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ǰȐțȊȆȗȆ, ǬȄȊǼȓȆ ȉȀȈ ǥȐȂȀȊȄǾȀ ǡȌǻȊȔȒȆȑ ȓȆȑ 
ǰȎȊȈȓȈȒȓȈȉǽȑ ǪȊȆȐȎȌȎȋȈǻȑ
Πολιτιστική Κληρονομιά (ΠΚ) είναι ένα μέρος του
κοινωνικού μας περιβάλλοντος και συνδέεται με
την Ευρωπαϊκή Ταυτότητα.  Ενώ η διάσωση της 
ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας των πολιτών
θα είναι πάντα η προτεραιότητα σε περιπτώσεις
φυσικών καταστροφών, άλλα «στοιχεία» όπως 
είναι η  προφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς 
δεν λαμβάνονται υπόψη. Για παράδειγμα, οι επιπτώσεις
του σεισμού στην πολιτιστική κληρονομιά είναι   
σημαντικές και συχνά ανεπανόρθωτες μιας και 
η  πολιτιστική μας κληρονομιά είναι πεπερασμένη, 
σπάνια, πολύτιμη  και μη ανανεώσιμη. Οι συνέπειες 
αυτού  του είδους των καταστροφών στην πολιτιστική
κληρονομιά θα μπορούσαν να  μειωθούν εάν 
υπήρχαν σχέδια πρόληψης του κινδύνου και  αν 
αυτά εφαρμόζονταν ορθά.  

ǪǴǱǩǯǩ ǲǳǯǶǯǩ ǰǱǯǣǱǡǬǬǡǳǯǲ
 
• Η πραγματοποίηση έρευνας στις χώρες pou  συμμετέχουν

στο έργο προκειμένου να γνωρίζουν την κατάστασή 

τους σχετικά με την πρόληψη των φυσικών καταστροφών

• Η ανάλυση σε διεθνές επίπεδο βέλτιστων πρακτικών 

όσον αφορά τα εργαλεία και τις διαδικασίες πρόληψεις, 

με στόχο τη χρήση τους για παρεμβάσεις στη διατήρηση 

της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

• Η δημιουργία εγχεριδίου με τις βασικές διαδικασίες 

• Η ανάπτυξη και δοκιμή νέων μεθόδων για την επιτυχή 

εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών σε περίπτωση 

κινδύνου. 

• Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος (δίκτυο

συνεργασίας) για την προστασίας της πολιτικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς. 

ǡǭǡǬǥǭǯǬǥǭǡ ǡǰǯǳǥǫǥǲǬǡǳǡ 

•ǰȀȐȀȂȘȂǽ ȉȀȓȄȔȇȔȌȓǽȐȈȘȌ ȂȐȀȋȋȝȌ ȂȈȀ ȓȆ ȃȈȀȖȄǾȐȈȒȆ ȓȎȔ

ȒȄȈȒȋȈȉȎȜ ȉȈȌȃȜȌȎȔ ȒȓȎȌ ȓȎȋǼȀ ȓȆȑ ȏȎȊȈȓȈȒȓȈȉǽȑ ȉȊȆȐȎȌȎȋȈǻȑ. 

•ǡȌǻȏȓȔȍȆ ȉȀȈȌȎȓțȋȘȌ ȄȐȂȀȊȄȈȝȌ ȏȎȔ ȇȀ ȖȐȆȒȈȋȎȏȎȈȆȇȎȜȌ 

ȒȄ ȏȄȐȈțȃȎȔȑ ȆȐȄȋǾȀȑ ȀȊȊǻ ȉȀȈ ȉȐǾȒȄȘȌ ȏȐȎȉȄȈȋǼȌȎȔ ȌȀ

ȀȔȍǽȒȎȔȌ ȓȆȌ ȀȏȎȓȄȊȄȒȋȀȓȈȉțȓȆȓȀ ȓȘȌ ȃȈȀȃȈȉȀȒȈȝȌ

ȏȐȎȒȓȀȒǾȀȑ ȓȆȑ ȏȎȊȈȓȈȒȓȈȉǽȑ ȉȊȆȐȎȌȎȋȈǻȑ. 

• ǣǥǸ-ǶǡǱǳǧǲ: ǯ ǣȄȘ-ȖǻȐȓȆȑ ȄǾȌȀȈ ȋȈȀ ȁǻȒȆ ȃȄȃȎȋǼȌȘȌ 

Ȁȏț ȉǻȐȓȄȑ ȀȌȀȕȎȐǻȑ ȏȎȔ ȏȄȐȈǼȖȎȔȌ ȏȊȆȐȎȕȎȐǾȄȑ 

ȒȖȄȓȈȉǻ ȋȄ ȓȎȔȑ ȉȔȐȈțȓȄȐȎȔȑ ǥȔȐȘȏȀșȉȎȜȑ ȒȄȈȒȋȎȜȑ 

Ȁȏț ȓȎ 1500 ȋ.Ƕ. ȋǼȖȐȈ ȒǽȋȄȐȀ. 

• ǲǥǳ ǥǰǩǢǩǸǲǧǲ: 
  

 




