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 Σκοπός 

Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της 

πολιτιστικής διαχείρισης και της συμπεριφοράς των πολιτιστικών μονάδων 

αναφορικά με την οικονομική, κοινωνική και τοπική ανάπτυξη. Το συγκεκριμένο 

κεφάλαιο αφού καλύψει το βασικό θεωρητικό πλαίσιο της πολιτιστικής διαχείρισης 

και της κοινωνικό-οικονομικής ανάπτυξης, θα επικεντρωθεί στην ανάλυση του 

Ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου, όπως καταγράφεται από το νομοθετικό πλαίσιο και 

τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν ως βασικούς στόχους την 

οργάνωση των πολιτιστικών μονάδων, την αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων και 

την επίτευξη της τοπικής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. 

 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

Όταν θα έχετε τελειώσει την μελέτη του κεφαλαίου, θα είσθε σε θέση να :  

▪ γνωρίζετε τη σημασία, τα χαρακτηριστικά και τις βασικές έννοιες του 

Ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου της πολιτιστικής πολιτικής και διαχείρισης  

▪ αντιλαμβάνεστε τη σημασία πού έχει η ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής πολιτιστικής 

πολιτικής και του θεσμικού πλαισίου για τη πολιτιστική διαχείριση και τη τοπική 

ανάπτυξη 

▪ κατανοείτε τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και τις δυσκολίες της 

πολιτιστικής πολιτικής και της  διαχείρισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

▪ να προσδιορίσετε το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο και τη πολιτική που μπορεί να 

συνδράμει στην αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού 

πλούτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση  

 

Έννοιες-κλειδιά  

• Κοινωνικό-οικονομικό, Πολιτιστικό και Θεσμικό Περιβάλλον,  

• Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο 

• Κοινωνικό-Οικονομική Ανάπτυξη 

• Ευρωπαϊκή Ένωση 

• Νομοθετικό Πλαίσιο 

• Πολιτιστική Διαχείριση και Πολιτική 

• Πολιτιστική Ανάπτυξη  

• Τοπική Ανάπτυξη 

• Οργάνωση, Διοίκηση και Διαχείριση 

• Προγραμματισμός και Σχεδιασμός 

• Αξιοποίηση Πολιτιστικών Πόρων 

• Πολιτιστικό Κεφάλαιο 

 

1. Εισαγωγή 

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες οι πολιτιστικές δραστηριότητες αναδείχθηκαν σε έναν 

ιδιαίτερα δυναμικό κλάδο της οικονομικής δραστηριότητας με σημαντικές επιδράσεις 

στην αναπτυξιακή διαδικασία σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

Ειδικότερα, όσον αφορά στο τοπικό επίπεδο, η τοπική ανάπτυξη είναι ένα πρότυπο 



αναπτυξιακής πολιτικής , η οποία στοχεύει στη βελτίωση του επιπέδου ζωής, μέσα 

από την ενεργοποίηση του τοπικού πληθυσμού και την αξιοποίηση των τοπικών 

πόρων. Έτσι, λοιπόν, η πολιτιστική βιομηχανία αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις 

κλάδο αιχμής για την τοπική οικονομία. Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο 

πολιτισμός αποτελεί πλέον ένα βασικό μέσο οικονομικής ανάπτυξης αλλά και 

ενδυνάμωσης των δεσμών μεταξύ των κρατών- μελών της Κοινότητας. 

2. Πολιτισμός και Τοπική Ανάπτυξη 

Η τοπική ανάπτυξη αποτελεί μία στρατηγική περιφερειακής πολιτικής, που στοχεύει 

στην άμβλυνση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων, σε περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο. Η στρατηγική της τοπικής ή ενδογενούς ή από την βάση ανάπτυξης, 

αποτέλεσε την απάντηση σε δομικά προβλήματα που δημιούργησε η υιοθέτηση  

προγενέστερων στρατηγικών που κυριάρχησαν τις δεκαετίες του ’50 και του ’60 και 

βασίστηκαν στην προσέγγιση της «εκ των άνω» ανάπτυξης. Τα κυριότερα από αυτά τα 

προβλήματα αφορούσαν την αδυναμία διάχυσης των αποτελεσμάτων της ανάπτυξης, 

την εμφάνιση απομυζητικών φαινομένων και την αποψίλωση των περιμετρικών 

περιφερειών, τη δημιουργία υπερσυγκεντρώσεων στις κεντρικές περιφέρειες και τελικά 

την παγίωση δυαδικών φαινομένων μεταξύ κέντρου και περιφέρειας και τη διατήρηση 

σε εθνικό πλαίσιο, οικονομίας δύο ταχυτήτων. Η στρατηγική της τοπικής ανάπτυξης 

αποτελεί μία αναπτυξιακή στρατηγική που στοχεύει στη βελτίωση του επιπέδου ζωής 

του τοπικού πληθυσμού συνολικά, μέσω της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας και με 

