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Σύντομη περιγραφή 

Το Εργαστήριο θα διαπραγματευτεί θέματα οικονομικών επιπτώσεων και χρηματοδοτήσεων της 

πολιτιστικής κληρονομιάς. Αξιοποιώντας τις ευρωπαϊκές στρατηγικές για την ένταξη της 

οικονομικής διάστασης στη συζήτηση για την πολιτιστική κληρονομιά, το Εργαστήριο έχει 

σχεδιαστεί για να δημιουργήσει ένα πλαίσιο που αναγνωρίζει το οικονομικό αντίκτυπο των 

επενδύσεων στην πολιτιστική κληρονομιά. Για το σκοπό αυτό, θα παρουσιαστούν τα τελευταία 

στοιχεία και μεθοδολογίες για τη μέτρηση των οικονομικών επιπτώσεων της πολιτιστικής 

κληρονομιάς, μέσω παραδειγμάτων από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το Εργαστήριο έχει ως στόχο να αποτελέσει σημείο συνάντησης αντιπροσώπων από διάφορα κράτη 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία επιδιώκουν να θέσουν την πολιτιστική κληρονομιά στις 

εθνικές τους ατζέντες με στρατηγική εστίαση στις επόμενες τρεις Προεδρίες του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου. Επιπρόσθετα, στο Εργαστήριο θα εμπλακούν εκπρόσωποι από το Συμβούλιο της 

Ευρώπης (Council of Europe), καθώς και από τη διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European 

Commission’s Directorates-General for Education and Culture and Regional and Urban Policy). Οι 

αντιπρόσωποι καλούνται να μοιραστούν τις ισχύουσες εθνικές ατζέντες και τα μελλοντικά σχέδια, 

καθώς και να ανταλλάξουν στοιχεία για το ρόλο των επενδύσεων στην πολιτιστική κληρονομιά.   
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Σε ποιους απευθύνεται 
 

Το εργαστήριο απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς που εμπλέκονται άμεσα με 

δράσεις που αφορούν την πολιτιστική κληρονομιά ή επωφελούνται από τις επιδράσεις της 

πολιτιστικής κληρονομιάς σε άλλους τομείς, καθώς και πιθανούς δικαιούχους επιχορηγήσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που προορίζονται άμεσα ή έμμεσα για αυτήν. Αφορά, επίσης, κρατικούς 

περιφερειακούς και τοπικούς φορείς, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τις πολιτικές που αφορούν την 

πολιτιστική κληρονομιά, τη διατήρησή της και τον πολιτιστικό τουρισμό στη Νότια Ευρώπη, καθώς και 

οργανισμούς που η δράση τους σχετίζεται με την πολιτιστική κληρονομιά (όπως UNESCO, Joint 

Programming Initiative on Cultural Heritage, CDCPP members, Europa Nostra, ENCATC - European 

Network on Cultural Management and Policy and Interpret Europe). Επιπρόσθετα, απευθύνεται σε 

φορείς που ενδιαφέρονται για το χωροταξικό σχεδιασμό ή τον τουρισμό που σχετίζεται με την 

πολιτιστική κληρονομιά. 

 

Προκαταρτικό πρόγραμμα 

 

08:45 Προσέλευση - Εγγραφές   

09:00 Χαιρετισμός 
Κυριάκος Κούνδουρος, Αναπληρωτής Διευθυντής, 

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως   
 

09:15 Εισαγωγή -Setting the scene 

Zintis Hermansons, ESPON EGTC 

Ειρήνη Χατζησάββα-Άνταμ, Ανώτερη Λειτουργός, 

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως   

 

09:30 

Η στρατηγική θέση της Πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη 
 

Στρατηγική 21: Η σχέση μεταξύ 

πολιτιστικής κληρονομιάς, οικονομίας 

και διακυβέρνησης 

 Kathrin Merkle ή Maguelonne Dejeans-Pons (tbc), 

Συμβούλιο της Ευρώπης 
 

Η θέση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην 

Νέα Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον 

Πολιτισμό. 

