Θέμα: Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο – Προετοιμασία 6ης απονομής Βραβείου
Τοπίου,(2018-2019), του Συμβουλίου της Ευρώπης
Παράταση χρόνου υποβολής προτάσεων στο ΥΠΕΝ- Νέα καταληκτική ημερομηνία η 17η
Δεκεμβρίου 2018
Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης της 15ηs Οκτωβρίου 2018 σύμφωνα με την
οποία,
«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 σύμφωνα με τους όρους και τα κριτήρια όπως ορίζονται στο
(CM/Res (2008)3, appendix ar.2)…»
Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται ο χρόνος υποβολής προτάσεων εκ μέρους των
δικαιούχων, έως την 17η Δεκεμβρίου 2018.
οι σχετικές προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο ΥΠΕΝ στη διεύθυνση:
•Γεν. Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού, Email: g.kotini@prv.ypeka.gr, ή εναλλακτικά στο:
•Τμήμα Εθνικής Χωροταξικής Στρατηγικής της Δ/νσης Χωροταξικού Σχεδιασμού,
Email: e.lagiou@prv.ypeka.gr
Υπενθυμίζεται ότι, οι προτάσεις που θα υποβληθούν-και θα περιλαμβάνουν, φωτογραφίες,
αφίσες, video, κείμενο στην αγγλική και/ή κείμενο οπωσδήποτε στην ελληνική, κατά την
πρώτη υποβολή της πρότασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Αίτηση συμμετοχής,
«Αpplication form»- θα αξιολογηθούν από Ειδική Επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό
αυτό, προκειμένου να επιλεγεί η Ελληνική υποψηφιότητα για το Βραβείο Τοπίου,(201820019), του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η Επιτροπή θα αποτελείται από στελέχη του ΥΠΕΝ
και επιστήμονες με σημαντική συνεισφορά στον τομέα του Τοπίου. Τα αποτελέσματα
αξιολόγησης-επιλογής της Ελληνικής εκπροσώπησης και οι σημαντικές συμμετοχές, κατά
την κρίση της Επιτροπής, θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ. Το ΥΠΕΝ διατηρεί το
δικαίωμα να προβαίνει στη δημοσίευση των ανωτέρω συμμετοχών, με στόχο την προβολή
τους ως σημαντικών παραδειγμάτων δράσεων σχετικών με την ενίσχυση του Τοπίου, χωρίς
καμία επιβάρυνση έναντι των δημιουργών. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα συνημμένα της
πρώτης σχετικής Πρόσκλησης, της 15ης Οκτωβρίου 2018 που έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ , (www.ypeka.gr), με τίτλο «Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο Προετοιμασία 6ης απονομής Βραβείου Τοπίου(2018-19) του Συμβουλίου της Ευρώπης».
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Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Ε. Λάγιου στο τηλέφωνο
2131515331.