βασικά μέσα την αξιοποίηση των τοπικών πόρων και την εφαρμογή μετασχηματισμών 

στο τοπικό κοινωνικο-οικονομικό σύστημα. ( Coffey & Polese, 1985, Garafoli,1992) 

Από την οριοθέτηση της έννοιας της τοπικής ανάπτυξης προκύπτει ο διττός ρόλος του 

πολιτισμού ως συστατικό της στρατηγικής της τοπικής ανάπτυξης: συμβάλλει στην 

ποιοτική αναβάθμιση του επιπέδου ζωής του τοπικού πληθυσμού και αναδεικνύεται  σε 

βασική δραστηριότητα της τοπικής οικονομίας.  

 

Η συμβολή των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην τοπική ανάπτυξη συνίσταται στις 

εξής επιμέρους φάσεις: Σε πρώτη φάση κατασκευάζονται οι απαραίτητες για την 

υλοποίηση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων υποδομές, οι οποίες αναβαθμίζουν την 

ποιότητα ζωής του τοπικού πληθυσμού, ενώ παράλληλα δημιουργούνται θέσεις 

εργασίας και εισοδήματα στην τοπική οικονομία. Σε δεύτερη φάση, η υλοποίηση των 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων δημιουργεί άμεσες νέες θέσεις εργασίας και 

εισοδήματα, ενώ παράλληλα εμφανίζονται συνέργειες με άλλους κλάδους οικονομικής 

δραστηριότητας (π.χ. τουρισμός) με αποτέλεσμα την έμμεση συνεισφορά σε θέσεις 

εργασίας και εισοδήματα. Αυτά έχουν ως συνέπεια την μεγέθυνση της τοπικής 

οικονομίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της με συνεπακόλουθο  την τοπική 

ανάπτυξη.  

Tο διάγραμμα 1 που ακολουθεί παρουσιάζει τη συμβολή των πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων στη διαδικασία της τοπικής ανάπτυξης.  

 

 

 



 

Διάγραμμα 1: Πολιτιστικές Δραστηριότητες και Ανάπτυξη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία  

 

 

 

 

 

      Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

 

Μία άλλη πολύ σημαντική διάσταση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων είναι τα 

πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, τα οποία εμφανίζονται από την υλοποίηση των 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Ο όρος χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις όπου το 

αποτέλεσμα (εκροή) είναι μεγαλύτερο (πολλαπλάσιο) της εισροής της συγκεκριμένης 

διαδικασίας. Στην περίπτωση της τοπικής ανάπτυξης περιλαμβάνεται και η έννοια 

του σωρευτικού αποτελέσματος, δηλαδή το αποτέλεσμα κάθε πολιτιστικής 

δραστηριότητας προστίθεται στα αποτελέσματα άλλων (παράλληλων ή 

προγενέστερων) πολιτιστικών δραστηριοτήτων, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο 

ένα κρίσιμο για την τοπική οικονομία και ανάπτυξη απόθεμα. 

Το διάγραμμα 2 που ακολουθεί παρουσιάζει τα αποτελέσματα, πολλαπλασιαστικά 

και σωρευτικά, που δημιουργούνται από την υλοποίηση των πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων 

  

 

 

Αύξηση της Παραγωγικής 

Δραστηριότητας, των 

Διακλαδικών Ροών (π.χ. 

Τουρισμού) και του Εισοδήματος 

(Οικονομική Μεγέθυνση) 

Δημιουργία  Πολιτιστικών 

Υποδομών, Κουλτούρας, 

Ποιότητας Ζωής  

(Κοινωνικής Ανάπτυξης)   

 

Πολιτιστικές Δραστηριότητες  

(Κύκλος Ανάπτυξης) 

Αύξηση Ανταγωνιστικότητας 

και  

Συνολική Τοπική Ανάπτυξη  



 

Διάγραμμα 2: Πολλαπλασιαστικά -Σωρευτικά  Αποτελέσματα   Πολιτιστικών 

Δραστηριοτήτων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Πηγή: Ίδια Επεξεργασία  

     

 

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

 

Οι πολιτιστικές δραστηριότητες έχουν συνεχώς ολοένα αυξανόμενο ρόλο στην 

αύξηση του ΑΕΠ και της απασχόλησης, όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε από τον 

ακόλουθο ενδεικτικό Πίνακα που παρουσιάζει την συνεχή αύξηση της απασχόλησης 

στις πολιτιστικές δραστηριότητες, με εξαίρεση ορισμένες χώρες όπως η Ελλάδα, 

όπου όλοι οι τομείς δραστηριοτήτων έχουν μια μείωση της απασχόλησης λόγω της 

οικονομικής κρίσης. 
Πίνακας: Απασχόληση σε πολιτιστικές δραστηριότητες (σε 000 άτομα) στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση σε τοπικό επίπεδο NACE R2 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

E.Ε.  