 Erminia Sciacchitano, Chief Scientific Advisor of the 

European Year of Cultural Heritage 2018, European 

Commission’s Directorate General for Education, 

Youth, Sport and Culture 

 

10:30 Η στρατηγική θέση της Πολιτιστικής κληρονομιάς στις εθνικές ατζέντες (national agendas) 
 

 

Αναπτύσσοντας μια νέα Ρουμανική Εθνική 

Στρατηγική για την πολιτιστική κληρονομιά 

μέσα σε ένα νέο νομικά πλαίσιο 

 

 

 

Dr Stefan Balici, Director General of the Romanian 

National Institute of Heritage 
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Ο ρόλος της πολιτιστικής κληρονομιάς 

στην στρατηγική της Χωροταξικής 

Ανάπτυξης της Σλοβενίας. 

Barbara Mlakar, Secretary, Cultural Heritage 

Directorate, Ministry of Culture 

11:15  Διάλειμμα    

11:45 
Προς μια τεκμηριωμένη πολιτική: παρατηρώντας τις επιδράσεις της πολιτιστικής 

κληρονομιάς  

 

Πώς επιτυγχάνεται η παρακολούθηση 

και αξιολόγηση των επιδράσεων της 

πολιτιστικής κληρονομιάς; 

 HERITAGE project: 

Παρουσίαση ενός κοινού μεθοδολογικού 

πλαισίου που περιγράφει τον τρόπο 

καθορισμού του επιπέδου της επίδρασης 

της πολιτιστικής κληρονομιάς σε 

διάφορους οικονομικούς τομείς. 

Dr Elissavet Lykogianni, Associate Director, VVA 

and Richard Procee, Researcher, VVA 

 

Παρακολούθηση και αξιολόγηση 

επιδράσεων στην πράξη (;) 

Good practice case of impact assessment 
of cultural heritage investment.  

 

 

ESPON pipeline:  

Εφαρμοσμένη έρευνα για τις επιδράσεις 

της πολιτιστικής κληρονομιάς στην 

κοινωνική ευημερία 

Zintis Hermansons, ESPON EGTC 
 

13:00  Γεύμα στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως  

13:45  Προτάσεις για χάραξη πολιτικών και επόμενα βήματα   

 

Θέματα συζήτησης στρογγυλής 

τραπέζης: 

 

 Ο μελλοντικός ρόλος της 

πολιτιστικής κληρονομιάς στις 

εθνικές πολιτιστικές ατζέντες. 

 

 Ο ρόλος παρατήρησης δεικτών 

όσον αφορά τον χωροταξικό 

σχεδιασμό, τις χρηματοδοτήσεις 

και τις μελλοντικές επενδύσεις.  

 

Η στρογγυλή τράπεζα στοχεύει στην έναρξη 

συζήτησης μεταξύ εθνικών/θεσμικών εκπροσώπων 

και προσκεκλημένων ομιλητών. 

 Υπουργείο Εσωτερικό (CY) 

 Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων (CY) 

 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (CY) 

 Φορείς που συμμετέχουν σε έργα σχετικά με 

την πολιτιστική κληρονομιά, τα οποία 

χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. 

 

15:45 Συμπεράσματα 
NN, tbd 

 

16:00 Τέλος εργαστηρίου  
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Εγγραφή και στοιχεία επικοινωνίας 

 
Εγγραφή στην ιστοσελίδα: www.espon.eu/cyprus  
 

Ilaria d’Auria - ERRIN (ESPON Programme) 

Mob: +32 496 305 436 

ilaria.dauria@errin.eu  

Vassilen Iotzov - ESPON EGTC 

Tel: +352 20 600 280 04 

vassilen.iotzov@espon.eu 

 

 

Χώρος διεξαγωγήs 

Λευκωσία, Κύπρος/ Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, 

Κεντρικά Γραφεία / Κινύρα 5-6, 1102 Λευκωσία 

Μέρος Α΄ (πρωί): Αμφιθέατρο 

Μέρος Β΄ (απόγευμα): Βιβλιοθήκη 

 
 
 
 

Χάρτης τοποθεσίας 
 
Κεντρικά Γραφεία, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως 

Κινύρα 5-6, 1102 Λευκωσία 

 

 

mailto:vassilen.iotzov@espon.eu

