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     Μόνον µε Ηλεκτρονική Ταχυδρόµηση 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
 

              Αθήνα,  7  ∆εκεµβρίου 2015 
              Α.Π. 42766 

Ταχ. ∆/νση : Σταδίου 27 
Ταχ. Κώδικας: 10183, Αθήνα 
Πληροφορίες: ∆ρ.Αντώνιος Καρβούνης 
Τηλέφωνο: 213 136 4710 
Φαξ: 210 37 44 713 
E-mail: a.karvounis@ypes.gr  

Προς: 
1) Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις του 
Κράτους 
α) Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραµµατέων 
β) ∆/νσεις ∆ιοίκησης  
2) ∆ήµους της Χώρας 
 

 
ΘΕΜΑ: Βραβεία Ευρωπαϊκού Πολεοδοµικού και Περιφερειακού 
Σχεδιασµού 
 
1. Γενικά 

 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Χωροτακτών βραβεύει για 11η χρονιά στρατηγικές, 

έργα και πρωτοβουλίες που βελτιώνουν σηµαντικά την ποιότητα ζωής στις 

αστικές και αγροτικές περιφέρειες της Ευρώπης.  Μέσω των βραβείων, το 

Συµβούλιο στοχεύει στα εξής:  

(α) Επίδειξη στο γενικό κοινό και στο επάγγελµα του χωροτάκτη, ειδικότερα, 

εκείνων των επιτυχηµένων και καινοτόµων έργων σχεδιασµού µέσω των 

οποίων η ποιότητα ζωής των ευρωπαίων πολιτών αναβαθµίζεται και 

βελτιώνεται σε κοινωνικό, οικονοµικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. 

(β) Προώθηση των ιδεών και του οράµατος του Συµβουλίου για το µέλλον των 

ευρωπαϊκών πόλεων και περιφερειών όπως αποτυπώνεται στην Ευρωπαϊκή 

Χάρτα του 2013 για τη δηµιουργία εκείνων των συνθηκών για την προώθηση 

της αειφόρου ανάπτυξης. 

 

 

 



 2 

2. Περιεχόµενο της πρόσκλησης 

Οι προτάσεις αφορούν τις εξής 3 κατηγορίες:  

 

(α) Στρατηγικός Σχεδιασµός: ποιότητα και καινοτοµία στη σχεδιαστική 

διαδικασία µεταξύ των επιτευγµάτων και των στόχων· τρόπος αντιµετώπισης 

των εµποδίων στη διαδικασία του σχεδιασµού· προσαρµογή στις σχεδιαστικές 

πολιτικές και την ανάπτυξη της συµµετοχής των πολιτών που οδηγεί 

µεγαλύτερη αποδοτικότητα στη σχεδιαστική διαδικασία· επίδειξη αποδοτικού 

στρατηγικού σχεδιασµού που ενισχύει την οικονοµική ανάπτυξη στην 

ποιότητα ζωής ολόκληρης της κοινότητας. 

 

(β) Έξυπνη κινητικότητα στις πόλεις: επίδειξη του ρόλου του χωροταξικού 

σχεδιασµού στην ενίσχυση της προσβασιµότητας µέσα στις πόλεις· αύξηση 

των ευκαιριών για πεζούς, δικυκλιστές και δηµόσιες µεταφορές· ενίσχυση της 

ενεργειακής αποδοτικότητας και καλύτερη κοινοχρησία των δηµοσίων χώρων· 

υποστήριξη των πραγµατικών καινοτοµιών µε εναλλακτικές επιλογές πέραν 

της συµβατικής διαχείρισης των µεταφορών. 

 

(γ) Ενεργειακή αποδοτικότητα και χωροταξικός σχεδιασµός: επίδειξη του 

ρόλου του χωροταξικού σχεδιασµού στην υποστήριξη των 

ανανεώσιµων/αειφόρων ενεργειακών λύσεων µέσω µετριασµού των 

συνεπειών της κλιµατικής αλλαγής· ποιότητα στην ενσωµάτωση της 

ενέργειας, της διαχείρισης και του σχεδιασµού. 

 

3. Επιλεξιµότητα συµµετεχόντων 

 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν χωροτάκτες και δήµοι από τα 47 ευρωπαϊκά 

κράτη-µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης.  

 

4. Υποβολή αίτησης, προθεσµία και πληροφορίες 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε έντυπη µορφή µέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2016. Τα 

έντυπα των αιτήσεων, οι όροι συµµετοχής αλλά και όλο το συνοδευτικό υλικό 
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της παρούσας πρόσκλησης, οι ενδιαφερόµενοι φορείς µπορούν να λάβουν 

από την εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.ectp-
ceu.eu/images/stories/Awards2016/2016%20Awards%20Info%20Brochure.pdf 

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις. 

 

                                             H ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 

     

                   ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ 

 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ 
Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα 
(E-mail: amfiktio@otenet.gr) 
2) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ 
Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια 
(E-mail: epolis@efxini.gr) 
3) ΠΕ∆ της Χώρας 
4) Κ.Ε.∆.Ε. 
Ακαδηµίας 65 και Γεναδίου 8, Τ.Κ 10678 Αθήνα 
(E-mail: info@kedke.gr) 
5) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής    
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ   ΑΕ.),  
Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ 104 36 ΑΘΗΝΑ 
(E-mail: info@eetaa.gr) 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 
- Γραφείο κ. Υπουργού 
- Γραφείο κ. Υφυπουργού 
- Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα 
-Γραφείο κ. Γενικού ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών και ∆ιοικητικής 
Υποστήριξης 
-∆/νση  Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (µε την παράκληση να αναρτηθεί στο 
site του Υπουργείου, στη διαδροµή: To Υπουργείο-Πολιτικές και ∆ράσεις-
∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά Θέµατα ΟΤΑ-Προγράµµατα & Συνεργασίες- 
Ενηµερώσεις-Ανακοινώσεις) 
-∆/νση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
Τµήµα Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και Κρατικών Ενισχύσεων 
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