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Eπιβραβεύουν καινοτομία και ποιότητα ζωής στις πόλεις

Στόχος των βραβείων είναι να:

•  Αναδείξουν τις πόλεις που εξασφαλίζουν καλύτερη ποιότητα ζωής στους πολίτες.

•  Προβάλλουν τις επιχειρήσεις που θα διακριθούν και να προωθήσουν τις ενέργειές τους ως παραδείγματα.

•  Αποδώσουν την πραγματική αξία της βιώσιμης και ευφυούς πόλης.

•  Κινητοποιήσουν τις αρχές των πόλεων για τη διαρκή βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών τους,  

με ταυτόχρονη βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων.

•  Αναδείξουν τις προσφερόμενες λύσεις & τεχνολογίες που συνεισφέρουν στην πορεία προς την ευφυή και βιώσιμη πόλη.

Τα Best City Awards έρχονται για να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν καινοτόμα έργα που έχουν σχεδιαστεί 
προκειμένου οι πόλεις να είναι ευφυείς, αειφόρες και οικονομικά βιώσιμες. Οι υποψήφιες καλές πρακτικές 

επιδεικνύουν πώς η αξιοποίηση νέων καινοτόμων ιδεών, λύσεων ή τεχνολογιών, καταφέρνουν να βελτιώνουν 
την ποιότητα ζωής των πολιτών, εξασφαλίζοντας σταθερότητα, υγεία, πολιτισμό, καθαρό περιβάλλον, 

εκπαίδευση, ασφάλεια, υποδομές κ.ά., αλλά και να δεσμεύουν τους πολίτες να είναι ενεργοί και υπεύθυνοι. 
Στα βραβεία μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή Περιφερειακές Ενότητες, ΟΤΑ, δημόσιες και ιδιωτικές 

επιχειρήσεις, επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, ερευνητικά κέντρα, δημόσιες ή ιδιωτικές κοινοπραξίες, που έχουν να 
επιδείξουν καινοτόμες στρατηγικές «ευφυούς πόλης» ή σχετικές λύσεις.

Δείτε αναλυτικά τις κατηγορίες των βραβείων και δηλώστε τις υποψηφιότητές σας στο
www.bestcityawards.gr

πληροφορίες: Mαρία Βασιλικούδη, Τ: 210 6617 777 (εσωτ. 109), Ε: mvasilikoudi@boussias.com

       Τελική Ημερομηνία Υποβολής Υποψηφιοτήτων Δευτέρα 25 ΙουλίουNew  
FiNal Date



 πΥΛΩΝΑΣ Α - Liveable City 
Οι κατηγορίες του Πυλώνα Α αναγνωρίζουν τον σχεδιασμό, 
την καινοτομία και τις τεχνολογίες που αναπτύσσονται ή 
εφαρμόζονται για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των 
πολιτών μιας πόλης, καθώς και της βιώσιμης οικονομικής 
ανάπτυξής της και επικεντρώνονται στους παρακάτω τομείς:

