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              Αθήνα, 16 Μαρτίου 2015 
              Α.Π. 9208 

Ταχ. ∆/νση : Σταδίου 27 
Ταχ. Κώδικας: 10183, Αθήνα 
Πληροφορίες: ∆ρ.Αντώνιος Καρβούνης 
Τηλέφωνο: 213 136 4710 
Φαξ: 210 37 44 713 
E-mail: a.karvounis@ypes.gr  

Προς: 
1) Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις του 
Κράτους 
α) Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραµµατέων 
β) ∆/νσεις ∆ιοίκησης  
2) ∆ήµους της Χώρας 
 

ΘΕΜΑ:  Ευρωπαϊκό Βραβείο Περιβαλλοντικής Αναγνώρισης για Μικρές 
Πόλεις (European Green Leaf 2015) 
 
1. Εισαγωγή 
 
Με σκοπό την αναγνώριση «της δέσµευσης για την επίτευξη καλύτερων 
περιβαλλοντικών αποτελεσµάτων µε ιδιαίτερη έµφαση στην πράσινη 
ανάπτυξη και τη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης», η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, στη λογική του βραβείου της Πράσινης Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας, 
εγκαινίασε στις 8 ∆εκεµβρίου 2014 ένα νέο πανευρωπαϊκό βραβείο για πόλεις 
µε πληθυσµό από 50.000 έως 100.000 κατοίκους (European Green Leaf 
Award). Με αυτήν την πρωτοβουλία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει στα 
εξής: 
 

� Στην αναγνώριση εκείνων των πόλεων που επιδεικνύουν αξιόλογες 
περιβαλλοντικές επιδόσεις και πρωτοβουλίες για πράσινη ανάπτυξη. 

� Στην ενθάρρυνση των πόλεων να ενθαρρύνουν ενεργά την 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και συµµετοχή των πολιτών. 

� Στην ανάδειξη εκείνων των πόλεων που είναι ικανές να λειτουργήσουν 
ως ‘πράσινοι πρεσβευτές’ και να υποκινήσουν άλλες πόλεις να 
σηµειώσουν πρόοδο για καλύτερα βιώσιµα αποτελέσµατα. 

 
Επισηµαίνεται ότι τόσο η εν λόγω πρωτοβουλία όσο και η αντίστοιχη για την 
Πράσινη Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα που ξεκίνησε το 2008 για πόλεις µε 
πληθυσµό άνω των 100.000 κατοίκων εντάσσονται στις πρωτοβουλίες του 7ου 
Προγράµµατος Περιβαλλοντικής ∆ράσης της ΕΕ για να καταστήσουν 
ευχερέστερες «τη δικτύωση και τις ανταλλαγές µεταξύ των πόλεων, 
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ενθαρρύνοντας τις πρωτοπόρες τοπικές αρχές να επιδείξουν τον τρόπο µε 
τον οποίο πρωταγωνιστούν σε θέµατα αειφόρου αστικής ανάπτυξης». 
 
2. ∆ιαδικασία υποβολής και αξιολόγησης προτάσεων 
 
Οι υποψήφιες πόλεις θα αξιολογηθούν βάσει έξι περιβαλλοντικών δεικτών: 

� Κλιµατική αλλαγή και ενεργειακή απόδοση. 
� Κινητικότητα. 
� Βιοποικιλότητα και χρήσεις γης. 
� Ποιότητα ατµοσφαιρικού αέρα και ακουστικό περιβάλλον. 
� Απορρίµµατα και πράσινη οικονοµία. 
� ∆ιαχείριση απορριµµάτων. 

 
Σε καθέναν από τους ανωτέρω δείκτες, οι ενδιαφερόµενοι φορείς θα πρέπει 
να συµπληρώσουν τα κάτωθι 3 πεδία: 

� Σχεδιασµός, Πολιτική και Πρόγραµµα (300 λέξεις). 
� Υλοποίηση (300 λέξεις). 
� Συµµετοχή του πολίτη και Ευαισθητοποίηση του Κοινού (300 λέξεις). 

 
Το έντυπο της αίτησης περιλαµβάνει επίσης ένα πεδίο για την περιγραφή του 
προφίλ της πόλης και του πλαισίου άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής. 
Περαιτέρω, στο τέλος της αίτησης, οι πόλεις καλούνται να παρουσιάσουν 3 
καλές πρακτικές σε κάποιους από τους 3 ανωτέρω δείκτες. 
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται µέχρι την 31η Μαρτίου (23.59 ώρα Κεντρικής 
Ευρώπης) στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: 
 

info@europeangreenleaf.eu 
 
3. Περισσότερες πληροφορίες 
 
Οι ενδιαφερόµενοι δήµοι µπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες, το 
πλήρες κείµενο του οδηγού συµπλήρωσης των προτάσεων και τα έντυπα των 
αιτήσεων από το σχετικό ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 

    
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/europeangreenle

af/application/index.html 
 
Παραµένουµε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις. 
. 

                                                         H ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
                

              
 
              ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ 

 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ 
Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα 
(E-mail: amfiktio@otenet.gr) 
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2) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ 
Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια 
(E-mail: epolis@efxini.gr) 
3) ΠΕ∆ της Χώρας 
4) Κ.Ε.∆.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)  
(β) Επικεφαλής Συντονισµού ∆ικτύων 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) 
(α) Προϊστάµενο και επικεφαλής του Γραφείου, κ. Λ. Αντωνακόπουλο         
(E-mail: leonidas.antonakopoulos@europarl.europa.eu) 
(β) Αναπληρωτή επικεφαλής του Γραφείου, κ. Α. Καϊλή 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 
- Γραφείο κ. Υπουργού 
- Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα 
-Γραφείο κ. Γενικού ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών και ∆ιοικητικής 
Υποστήριξης 
-∆/νση  Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (µε την παράκληση να αναρτηθεί στο 
site του Υπουργείου, στη διαδροµή: To Υπουργείο-Πολιτικές και ∆ράσεις-
∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά Θέµατα ΟΤΑ-Προγράµµατα & Συνεργασίες- 
Ενηµερώσεις-Ανακοινώσεις) 
-∆/νση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
Τµήµα Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και Κρατικών Ενισχύσεων 
 
 
 
 
 
 


