκπόνησης του 
ΣΑΑΚ. 

 Χρήση ποσοτικών δεδομένων και δεικτών για τη μέτρηση της 
απόδοσης του ΣΑΑΚ. 

Κάθε κατηγορία υποδιαιρείται σε αρκετά κριτήρια που αναδεικνύουν (1) σε 
ποια έκταση ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις, και (2) τις δραστηριότητες που 
επιδεικνύουν την αριστεία 

5. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτησή τους διαδικτυακά 
στο σχετικό ιστότοπο (http://dotherightmix.eu/award/participate) στην αγγλική 
γλώσσα μέχρι την 3η Νοεμβρίου 2014, απαντώντας σε ερωτήσεις και 
παρέχοντας πληροφόρηση για τον τρόπο με τον οποίο το ΣΑΑΚ του 
οργανισμού τους πληροί τα ανωτέρω κριτήρια αξιολόγησης. 
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6. Περισσότερες πληροφορίες 

Περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις για το βραβείο, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να λαμβάνουν από τη σχετική ιστοσελίδα (http://dotherightmix.eu/) 
και να απευθύνουν τα ερωτήματά τους στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση: 

 contact@dotherightmix.eu 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις 
 

. 
O ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

         
              
 
 
          Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

 
 

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) Ε.Ν.Π.Ε. 
Μεσογείων 15, Τ.Κ 11526 Αθήνα 
(E-mail: info@enpe.gr) 
6) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής    
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ   ΑΕ.),  
Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ 104 36 ΑΘΗΝΑ 
(E-mail: info@eetaa.gr) 
7) 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)  
(β) Επικεφαλής Συντονισμού Δικτύων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe 
Direct, κα Κ. Σόκολη (E-mail: Katerina.SOKOLI@ec.europa.eu) 
8) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα 
Λεωφ. Αμαλίας 8, Τ.Κ 10557 Αθήνα                                
(E-mail: epathinai@europarl.europa.eu) 
(α) Προϊστάμενο και επικεφαλής του Γραφείου, κ. Λ. Αντωνακόπουλο    (E-
mail: leonidas.antonakopoulos@europarl.europa.eu) 
(β) Αναπληρωτή επικεφαλής του Γραφείου, κ. Α. Καϊλή 
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Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο κ. Υπουργού 
- Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού 
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 
- Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών  
-Δ/νση Μηχανοργάνωσης και Η.Ε.Σ. (με την παράκληση να αναρτηθεί στο site 
του Υπουργείου, στη διαδρομή: To Υπουργείο-Πολιτικές και Δράσεις-Διεθνή 
και Ευρωπαϊκά Θέματα ΟΤΑ-Προγράμματα & Συνεργασίες- Ενημερώσεις-
Ανακοινώσεις) 
-Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

 Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων  
 
 

 

 

 

 

 