1. Υποδομές / Infrastructure: Περιλαμβάνει έργα ύδρευσης, 
αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, ποδηλατοδρόμων, στάθμευσης, 
πρασίνου, χώρων αναψυχής ή και αποκατάστασης φυσικού 
περιβάλλοντος.
2. Αστική Ανάπλαση / Urban Development: Περιλαμβάνει 
αρχιτεκτονικά έργα που έχουν σχεδιαστεί και συμβάλλουν στη 
διατήρηση του τοπίου ή της γειτονιάς ή ενισχύουν την ταυτότητα 
μιας πόλης.
3. κινητικότητα & Mεταφορές / Mobility and Τransporta-
tion:  Περιλαμβάνει δράσεις, έργα ή και IoT Applications για 
την υποβοήθηση της μετακίνησης των πολιτών, καθώς και των 
εμπορευματικών μεταφορών.
4. ΤπΕ & Διακυβέρνηση / ICT & Governance: Περιλαμβάνει 
έργα ή και IoT Applications για την καθημερινή εξυπηρέτηση των 
πολιτών με την προσφορά υπηρεσιών από τη δημόσια διοίκηση.
5. Ασφάλεια /Safety, Surveillance and Fire detection: 
Περιλαμβάνει δράσεις, έργα ή και IoT Applications για την 
ασφαλή διαβίωση των πολιτών.
6. Υγεία / Health:  Περιλαμβάνει δράσεις, έργα ή και IoT 
Applications για την αναβάθμιση της ιατροφαρμακευτικής 
παρακολούθησης και εξυπηρέτησης των πολιτών.
7. Τουρισμός / Tourism: Περιλαμβάνει δράσεις, έργα ή 
και IoT Applications για την αναβάθμιση των παρεχόμενων 
τουριστικών υπηρεσιών που βελτιώνουν τη θέση της πόλης ως 
προορισμό στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.
8. πολιτισμός / Culture: Περιλαμβάνει δράσεις, έργα ή 
και IoT Applications για την αναβάθμιση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, που συντελούν στην παροχή εξατομικευμένων 
διαδραστικών εμπειριών ή στην ψυχαγωγία των κατοίκων και 
επισκεπτών μιας πόλης. 

 πΥΛΩΝΑΣ  B - Green City 
Οι κατηγορίες του Πυλώνα Β αναγνωρίζουν τον σχεδιασμό, 
την καινοτομία και τις τεχνολογίες που αναπτύσσονται ή 
εφαρμόζονται για τη δημιουργία μιας βιώσιμης πόλης 
και εστιάζονται στην προσπάθεια που συντελείται για την 
ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεών της, 
επικεντρώνοντας στους παρακάτω τομείς:
1. κτήρια / Building: Η κατηγορία αναγνωρίζει έργα, 
πρωτοβουλίες και λύσεις για την ανάπτυξη και την προώθηση 
υγιούς, βιώσιμης, φιλικής προς το περιβάλλον και ενεργειακά 
αποδοτικής διαχείρισης δημόσιων ή εμπορικών εγκαταστάσεων, 
καθώς και στη διατήρηση του τοπίου ή της γειτονίας ή της 
αναγνωρίσιμης ταυτότητας μιας πόλης. Τα έργα αυτά μπορεί να 
περιλαμβάνουν (χωρίς να περιορίζονται): 
1.1.  Αειφόρος αρχιτεκτονικός σχεδιασμός / Smart and sustaina-

ble architecture design

1.2.  Αξιοποίηση «πράσινης» & ανανεώσιμης ενέργειας / Use of 
green and renewable energy

1.3.  Αξιοποίηση ανακυκλώσιμων & ανανεώσιμων υλικών / Use 
of recycled, renewable materials

1.4. Παθητικό κτήριο / Passive house
1.5. Πιστοποίηση κτηρίων / Building certification
1.6. Εφαρμογές ΤΠΕ / IoT Applications

2. Διαχείριση Υδατικών πόρων / Water Μanagement:  
Η κατηγορία αναγνωρίζει έργα, πρωτοβουλίες, καινοτομίες και 
λύσεις για την αποτελεσματική διαχείριση των υδατικών πόρων, 
με στόχο την προφύλαξη και διατήρησή τους, παρέχοντας 
ταυτόχρονα ποιοτικό  πόσιμο νερό. Τα έργα αυτά μπορεί να 
αφορούν (χωρίς να περιορίζονται):
2.1. Δίκτυο ύδρευσης / Water supply 
2.2. Ποιότητα πόσιμου νερού / Water quality 
2.3.  Τεχνολογίες νερού & εξοπλισμός / Water technologies and 

equipments
2.4. Έξυπνοι μετρητές νερού / Smart water metering
2.5.  Διαχείριση υγρών αποβλήτων / Waste water  

management 
2.6.  Αξιοποίηση βιομηχανικών υγρών αποβλήτων /  

Industrial water reuse
2.7. Αφαλάτωση / Desalination technologies 
2.8. Εφαρμογές ΤΠΕ / IoT Applications

3. Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων / Solid Waste  
Management: Η κατηγορία αναγνωρίζει έργα, πρωτοβουλίες, 
καινοτομίες και λύσεις για τη συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, 
αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων. Τα έργα αυτά  
μπορεί να περιλαμβάνουν (χωρίς να περιορίζονται):
3.1.  Τεχνολογίες αποκομιδής αποβλήτων /Τechnologies to 

tackle waste 
3.2.  Διακίνηση & μεταφορά αποβλήτων /  Waste handling and 

transport
3.3. Απόρριψη αποβλήτων / Disposal solutions
3.4.  Ανακύκλωση & επαναχρησιμοποίηση / Recycling  

and reuse
3.5. Ανάκτηση ενέργειας / Energy and resource recovery
3.6. Εφαρμογές ΤΠΕ / IoT Applications

4. Διαχείριση Ενέργειας / Energy Management:  
Η κατηγορία αναγνωρίζει έργα, πρωτοβουλίες, καινοτομίες και 
λύσεις για την αποτελεσματική διαχείριση της καταναλισκόμενης 
ενέργειας. Τα έργα αυτά  μπορεί να περιλαμβάνουν (χωρίς να 
περιορίζονται):
4.1. Έξυπνο φωτισμό / Smart lighting solutions 
4.2.  Βελτιστοποίηση ενεργειακής αποδοτικότητας /  

Optimization of energy efficiency  
4.3. Έξυπνα ηλεκτρικά δίκτυα / Smart grids
4.4. Έξυπνοι μετρητές / Smart metering
4.5.  Χρηματοδότηση επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας / 

Business models for energy efficiency solutions
4.6. Εφαρμογές ΤΠΕ / IoT Applications

κΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥπΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Τα βραβεία χωρίζονται σε 2 Πυλώνες με διαφορετικές κατηγορίες βράβευσης:
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 Δικαίωμα Συμμετοχής 
Στα βραβεία μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή Περιφερειακές 
Ενότητες, ΟΤΑ, δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις 
κοινής ωφελείας, ερευνητικά κέντρα, δημόσιες ή ιδιωτικές 
κοινοπραξίες, που έχουν να επιδείξουν την τελευταία τριετία 
καλές πρακτικές, νέες καινοτόμες ιδέες, λύσεις ή τεχνολογίες 
που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και την 
προσβασιμότητά τους, εξασφαλίζουν σταθερότητα, παροχές 
υγείας, πολιτισμό, καθαρό περιβάλλον, εκπαίδευση, 
ασφάλεια, υποδομές  «ευφυούς πόλης», ενισχύουν την τοπική 
επιχειρηματικότητα και πρωτοβουλία, δεσμεύουν τους πολίτες 
να είναι ενεργοί και υπεύθυνοι. Κάθε εταιρεία ή Οργανισμός 
έχει το δικαίωμα να δηλώσει υποψηφιότητα σε όσες 
κατηγορίες βραβείων επιθυμεί. Υπεύθυνη για τα κείμενα των 
υποψηφιοτήτων, στα οποία θα στηριχθεί και θα αξιολογήσει η 
Κριτική Επιτροπή, είναι αποκλειστικά η εταιρεία ή ο Οργανισμός 
που υποβάλλει την υποψηφιότητα. Ο Διοργανωτής και η 
Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο 
ή πιθανά ελλιπή στοιχεία υποψηφιοτήτων. Η διοργάνωση 
διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, 
να συγχωνεύσει, να μετακινήσει ή να ακυρώσει κατηγορίες. 
Με την υποβολή των υποψηφιοτήτων σας στα βραβεία και τη 
συμμετοχή σας, συμφωνείτε με τη διαδικασία αξιολόγησής τους 
και τους όρους συμμετοχής των βραβείων.