(28 κρατών-

μελών) 5,352.2 5,389.7 5,393.8 6,034.4 6,134.7 6,175.4 6,285.9 6,447.8 

Βέλγιο 99.2 98.3 108.4 127.5 141.5 137 141.9 143.6 

Βουλγαρία 81.3 77 70.4 62.4 63.4 62.7 63.7 70.4 

Τσεχία 134 134.6 134.1 130.8 137.7 143.3 148 145 

Δανία 83.8 84.1 86.5 99.9 102.9 104.6 104.9 106.2 

Γερμανία 1,010.3 1,027.1 1,026.5 1,243.7 1,187.8 1,178.5 1,183 1,214.5 

Εσθονία 19.3 16.7 20.6 23.3 25.8 25.8 21.5 26.2 

Ιρλανδία 54.1 48.8 50.2 48.8 47.2 49.1 51.4 51.6 

Ελλάδα 100.6 92 82.8 86.2 89 85.9 80.9 74.7 

Ισπανία 442.9 409.5 393.7 398.4 396.7 394.1 428.6 439.8 

Γαλλία 517.6 530.5 537.7 727.5 722 734.6 727.3 719.8 

Κροατία 35.3 35.2 35.3 40.2 41.6 40.5 41.6 41 

Ιταλία 538 494.8 512.2 592.4 623.1 603.7 603.3 614.1 

Πλαίσιο Κοινωνικής Ανάπτυξης: 

• Ανάπτυξη Θεσμικού Πλαισίου και 

Πολιτιστικού Περιβάλλοντος: 

(Κουλτούρας-Ηθικής-Πολιτισμού)  

• Βελτίωση Ποιότητα Ζωής 

Πλαίσιο Οικονομικής Ανάπτυξης: 

• Απασχόληση  

• Εισοδήματα 

• Επενδύσεις  

• Ανάπτυξη Κλαδικών Ροών 

• Εξαγωγές & Ανταγωνιστικότητα 
 

 

 

Πολιτιστικές 

Δραστηριότητες  

(Πολλαπλασιαστικά 

Συσσωρευτικά 

Αποτελέσματα)  
 



Κύπρος 9.6 9.2 9.6 9.1 9.2 9.4 8.6 9.7 

Λετονία 31.4 29.1 26.5 24.9 26.2 28.2 28.6 30.3 

Λιθουανία 44 39.6 34.8 37.1 37.5 39.2 42.4 44.8 

Λουξεμβούργο 6.6 7.4 8 9.8 11 10.7 12.7 11.4 

Ουγγαρία 100.5 91 96.5 108.8 113 116 111.1 119.8 

Μάλτα 3.8 4.1 3.5 4.3 4.5 4.7 5.2 5.5 

Ολλανδία 260.4 266.5 280.4 293.8 305.4 322.4 318.7 318.1 

Αυστρία 112.1 117.2 115.3 124.2 129.4 134.9 127.3 132.9 

Πολωνία 318.2 326.4 312.3 365.5 369.6 375.7 402.1 416.6 

Πορτογαλία 82.8 89.3 96.3 93.8 95.1 91.1 101.1 106.7 

Ρουμανία 114.5 104.9 91.2 92 101.8 86.1 99 100.4 

Σλοβενία 27.5 26 26.7 31.2 34.1 35.9 33.1 32.2 

Σλοβακία 51.1 57.3 55.7 46.2 45.8 40.4 48.3 49.2 

Φιλανδία 89.7 90.7 92 102.3 98.7 93.7 95.5 96.8 

Σουηδία 150.1 149.8 157.7 186.2 190 192.9 194 197.3 

Ην. Βασίλειο 833.6 932.3 928.8 924 984.6 1,034.3 1,062.1 1,129.3 

Πηγή: Eurostat 

 

   

Δραστηριότητα 1  

Με βάση τις άνω ενότητες να αναπτύξετε τα βασικές επιπτώσεις και αποτελέσματα 

της πολιτιστικής διαχείρισης στην τοπική ανάπτυξη  

Η ενδεικτική απάντηση βρίσκεται στο παράρτημα, στο τέλος του κεφαλαίου. 

