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 Η ανακήρυξη της Αθήνας ως «Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Καινοτομίας 2018» από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγινε στη Λισσαβώνα, στο πλαίσιο του Διεθνούς Τεχνολογικού Φόρουμ 
“WebSummit 2018”, που διοργανώνεται στη πορτογαλική πρωτεύουσα 5-8 τ.μ. Η βράβευση έγινε 
κατά την διάρκεια ειδικής τελετής, που έλαβε χώρα στο κεντρικό συνεδριακό χώρο της διοργάνωσης.  
Το βραβείο παρέλαβε ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης, από το Πορτογάλο Ευρωπαίο 
Επίτροπο Έρευνα κ. Carlos Moeda και συνοδεύεται  από οικονομικό έπαθλο ύψους ενός 
εκατομμυρίου ευρώ.   
 Στην ομιλία του μετά τη παραλαβή του βραβείου ο κ. Καμίνης τόνισε ότι, «αποτελεί μία 
τεράστια αναγνώριση της προσπάθειας που καταβλήθηκε στην Αθήνα για την αντιμετώπιση των 
μεγάλων ζητημάτων της πόλης με ένα διαφορετικό τρόπο  ώστε να αποτελέσει παράδειγμα και για 
άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, που έρχονται αντιμέτωπες με δυσκολίες κοινωνικές, οικονομικές, ηθικές». 
Ακόμη υπογράμμισε ότι, «η κοινή προσπάθεια - πολιτών, πανεπιστήμιων, ιδιωτικών ιδρυμάτων, 
εταιριών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, δημοτικών υπηρεσιών και αιρετών εκπρόσωπων υπερέβη 
στεγανά δημιουργώντας ένα νέο σύνολο ποικίλλων οικοσυστημάτων. Μια νέα πόλη στην οποία οι 
άνθρωποι θέλουν να ανήκουν και με κεντρικό συντονιστικό ρόλο τον Δήμο ως «υπερήφανο 
μαέστρο», που βλέπει την ταλαντούχα ομάδα του να δημιουργεί και να διαπρέπει». Επίσης τόνισε ότι, 
«η καινοτομία αποτελεί μέρος της κουλτούρας της Αθήνας και η οποία της επιτρέπει να επιτυγχάνει  
περισσότερα με λιγότερους πόρους». 
 Στην συνέχεια υπογράμμισε ότι, η βράβευση αυτή ανήκει σε όλους τους δημότες της Πόλης 
και σε όλους τους Έλληνες καθώς βραβεύεται η πρωτεύουσα της χώρας, ευχαριστώντας τους 
Αθηναίους που συνέβαλαν με θετικό τρόπο στην κρίσιμη περίοδο, που διάνυσε η χώρα. Επίσης ο κ. 
Καμίνης εστίασε στον τρόπο με τον οποίο επέλεξε η δημοτική αρχή να δημιουργήσει νέες 
συνεργασίες ώστε να μετατραπεί η Αθήνα σε μια πόλη όπου θέλουν να ανήκουν οι πολίτες και να 
συμμετέχουν στην κοινή προσπάθεια. Χαρακτηριστικά  ανέφερε δράσεις όπως τα «Ανοιχτά Σχολεία», 
την  διαχείριση από το Δήμο του προσφυγικού ζητήματος, την Ολοκληρωμένη Στρατηγική 
Ανθεκτικότητας και το Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή. Πρόκειται, επεσήμανε, για 
εργαλεία με τα οποία η Αθήνα θέτει συγκεκριμένους στόχους για την επιτυχή αντιμετώπιση των 
κλιματικών και όχι μόνο προκλήσεων, καθώς και την εφαρμογή ολοκληρωμένης στρατηγικής για την 
ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου, σε συνεργασία με τις σημαντικότερες εταιρίες της αγοράς, τα 
Πανεπιστήμια της πόλης και τις δημοτικές Υπηρεσίες. Τέλος, ο κ. Καμίνης συμπλήρωσε ότι η 
διάκριση αυτή αποδεικνύει ότι  η καινοτομία είναι προσβάσιμη και αποτελεί μήνυμα ότι, επιθυμούμε 
μια Ευρώπη ανοιχτή, αλληλέγγυα, συμπεριληπτική και δραστήρια στα ζητήματα που αφορούν στους 
πολίτες. 
 Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη διάκριση, επιβραβεύει ευρωπαϊκές πόλεις, που παράγουν 
και εφαρμόζουν καινοτόμες λύσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, στη δημιουργία 
δυναμικών καινοτόμων οικοσυστημάτων. Στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας το βραβείο 
διεκδικούσαν μαζί με την Αθήνα, η Τουλούζη (Γαλλία), το Αμβούργο (Γερμανία), η πόλη Leuven 
(Βέλγιο), η Umea (Σουηδία) και το Aarhus (Δανία), ενώ στον πρώτο γύρο είχαν αποκλειστεί πόλεις 
όπως η Μαδρίτη και η Λισσαβόνα 
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