 Υποβολή Υποψηφιοτήτων 
Για να θεωρηθεί έγκυρη μία υποψηφιότητα θα πρέπει μέχρι τις 
25/7/2016:
•  Να επισκεφτείτε το www.bestcityawards.gr, να συμπληρώσετε 

και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.
•  Να εξοφληθεί το κόστος συμμετοχής, με κατάθεση σε 

τραπεζικό λογαριασμό της Boussias Communications, 
στην οποία θα αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας ή του 
Οργανισμού.

•  Να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο  
e-mail:mvasilikoudi@boussias.com

 ζητούμενα για την Υποβολή Υποψηφιότητας 
Για να υποβάλετε online την αίτηση υποψηφιότητάς σας στις 
κατηγορίες των βραβείων θα πρέπει να συμπληρώσετε τα 
παρακάτω ζητούμενα:

1. περιγραφή & Στοιχεία Υποψηφιότητας  
(κείμενο έως 1.000 λέξεις) 
Περιγράψτε το έργο / την ενέργεια / την πρωτοβουλία / 
τη λύση που υποβάλλετε, παραθέτοντας όσο το δυνατόν 
περισσότερα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία και αναφέροντας 
την καινοτομία, τα οφέλη και τα αποτελέσματα που είχε σχετικά 
με την κατηγορία που συμμετέχει, λαμβάνοντας υπόψη τα 
κριτήρια αξιολόγησης. Αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους 
πιστεύετε ότι θα πρέπει να βραβευθεί στη συγκεκριμένη 
κατηγορία. Χρησιμοποιείστε απλό κείμενο (plain text).  
Στο κείμενο σας μπορεί να περιλαμβάνεται link  
(π.χ. www.bestcityawards.gr).

2. Φωτογραφίες (αρχείο .jpg έως 3ΜΒ)
Για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας μπορείτε να 
αποστείλετε έως 3 φωτογραφίες (προαιρετικά).

 κόστος Υποψηφιότητας 
Για τις επιχειρήσεις (πλην OTA):
200€ + 24% Φ.Π.Α. ανά υποψηφιότητα
Πακέτο 5 υποψηφιοτήτων (1 υποψηφιότητα δωρεάν):  
800€ + 24% Φ.Π.Α.
Πακέτο 8 υποψηφιοτήτων (2 υποψηφιότητες δωρεάν):  
1.200€ + 24% Φ.Π.Α.

Σημ.: Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία στο διαγωνισμό, δικαιούται 
2 δωρεάν προσκλήσεις για την Τελετή Απονομής των Βραβείων, 
ανεξαρτήτως από τον αριθμό των υποψηφιοτήτων της.

Για τους OTA:
Η πρώτη υποψηφιότητα: Δωρεάν
Κάθε επόμενη υποψηφιότητα: 200€ + 24% Φ.Π.Α.
Πακέτο 5 Υποψηφιοτήτων (2 υποψηφιότητες δωρεάν):  
600€ + 24% Φ.Π.Α.
Πακέτο 8 Υποψηφιοτήτων (3 υποψηφιότητες δωρεάν):  
1.000€ + 24% Φ.Π.Α.

Σημ.: Κάθε συμμετέχων Οργανισμός στο διαγωνισμό, εφόσον 
συμμετέχει με μία δωρεάν υποψηφιότητα, δεν δικαιούται 2 
δωρεάν προσκλήσεις για την Τελετή Απονομής. Η διοργάνωση 
θα αποστείλει το λογότυπο της βράβευσης ηλεκτρονικά και 
θα συμπεριλάβει τον Οργανισμό στη λίστα των Νικητών. Για 
κάθε επόμενη υποψηφιότητα με χρέωση, ισχύει ό,τι και για την 
περίπτωση των επιχειρήσεων (δείτε παραπάνω).