  

3. Πολιτισμός και Ευρωπαϊκή Ένωση 

Από την δημιουργία της  Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ), και την 

υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης, το 1957, που είναι η ιδρυτική Συνθήκη της 

Κοινότητας, ήταν σαφές ότι ο Πολιτισμός θα είχε βασικό ρόλο στην πορεία προς μία 

ενωμένη Ευρώπη, όπως την οραματίστηκαν οι πρωτεργάτες της ενοποίησης. Πριν 

υπεισέλθουμε σε ειδικότερα σχετικά ζητήματα είναι σκόπιμο να δοθεί μία συνοπτική 

εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

Η  Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) συστήθηκε στη βάση  της ήδη 

υπάρχουσας, από το 1951, Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ), 

με επέκταση της οικονομικής συνεργασίας των κρατών μελών της ΕΚΑΧ από τον 

κλάδο άνθρακα και χάλυβα σε όλους τους κλάδους  της οικονομικής δραστηριότητας.  

Τα κράτη –μέλη της ΕΟΚ ήταν τα  έξι, τα οποία συμμετείχαν και στην ΕΚΑΧ: 

Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ιταλία και Λουξεμβούργο. Χρειάστηκαν 

περίπου 30 χρόνια από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης, για να γίνουν δώδεκα 

τα μέλη της ΕΟΚ, συμπεριλαμβάνοντας σταδιακά την Μεγάλη Βρετανία, την 

Ιρλανδία, τη Δανία, την Ελλάδα, την Ισπανία και τη Πορτογαλία. Παρότι οι σχέσεις 

των κρατών- μελών της ΕΟΚ ήταν εστιασμένες στο οικονομικό πεδίο, ο πολιτισμός 

αποτέλεσε ένα βασικό μέσο προς την οικονομική και κοινωνική σύγκλιση των μελών 

της κοινότητας που παρουσίαζαν μεγάλες οικονομικές, κοινωνικές,  χωροταξικές και 

ιστορικές- πολιτιστικές διαφοροποιήσεις. Ο ρόλος του πολιτισμού ως μέσο 

ενδυνάμωσης των σχέσεων μεταξύ των κρατών-μελών απόκτησε ακόμη μεγαλύτερη 



βαρύτητα μετά την Συνθήκη του Μάαστριχτ, με βάση την οποία η Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα σταδιακά μετεξελίχθηκε σε  Οικονομική και Νομισματική Ενοποίηση και 

τις διευρύνσεις της Ένωσης η οποία σήμερα αριθμεί 28 κράτη- μέλη και θα πρέπει να 

επιτύχει την εναρμόνιση θεσμών και λειτουργιών στο πολιτικό, οικονομικό και 

κοινωνικό πεδίο   και να αντιμετωπίσει τις  προκλήσεις που δημιουργούνται από την 

παγκοσμιοποίηση.  

Ο πίνακας 1 που ακολουθεί παρουσιάζει τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

της Ευρωζώνης.                         

 

Πίνακας 1: Κράτη –μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης  

 

ΧΩΡΑ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ 

Βέλγιο 1 Ιανουαρίου 1958 Ναι 

Γαλλία 1 Ιανουαρίου 1958 Ναι 

Γερμανία 1 Ιανουαρίου 1958 Ναι 

Ιταλία 1 Ιανουαρίου 1958 Ναι 

Κάτω Χώρες 1 Ιανουαρίου 1958 Ναι 

Λουξεμβούργο 1 Ιανουαρίου 1958 Ναι 

Δανία  1 Ιανουαρίου 1973 Όχι 

Ιρλανδία 1 Ιανουαρίου 1973 Ναι 

Ηνωμένο Βασίλειο 1 Ιανουαρίου 1973 Όχι 

Ελλάδα 1 Ιανουαρίου 1981 Ναι 

Ισπανία  1 Ιανουαρίου 1986 Ναι 

Πορτογαλία 1 Ιανουαρίου 1986 Ναι 

Αυστρία 1 Ιανουαρίου 1955 Ναι 

Σουηδία  1 Ιανουαρίου 1955 Όχι 

Φινλανδία 1 Ιανουαρίου 1955 Ναι 

Εσθονία 1 Μαΐου 2004  Ναι 

Κύπρος 1 Μαΐου 2004 Ναι 

Λετονία 1 Μαΐου 2004  Ναι 

Λιθουανία 1 Μαΐου 2004 Ναι 

Μάλτα 1 Μαΐου 2004 Ναι 

Ουγγαρία 1 Μαΐου 2004  Όχι 

Πολωνία 1 Μαΐου 2004 Όχι 

Σλοβακία 1 Μαΐου 2004  Ναι 

Σλοβενία 1 Μαΐου 2004 Ναι 

Τσεχική Δημοκρατία 1 Μαΐου 2004 Όχι 

Βουλγαρία 1 Ιανουαρίου 2007 Όχι 

Ρουμανία 1 Ιανουαρίου 2007 Όχι 

Κροατία 1 Ιουλίου 2013 Όχι 

ΠΗΓΗ: https://europa.eu  

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα είναι εμφανές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μία 

