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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ;
Το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς συγκεντρώνει
εξαίρετους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς με συμβολική
ευρωπαϊκή αξία. Όλοι οι χώροι στους οποίους έχει απονεμηθεί
το Σήμα έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην ιστορία και τον πολιτισμό της Ευρώπης ή στην Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τους χώρους με το Σήμα
της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς είτε σαν μεμονωμένους προορισμούς είτε στο πλαίσιο μιας περιοδείας. Ούτως ή
άλλως, θα αποκτήσουν μια πραγματική αίσθηση για το εύρος
και την κλίμακα αυτού που έχει να προσφέρει και έχει ήδη επιτύχει η Ευρώπη.
Από τη γέννησή του το 2006 ως κοινή πρωτοβουλία των εθνικών κυβερνήσεων, η διαχείριση του Σήματος γίνεται σήμερα
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι χώροι Ευρωπαϊκής
Πολιτιστικής Κληρονομιάς επιλέγονται προσεκτικά σε εθνικό
και ευρωπαϊκό επίπεδο για τη συμβολική τους αξία και για τις
δραστηριότητες που προσφέρουν, οι οποίες τονίζουν τη θέση
και το ρόλο τους στην Ευρωπαϊκή ιστορία και/ή στην ανάπτυξη
και προώθηση των αξιών που στηρίζουν την Ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση.

© Camp Westerbork, Κάτω Χώρες

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ
ΕΝΑΣ ΧΩΡΟΣ;
Με τη συμμετοχή στο δίκτυο των χώρων Ευρωπαϊκής
Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ένας χώρος μπορεί:
• Να αποκτήσει ευρύτερη προβολή ως μέρος της ευρωπαϊκής
επικοινωνιακής και προωθητικής στρατηγικής
• Να προβάλλεται στον ιστότοπο του Σήματος Ευρωπαϊκής
Πολιτιστικής Κληρονομιάς (EHL)
http://ec.europa.eu/culture/european-heritage-label/index_en.htm

• Να χρησιμοποιεί τα επικοινωνιακά εργαλεία που παρέχει η
ΕΕ, τα οποία μπορεί να προσαρμοστούν για το συγκεκριμένο
χώρο
• Να επιδεικνύει την πλάκα που φέρει το λογότυπο του
Σήματος Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς
• Να συμμετέχει στο ετήσιο συνέδριο διαχειριστών χώρων και
να επωφελείται από τις ευκαιρίες δικτύωσης και αμοιβαίας
μάθησης
Σημειώνεται ότι η πρωτοβουλία του Σήματος Ευρωπαϊκής
Πολιτιστικής Κληρονομιάς δεν παρέχει αυτή καθαυτή οικονομική
στήριξη. Ωστόσο, οι υποψήφιοι χώροι μπορούν να αιτηθούν στήριξη από άλλα σχετικά προγράμματα της ΕΕ.

© Peace Palace, Χάγη, Κάτω Χώρες

ΠΟΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΙΝΑΙ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ;
Το Σήμα είναι διαθέσιμο για χώρους σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα συμμετέχοντα Κράτη Μέλη της ΕΕ: Βέλγιο, Βουλγαρία,
Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Ελλάδα,
Λουξεμβούργο, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία,
Λιθουανία, Ουγγαρία, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πολωνία,
Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία και Σλοβακία
Οι χώροι μπορεί να είναι:
• Μνημεία
• Φυσικοί, ενάλιοι, αρχαιολογικοί, βιομηχανικοί
ή αστικοί χώροι
• Πολιτιστικά τοπία
• Τόποι ιστορικής μνήμης
• Πολιτιστικά αγαθά και αντικείμενα και η άυλη κληρονομιά
που συνδέεται με έναν τόπο, συμπεριλαμβανομένης της
σύγχρονης πολιτιστικής κληρονομιάς
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ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ;
Για την απονομή του Σήματος Ευρωπαϊκής
Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ένας χώρος θα πρέπει να
διαθέτει συμβολική Ευρωπαϊκή αξία. Επομένως,
πρέπει να επιδεικνύει ένα ή περισσότερα από τα
ακόλουθα:
• σημαντική θέση στην ιστορία της Ευρώπης και/ή στην
Ευρωπαϊκή ενσωμάτωση.
• σχέση με σημαντικά ευρωπαϊκά γεγονότα, προσωπικότητες,
ή ρεύματα
• συμμετοχή στην ανάπτυξη των κοινών αξιών που στηρίζουν
την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
• διασυνοριακό ή πανευρωπαϊκό χαρακτήρα
Θα χρειαστεί επίσης να τεθούν σε εφαρμογή:
• πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την
Ευρωπαϊκή σημασία του χώρου και την καταλληλότητά του
για εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες, και
• ένα πρόγραμμα εργασιών που θα συμπεριλαμβάνει
ρυθμίσεις για τη διαχείριση του χώρου, την προσβασιμότητα
και την επικοινωνία
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Το Σήμα Ευρωπαϊκής
Πολιτιστικής
Κληρονομιάς αποτελεί μια
πολύτιμη ευκαιρία για ένα
χώρο πολιτιστικής
κληρονομιάς να αποκτήσει
αυξημένο κύρος και
προβολή.

Ανατρέχοντας κατ’ αρχήν στις οδηγίες που αφορούν
την αίτηση στην ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/culture/heritage-label/documents/guidelines/
guidelines-for-candidate-sites_el.pdf
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ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΕΝΑΣ
ΧΩΡΟΣ ΝΑ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ;

Ακολούθως, επικοινωνώντας με τον Εθνικό
Συντονιστή ο οποίος παρέχει όλες τις σχετικές
πληροφορίες για τη διαδικασία προεπιλογής εντός
της χώρας σας. Ο κατάλογος των Εθνικών
Συντονιστών υπάρχει στην ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/culture/heritage-label/contacts_en.htm
Τέλος, συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση την
οποία θα στείλετε σύμφωνα με τις οδηγίες του
Εθνικού Συντονιστή.
Οι υποψήφιοι χώροι θα αξιολογηθούν πρώτα σε εθνικό
επίπεδο και θα γίνει η προεπιλογή. Η τελική επιλογή θα γίνει
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες, στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα
(email) στη διεύθυνση
eac-culture@ec.europa.eu
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