 κριτήρια Αξιολόγησης 
Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί από 
την Kριτική Eπιτροπή, με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 
στην υποβολή της υποψηφιότητας και λαμβάνοντας υπόψη τα 
ακόλουθα κριτήρια:

1. Στρατηγική και Στόχοι: Συμβολή της ενέργειας/δράσης/
λύσης στη δημιουργία μιας ευφυούς και βιώσιμης πόλης (20% 
ποσοστό βαρύτητας).
2. Ιδέα, Σχεδιασμός, καινοτομία: Δημιουργική ιδέα,  
μεταφορά από τη σύλληψη στην υλοποίηση, σχεδιασμός, 
μεθοδολογία και καινοτόμα στοιχεία της δράσης/
επένδυσης/λύσης. Συνεισφορά στην ενίσχυση της τοπικής 
επιχειρηματικότητας ή πρωτοβουλίας (25% ποσοστό 
βαρύτητας).
3. Υλοποίηση - Εκτέλεση: Έμφαση στα επιμέρους συστατικά 
υλοποίησης της ενέργειας/δράσης/λύσης, καθώς και στα 
στοιχεία πιθανής αλληλεπίδρασης και συνεισφοράς των 
πολιτών (15% ποσοστό βαρύτητας).
4. Οφέλη - Αποτελέσματα: Παράθεση ποσοτικών και 
ποιοτικών στοιχείων που έχουν προκύψει, καθώς και στοιχείων 
Key Performance Indicators (KPIs) από την ενέργεια /δράση/
λύση (40% ποσοστό βαρύτητας).

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & πΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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1.  Γιώργος πατούλης, Πρόεδρος ΚΕΔΕ, Δήμαρχος Αμαρουσίου, Πρόεδρος Κριτικής Επιτροπής

2.  Δρ. Γιώργος Αγερίδης, Δ/ντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, 
Πρόεδρος, Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων 

3.  Δρ. Ιωάννης Ανδρέου, Χημικός Μηχανικός, Energy Efficiency Expert

4.  Γιάννης Αυλωνίτης, Co-founder Εταιρεία Αρχιτεκτονικών Μελετών De-ar Architects

5.  Δρ. Δημήτρης Δερματάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

6.  Στέλιος Ευσταθιάδης, Συγκοινωνιολόγος, μέλος Ελληνικών και Διεθνών Συγκοινωνιακών Οργανισμών 

7.  Λευτέρης Ιωαννίδης, Πρόεδρος, Δίκτυο Πράσινων Πόλεων

8.  Δρ. κέλλυ καλαντζή, Διευθύντρια Διασφάλισης Ποιότητας, ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.

9.  Δρ. κάτια Λαζαρίδη, Αναπληρώτρια Πρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων,  
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, πρώην Πρόεδρος Ε.Ο.ΑΝ 

10.   Δρ. Ηλίας Μαγκλογιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιά

11.  κωνσταντίνος Μάντζιος, Επιθεωρητής Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Συντονιστής Κριτικής Επιτροπής

12.  Σωτήρης παπασπυρόπουλος, MD, MPH Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Accurate Health Auditing & Consulting

13.  Δημήτρης παπαστεργίου, Πρόεδρος Επιτροπής Καινοτομίας Ανάπτυξης και Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας, ΚΕΔΕ 

14.  Δρ. Ιωάννης παππάς, Global Sustainable Tourism Council (BoD), Sustainable Tourism Auditor, Certified European Energy 
Manager

15.  παναγιώτης Σκιαδάς, Διευθυντής Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ΒΙΟΧΑΛΚΟ 

16.  Δρ. Γιάννης Σολδάτος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Athens Information Technology

17.  Δρ. κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Διευθυντής Ερευνών στο ΙΠ&Τ του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”

18.  Δρ. περικλής Χατζημίσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

κΡΙΤΙκΗ ΕπΙΤΡΟπΗ

www.bestcityawards.gr
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