μεγάλη πληθυσμιακή και χωρική οντότητα, με έντονες διαφοροποιήσεις μεταξύ των 

κρατών- μελών που απορρέουν από το επίπεδο οικονομίας, τη κοινωνική διάρθρωση,  

προηγούμενα πρότυπα οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης, το χώρο, τις 

https://europa.eu/


πολιτισμικές και πολιτιστικές καταβολές και τα οποία έχουν πλέον συνδεθεί με 

ισχυρότατους οικονομικούς και πολιτικούς δεσμούς. Ωστόσο, για να λειτουργήσει το 

εγχείρημα της ευρωπαϊκής ενοποίησης είναι απαραίτητη η σύγκλιση των κρατών αλλά 

και των περιφερειών της Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ένωση χρησιμοποιεί τον 

πολιτισμό ως γέφυρα μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών με την διατήρηση και την 

ανάδειξη τη κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης στην οποία θα έχουν 

πρόσβαση όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Επίσης παρέχει πολύμορφη υποστήριξη στην 

ευρωπαϊκή καλλιτεχνική και δημιουργική βιομηχανία με προγράμματα για την 

αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας, την παροχή χρηματοδοτήσεων, την υποστήριξη 

στον σχεδιασμό και υλοποίηση ερευνητικών σχεδίων και τη προώθηση της 

συνεργασίας με κοινοτικούς αλλά και με εταίρους από τρίτες χώρες.   

 

4. Πολιτιστική Διαχείριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς και αργότερα της νομισματικής ενοποίησης 

δημιούργησε την ανάγκη για ισχυροποίηση των δεσμών μεταξύ των κρατών-μελών της 

Ένωσης. Είναι σαφές ότι για την υλοποίηση νομισματικής ενοποίησης απαιτείται 

εκτενής εναρμόνιση εθνικών κανόνων, θεσμών και οργάνων και συμμετοχή των 

πολιτών, που υπερβαίνει το οικονομικό πεδίο και καλύπτει όλες τις εκφάνσεις της 

κοινωνικο-πολιτικής πραγματικότητας. Ο μεγάλος αριθμός των κρατών- μελών, αλλά 

και η διαφορετική νοοτροπία, γλώσσα και πολιτισμικό υπόβαθρο των   πολιτών της 

Ένωσης αποτέλεσαν σημαντικά προβλήματα στην πορεία ισχυροποίησης των δεσμών 

μεταξύ των κρατών και των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Η ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων  αποτέλεσε ένα βασικό μέσο για την 

σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των κρατών της Ένωσης. Ταυτοχρόνως, όπως συνέβη σε 

παγκόσμιο επίπεδο, ανέδειξε έναν δυναμικό κλάδο οικονομικής δραστηριότητας με 

πολυποίκιλες επιμέρους δραστηριότητες, ο οποίος συνέβαλε σημαντικά στη 

δημιουργία θέσεων εργασίας και εισοδημάτων, και προσέφερε διεξόδους σε ιδιαίτερες 

περιπτώσεις όπως οι μικρές τοπικές οικονομίες, στις οποίες δημιουργήθηκαν πολλές, 

κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα του πολιτισμού που στήριξαν την 

αναπτυξιακή διαδικασία σε τοπικό επίπεδο και συνεισέφεραν στην άμβλυνση των 

περιφερειακών ανισοτήτων. Επιπλέον, ο κλάδος του πολιτισμού προσφέρει ευκαιρίες 

απασχόλησης σε ευαίσθητες εργασιακά ομάδες, όπως είναι οι νέοι. Το πρώτο βήμα 

προς αυτή τη κατεύθυνση ήταν η δημιουργία μίας δομής με στόχο την υποστήριξη και 

τον συντονισμό των πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Η δομή αυτή έχει τέσσερις 

διαστάσεις:  

α) Την νομοθετική –θεσμική διάσταση με τη δημιουργία νομοθεσίας που θα 

υποστηρίζει, θα ενθαρρύνει και θα προστατεύει τις κάθε μορφής πολιτιστικές 

δραστηριότητες και δημιουργούς 

β) Τη χρηματοδοτική διάσταση, η οποία θα επιτρέψει την υλοποίηση πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων, πολλές από τις οποίες στα πρώτα κυρίως στάδια αντιμετωπίζουν 

σοβαρά προβλήματα οικονομικής βιωσιμότητας. Η χρηματοδότηση υλοποιείται μέσω 

προγραμμάτων και πρωτοβουλιών σχεδιασμένων ειδικά για τον πολιτισμό, αλλά και 

μέσω  γενικότερων στόχων και αξόνων δράσης (π.χ. περιφερειακή πολιτική) 



γ) Τη διάσταση της υποστήριξης με άλλα μέσα εκτός της χρηματοδότησης που 

αφορούν στον συντονισμό δράσεων, την παροχή τεχνικής και κάθε άλλης βοήθειας για 

την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων σχετικών με τον πολιτισμό 

δ) Τη δημιουργία μίας ολοκληρωμένης πολιτιστικής πολιτικής που θα ενισχύει τις 

υφιστάμενες και θα ενθαρρύνει τη δημιουργία νέων πολιτιστικών δραστηριοτήτων.   

