Θέμα: Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο - Προετοιμασία 6ης απονομής Βραβείου
Τοπίου,(2018-2019), του Συμβουλίου της Ευρώπης
Το ΥΠΕΝ στο πλαίσιο εφαρμογής του Αρθ.11 «Βραβείο Τοπίου», της Ευρωπαϊκής Σύμβασης
για το Τοπίο, και λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμα CM / Res (2017) 18 «Landscape Award
Alliance of the Council of Europe», σχετικά με τη «Συμμαχία για το Βραβείο Τοπίου του
Συμβουλίου της Ευρώπης», που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου
της Ευρώπης, απευθύνει προς όλους τους δικαιούχους: Περιφέρειες, Δήμους, ή Ενώσεις
αυτών και προς τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε θέματα Τοπίου, πρόσκληση υποβολής
υποψηφιότητας για το Βραβείο Τοπίου (2018-2019) του Συμβουλίου της Ευρώπης.
(CM/Res (2008)3, appendix ar.2)
Παράλληλα το ΥΠΕΝ απευθύνει πρόσκληση προς τους Επιστημονικούς Φορείς της χώρας
όπως: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων
Ανωτάτων Σχολών, Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ, ΠΕΑ), Σύλλογο Ελλήνων
Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ), Σύλλογο Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας,
Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΕΜΠΧΠΑ), Πανελλήνιο Σύλλογο Αρχιτεκτόνων
Τοπίου (ΠΣΑΤ), προκειμένου να λειτουργήσουν κατά το δυνατό συμβουλευτικά και
υποστηρικτικά προς τις Περιφέρεις και τους Δήμους, για την διερεύνηση, προετοιμασία και
προώθηση τυχόν σχετικών προτάσεων στο υπαγορευόμενο πλαίσιο, σύμφωνα με τη Φόρμα
Αίτησης Συμμετοχής-Application form Landscape Award 2018-2019. Οι υποψηφιότητες
οφείλουν να πληρούν τους όρους και τα κριτήρια σύμφωνα με τo ψήφισμα της Επιτροπής
Υπουργών CM /Res(2008)3.
Με δεδομένο ότι ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της σχετικής υποψηφιότητας από
τη χώρα μας στη γραμματεία της Σύμβασης, μέσω της Μόνιμης Αντιπροσωπείας μας στο
Συμβούλιο της Ευρώπης (ΣοΕ), ορίζεται η 30η Ιανουαρίου 2019, οι σχετικές προτάσεις θα
πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά έως την 30η Νοεμβρίου στο ΥΠΕΝ:
• Γεν. Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού, Email: g.kotini@prv.ypeka.gr
• Τμήμα Εθνικής Χωροταξικής Στρατηγικής της Δ/νσης Χωροταξικού Σχεδιασμού,
Email: e.lagiou@prv.ypeka.gr
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν, θα αξιολογηθούν από Ειδική Επιτροπή που θα συσταθεί
για το σκοπό αυτό, προκειμένου να επιλεγεί το Τοπίο που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας
για την υποψηφιότητα Βραβείου (2018-20019) του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Οι διαδικασίες αξιολόγησης των προτάσεων από την Ειδική Επιτροπή, θα υπόκεινται σε
δημοσιοποίηση, διασφαλίζοντας τη δυνατότητα διαβούλευσης για έλλογο χρονικό
διάστημα.
Προς επίτευξη κοινής βάσης διαλόγου και προώθησης του στόχου:
Επισυνάπτονται στην παρούσα Ανακοίνωση, η τελική Φόρμα Αίτησης-Συμμετοχής,
«Application form Landscape Award 2018-2019» και σε Ελληνική μετάφραση, τα
ψηφίσματα της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, 1. CM/Res
(2008)3,Rules governing the Landscape Award of the Council of Europe, και 2. CM/Res
(2017)18 on the Landscape Award Alliance of the Council of Europe.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Λάγιου στο τηλέφωνο
2131515331.

