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Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο 

τον συντάκτη της, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σ’ αυτήν. 

 
 

4ο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών 

και το Μανιατάκειον Ίδρυμα, βασικοί εταίροι στο πρόγραμμα 

ERASMUS + InHeriT, διοργάνωσαν Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «Η 

Πολιτιστική Κληρονομιά ως Οικονομική και Κοινωνική Αξία: 

Οικονομικά Οφέλη, Κοινωνική Ευκαιρίες και Προκλήσεις της 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς για την Αειφόρο Ανάπτυξη" στις 11-13 

Μαΐου 2016 στο Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας, Εξέλιξη, 

του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, στο Καστρί. Σκοπός της 

συνάντησης ήταν η διάδοση και διάχυση της επικείμενης 

ομώνυμης έκδοσης του InHeriT. 

To InHeriT είναι ένα τριετές πρόγραμμα ERASMUS + με στόχο την 

ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την οικονομική και 

κοινωνική αξία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και τον καίριο 

ρόλο της στη δημιουργία τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, 

συμβάλλοντας, έτσι, στην οικοδόμηση μιας «έξυπνης, βιώσιμης 

και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας» στην Ευρώπη με υψηλά 

επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής 

συνοχής. Οι εταίροι του InHeriT είναι η Σχολή Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών, του Πολυτεχνείου Κρήτης (συντονιστής), το Τμήμα 

Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, το 

Business School του Πανεπιστημίου Middlesex του Λονδίνου, το 

Μανιατάκειον Ίδρυμα, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 

Κύπρος, το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, Χανιά, και το 

Fondazione Flaminia, Ραβέννα, Ιταλία. 

Στο Συνέδριο συμμετείχαν διακεκριμένοι εμπειρογνώμονες από 

ένα ευρύ αντιπροσωπευτικό φάσμα ευρωπαϊκών πολιτιστικών, 

ακαδημαϊκών και άλλων οργανισμών, οι οποίοι 

συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν σχετικά με την κοινωνική 

και οικονομική αξία, τη διακυβέρνηση και τη χρηματοδότηση της 

πολιτιστικής κληρονομιάς. Το Συνέδριο παρακολούθησαν πάνω 

από εκατό συμμετέχοντες από την Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρο, 

Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Αλβανία, 

Σιγκαπούρη και Ιαπωνία. Το Συνέδριο συγκέντρωσε ομιλητές 

από διάφορα πανεπιστήμια, εμπειρογνώμονες από ιδρύματα 

πολιτιστικής κληρονομιάς, εκπροσώπους τραπεζικών 

ιδρυμάτων με εμπειρία στη χρηματοδότηση έργων αστικής 

ανάπλασης και πολιτιστικής κληρονομιάς, ερευνητές από 

ερευνητικούς οργανισμούς, εμπειρογνώμονες από εταιρείες 

συμβούλων, καθώς επίσης και δημόσιους λειτουργούς από την 

κεντρική διοίκηση και τις τοπικές διοικήσεις, καθώς και από άλλα 

ενδιαφερόμενα μέρη. 

Οι συμμετέχοντες συζήτησαν και ανταλλάξανε απόψεις σχετικά 

με την οικονομική αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη 

συμβολή της στην οικονομική και κοινωνική ευημερία και το 
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ρόλο της στην επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης σε τοπικό, 

περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το Συνέδριο συνέβαλε στη  

 

δημιουργικότητα και την καινοτόμο σκέψη των συμμετεχόντων, 

ως απαραίτητη προϋπόθεση για την προώθηση της 

κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στην 

προστασία, τη διατήρηση και την ένταξη της πολιτιστικής 

κληρονομιάς στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Επιπλέον, 

συνέβαλε στην αύξηση της ευαισθητοποίησης όλων των 

συμμετεχόντων σχετικά με την εμπειρία και τα αποτελέσματα 

διεθνών οργανισμών, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, η UNESCO 

και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που θεωρούν την 

πολιτιστική κληρονομιά ως σημαντική πηγή κεφαλαίου και έχουν 

αναπτύξει οικονομικά εργαλεία και προσεγγίσεις για τη συμβολή 

της στην εθνική, περιφερειακή και τοπική οικονομική ανάπτυξη. 

Τα τρία βασικά επιτεύγματα του Διεθνούς Συνεδρίου: 

• Συγκέντρωσε αρχιτέκτονες, οικονομολόγους, 

αρχαιολόγους, εμπειρογνώμονες στη διαχείριση, τραπεζίτες, 

ειδικούς στην πληροφορική, σύμβουλους από τον ιδιωτικό 

τομέα, δημόσιους λειτουργούς από την κεντρική κυβέρνηση και 

τις τοπικές αρχές, κ.λπ., οι οποίοι συνέβαλαν στην ανάδειξη των 

διαφόρων διαστάσεων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, όπως 

ακριβώς ένα πάζλ όπου τα διάφορα κομμάτια συνδέονται 

μεταξύ τους για να το σχηματίσουν. 

• Αύξησε την κατανόηση των διαφόρων διαστάσεων της 

πολιτιστικής κληρονομιάς και την αλληλεπίδρασή της με την 

οικονομία και την κοινωνία, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος 

της βιώσιμης ανάπτυξης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 

επίπεδο. 

• Κατά τη διάρκειά του, ειδικοί από διάφορους τομείς που 

έχουν, όμως, κοινό ενδιαφέρον για την Πολιτιστική Κληρονομιά, 

ξεκίνησαν διάλογο μεταξύ τους, «μιλώντας» σε κοινή γλώσσα, 

για την αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς, με σκοπό την 

αύξηση της αμοιβαίας κατανόησης στη χάραξη της δημόσιας 

πολιτικής για τα πολιτιστικά αγαθά.  

 

Το Συνέδριο διεξήχθη με τη χορηγία της Αλουμίνιον της Ελλάδος, 

της ΔΕΗ, της excelixi, της impressme και του med-sec. 
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