 

Το διάγραμμα 3 που ακολουθεί παρουσιάζει τις διαστάσεις της υποστήριξης από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων        

 

Διάγραμμα 3: Ευρωπαϊκή Ένωση  και Ανάπτυξη Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων 

  

 

 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

 

Στη συνέχεια θα εξεταστούν οι παράγοντες, οι οποίοι διαμορφώνουν  το πολιτιστικό 

περιβάλλον, στο πλαίσιο του οποίου θα δημιουργηθούν και θα υλοποιηθούν οι 

πολιτιστικές δραστηριότητες. Το πολιτιστικό περιβάλλον διαμορφώνεται στη βάση 

των εξής παραγόντων: 

α) Οικονομικό περιβάλλον: Οι οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σε μία 

οικονομία επηρεάζουν όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και συνεπώς 

και τον τομέα του πολιτισμού. Επιμέρους παράγοντες όπως το μέσο κατά κεφαλήν 

εισόδημα, το επίπεδο ανάπτυξης, η κατανομή του εθνικού προϊόντος, οι προοπτικές 

της εθνικής οικονομίας, το επίπεδο και η ποιότητα κάλυψης βασικών αναγκών 

επηρεάζουν τη δημιουργία πολιτιστικών δραστηριοτήτων, αλλά και τη στάση των 

αποδεκτών στους οποίους απευθύνονται. 
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β) Πολιτικό περιβάλλον: Ο τομέας του πολιτισμού επηρεάζεται σημαντικά από τις 

πολιτικές συνθήκες και ειδικότερα από το θεσμικό πλαίσιο, την στάση της πολιτείας 

σε θέματα σχετικά με τον πολιτισμό, αλλά και από γενικότερες πολιτικές συνθήκες, 

όπως είναι η εσωτερική και εξωτερική πολιτική σταθερότητα, η ποιότητα του 

πολιτεύματος και η λειτουργία  της δημοκρατίας. 

γ) Κοινωνικό περιβάλλον: Οι κοινωνικές συνθήκες  επηρεάζουν τη διαμόρφωση του 

πολιτιστικού περιβάλλοντος. Οι αντιλήψεις και απόψεις, η γενικότερη νοοτροπία και 

η στάση της κοινωνίας είναι καθοριστικά στοιχεία αφού τα μέλη της κοινωνίας 

αποτελούν τους αποδέκτες των αποτελεσμάτων της δραστηριότητας του τομέα του 

πολιτισμού. 

δ) Τεχνολογικό περιβάλλον: Η τεχνολογία αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις τον 

καταλύτη για τον τομέα του πολιτισμού. Πολλοί επιμέρους κλάδοι του τομέα του 

πολιτισμού οφείλουν την ύπαρξη τους αποκλειστικά στη τεχνολογία (media, 

δημιουργικές βιομηχανίες), ενώ και η λειτουργία κλασσικών πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων έχει επηρεαστεί σε σημαντικό βαθμό (εικονική πραγματικότητα στα 

μουσεία) 

 

Το διάγραμμα 4 που ακολουθεί παρουσιάζει τους παράγοντες που επιδρούν στη 

διαμόρφωση του πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

 

Διάγραμμα 4: Παράγοντες και Συνθήκες Διαμόρφωσης του Πολιτιστικού 

Περιβάλλοντος. 

 

 
 

  Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 

 

Στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι συνθήκες του οικονομικού, πολιτικού, 

κοινωνικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος είναι ευνοϊκές και συμβάλλουν στην 
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διαμόρφωση ενός απολύτως  θετικού πλαισίου για τη λειτουργία του τομέα του 

πολιτισμού. 

 

5. Το θεσμικό πλαίσιο 

Το νομικό σύστημα αποτελεί  αποτελεί  δομικό στοιχείο  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης. 

Η Κοινότητα, η βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δρα μέσα στο πλαίσιο που έχει 

καθοριστεί από τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, βασιζόμενη στις εξής δύο 

θεμελιώδεις αρχές : (Μούσης, 2001) 

- Της επικουρικότητας, δηλαδή η Κοινότητα δρα μόνο εάν οι στόχοι της 

προβλεπόμενης δράσης θα επιτευχθούν ή θα έχουν καλύτερη απόδοση σε κοινοτικό, 

παρά σε εθνικό επίπεδο 

- Της αναλογικότητας, που σημαίνει ότι αν μία κοινοτική δράση κριθεί απαραίτητη, 

οι κοινοτικοί θεσμοί οφείλουν να εξετάσουν την δυνατότητα χρήσης άλλων μέσων 

(χρηματοδοτικών κ.λπ.) πριν υιοθετήσουν τη νομοθετική ρύθμιση. Συνεπώς η 

νομοθέτηση δεν αποτελεί  πρώτη προτεραιότητα της Κοινότητας και προτιμώνται 

οδηγίες αντί της θέσπισης κανονιστικών πλαισίων. 

