
2.Ψήφισμα CM / Res (2017) 18 «Σχετικά με τη Συμμαχία για το Βραβείο Τοπίου του Συμβουλίου της   

Ευρώπης» 

 

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 27 Σεπτεμβρίου 2017 κατά τη 1295η συνεδρίαση των 

Αντιπροσώπων Υπουργών) 

                                                                                                                                                       

Η Επιτροπή Υπουργών, 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο (ETS Νο 176)
i
 (στο εξής 

καλούμενη «η Σύμβαση») που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 

19 Ιουλίου 2000 και άνοιξε προς υπογραφή στη Φλωρεντία στις 20 Οκτωβρίου 2000, θεσπίζει το Βραβείο 

Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης (στο εξής "το Βραβείο"), 

Λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμα CM / Res (2008) 3 σχετικά με τους κανόνες που διέπουν το Βραβείο 

Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης, 

Υπογραμμίζοντας ότι ο σκοπός του Βραβείου είναι να επιβραβεύει υποδειγματικές πρακτικές 

πρωτοβουλίες για την επίτευξη στόχων ποιότητας τοπίου στα εδάφη των συμβαλλομένων Μερών της 

Σύμβασης (στο εξής "τα Μέρη") , 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βραβείο είναι σύμφωνο με το έργο του Συμβουλίου της Ευρώπης υπέρ των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και της αειφόρου ανάπτυξης και ότι προάγει την εδαφική 

διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας αναγνωρίζοντας τη σημασία των μέτρων 

που λαμβάνονται για τη βελτίωση των τοπικών χαρακτηριστικών των συνθηκών διαβίωσης των 

ανθρώπων, 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βραβείο έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία των πολιτών ως 

προς τις αξίες, τους ρόλους και τους μετασχηματισμούς των τοπίων, 

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της συλλογής των υποδειγματικών επιτευγμάτων που παρουσιάστηκαν 

από τα συμβαλλόμενα Μέρη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο στο πλαίσιο των συνεδριών του 

Βραβείου Τοπίου, 

Αποφασίζει ότι: 

I. Τα παραδειγματικά επιτεύγματα που παρουσιάστηκαν από τα συμβαλλόμενα κράτη της Ευρωπαϊκής 

Σύμβασης για το Τοπίο στο πλαίσιο των συνόδων του Βραβείου Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης και 

αναγνωρίστηκαν από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι μέρος της "Συμμαχίας 

Βραβείου Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης ".
1
 

II. Τα συμβαλλόμενα Μέρη καλούνται να ενθαρρύνουν την κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης της 

Συμμαχίας Βραβείου Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά 

με τη σημασία του τοπίου. 
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