Οι νομικές πράξεις της Κοινότητας σύμφωνα με το άρθρο 249 της Συνθήκης 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας έχουν τις εξής μορφές: (Nuget, 1999) 

Κανονισμοί: Είναι κείμενα γενικής εφαρμογής, υποχρεωτικά και άμεσα 

εφαρμοζόμενα από όλα τα μέλη της Ένωσης 

Οδηγίες: Είναι δεσμευτικές ως προς το αποτέλεσμα, αλλά τα κράτη- μέλη επιλέγουν 

τις στρατηγικές και τα μέσα για την επίτευξη του αποτελέσματος 

Αποφάσεις: Πρόκειται για συνήθως για διοικητικές πράξεις που απευθύνονται σε ένα 

ή περισσότερα κράτη- μέλη ή νομικά ή φυσικά πρόσωπα    

Ψηφίσματα: Υιοθετούνται από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν 

έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα , αλλά δηλώνουν πολιτική βούληση. 

Συστάσεις και Γνώμες: Υιοθετούνται από το Συμβούλιο και την Επιτροπή, δεν έχουν 

υποχρεωτικό χαρακτήρα και αφορούν σε υποδείξεις προς τους παραλήπτες ή 

εκτίμηση γεγονότων 

Στην αναφορά για το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον 

Πολιτισμό είναι σκόπιμο να γίνει αναφορά στις Συνθήκες, οι οποίες αποτελούν 

βασικά κείμενα και προσδιορίζουν τις γενικές κατευθύνσεις της Ένωσης. 

Στη Συνθήκη της Ρώμης (1957),  την Ιδρυτική Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 

Κοινότητας (Ε.Ο.Κ.), που αποτελεί συνθήκη –πλαίσιο, δεν αναφέρεται ρητά ο 

Πολιτισμός. Γίνεται μόνο αναφορά σε σύσφιξη των σχέσεων των λαών της Ευρώπης.   

Ο τομέας του Πολιτισμού εντάχθηκε επίσημα στους στόχους της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992), όπου στο άρθρο 3,τμήμα Ζ, ο 

πολιτισμός συγκαταλέγεται μεταξύ των δράσεων που θα συμβάλλουν στο σκοπό της 

Συνθήκης, τη δημιουργία  οικονομικής και νομισματικής ένωσης και ειδικότερα η 

Ένωση δεσμεύεται για την «συμβολή σε μία παιδεία και κατάρτιση υψηλού επιπέδου, 

καθώς και στην ανάπτυξη των πολιτισμών των κρατών- μελών».    

Στο άρθρο 151 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όπως τροποποιήθηκε με 

την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ, δηλώνεται ότι η Κοινότητα σέβεται την 



πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία των λαών της και μεριμνά για τη προστασία 

και ανάδειξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Ενθαρρύνει τη συνεργασία 

μεταξύ των κρατών –μελών της Κοινότητας και προσδιορίζει τους ακόλουθους τομείς 

δράσης: βελτίωση της γνώσης και της διάδοσης του πολιτισμού και της ιστορίας των 

ευρωπαϊκών λαών, διατήρηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς 

ευρωπαϊκής σημασίας, μη εμπορικές πολιτιστικές ανταλλαγές, καλλιτεχνική και 

λογοτεχνική δημιουργία, συμπεριλαμβανομένου του οπτικοακουστικού τομέα. Το 

άρθρο αυτό εντάχθηκε στη μεταγενέστερη Συνθήκη για τη Λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ως άρθρο 167. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο τομέας του Πολιτισμού αποτελεί βασική 

προτεραιότητα, όπως δηλώνεται και στις Συνθήκες της  Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δομή 

του νομικού συστήματος της Ένωσης, σε συνδυασμό με τις κύριες αρχές της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας έχουν ως αποτέλεσμα το ενδιαφέρον της 

Ένωσης να δηλώνεται περισσότερο με δράσεις χρηματοδοτικού ή άλλου χαρακτήρα 

και λιγότερο με κείμενα νομικού χαρακτήρα. 

Το διάγραμμα 5 που ακολουθεί  παρουσιάζει τους παράγοντες διαμόρφωσης του 

Θεσμικού Πλαισίου της Ένωσης για τον Πολιτισμό 

Διάγραμμα 5: Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανάπτυξη των Πολιτιστικών 

Δραστηριοτήτων στην ΕΕ 

  



 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

 

 

6.Η Πολιτιστική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Η περίοδος 1957-1992 

Παρά το γεγονός ότι τα ζητήματα της περιφερειακής ανάπτυξης, της σύγκλισης και 

της ενδυνάμωσης των δεσμών μεταξύ των κρατών –μελών  είναι από τις βασικές 

προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πολιτισμός δεν είχε ενταχθεί αρχικά  στο 

πλαίσιο των κοινοτικών δράσεων. 

Η Συνθήκη της Ρώμης (1957) που αποτελεί την ιδρυτική συνθήκη της Ευρωπαϊκής  

Οικονομικής Κοινότητας, της Ε.Ο.Κ., προέβλεπε μία σχέση μεταξύ των Ευρωπαϊκών 

λαών, η οποία θα γινόταν στενότερη με την πάροδο του χρόνου, χωρίς ωστόσο καμία 

συγκεκριμένη αναφορά σχετικά με τον πολιτισμό. Σταδιακά έγινε αντιληπτό ότι στην 

κατεύθυνση της ενδυνάμωσης των σχέσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών ο 

πολιτισμός αποτελεί ένα βασικό μέσο. Ωστόσο ο πολιτισμός εντάχθηκε πλήρως στο 
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πλαίσιο δράσης της Κοινότητας με τη Συνθήκη  του Μάαστριχτ (1992), η οποία είναι 

η Συνθήκη  για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου γίνεται ρητή αναφορά στο πολιτισμό.  

Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ των δύο Συνθηκών και κυρίως από 

την δεκαετία του 1970, υπήρξαν ορισμένα γεγονότα  και αποφάσεις που συνέβαλαν 

στην ανάδειξη του τομέα του πολιτισμού, ως σημαντικό πεδίο του κοινοτικού 

ενδιαφέροντος και που θα πρέπει να αναφερθούν     

 

Το 1974 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ζήτημα της 

προαγωγής των πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ των κρατών - μελών της Κοινότητας. 

Το 1977 η Επιτροπή όρισε τον πολιτιστικό τομέα ως σύνολο ατόμων και 

επιχειρήσεων που ασχολούνται με την παραγωγή και διανομή πολιτιστικών αγαθών 

και επεκτάθηκε η Συνθήκη της Ε.Ο.Κ., στον πολιτιστικό τομέα, που αποτέλεσε και 

επίσημα κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν κάποιες 

μορφές χρηματικών ενισχύσεων. Την περίοδο 1982-1986 διατίθενται οι πρώτοι 

κοινοτικοί πόροι για τον πολιτισμό. Όμως οι κοινοτικές δράσεις είναι επικουρικές 

των εθνικών δράσεων για τον πολιτισμό και οι κοινοτικές πρωτοβουλίες έχουν 

συμβολικό χαρακτήρα και στοχεύουν στην προώθηση της εικόνας της κοινότητας σε 

σχέση με το πολιτισμό. Η κοινοτική χρηματοδότηση κατευθύνεται σε αναστηλώσεις 

μνημείων και σε υποτροφίες. Την περίοδο αυτή υπάρχουν αρκετές δράσεις, οι οποίες 

όμως είναι σε πρώιμη μορφή και αποσπασματικού χαρακτήρα.  

 

Από το 1987 και μέχρι το 1992 η κοινοτική πολιτική για τον πολιτισμό και ιδιαίτερα 

για τον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό γίνεται συνεχώς συστηματικότερη: καθιερώνεται 

συστηματική σύνοδος των Υπουργών Πολιτισμού, συστήνεται Επιτροπή 

Πολιτιστικών Υποθέσεων και καθορίστηκαν οι ακόλουθοι τέσσερις άξονες 

προτεραιότητας:  

Οπτικοακουστικός τομέας: αφορά κυρίως τους κανόνες για την ελεύθερη κυκλοφορία 

τηλεοπτικών εκπομπών στην Κοινότητα, τα πνευματικά δικαιώματα στο πλαίσιο των 

ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων, την καλωδιακή και δορυφορική τηλεόραση. Οι 

βασικές στρατηγικές επικεντρώθηκαν στην τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας και τη 

συντονισμένη θέσπιση νέων όρων μετάδοσης.   

Βιβλίο και ανάγνωση: ο συγκεκριμένος άξονας επικεντρώνεται στην προώθηση του 

βιβλίου μέσα από την χαμηλή έμμεση φορολογία, την ισόρροπη διαφύλαξη των 

συμφερόντων συγγραφέων και εκδοτών, την διαφύλαξη των πνευματικών 

δικαιωμάτων την ενίσχυση των μικρών εκδοτικών οίκων, τη θέσπιση ετήσιου 

λογοτεχνικού βραβείου. Παράλληλα, προωθείται και η αναγνωσιμότητα και 

αναγνωρίζοντας το πρόβλημα της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας στην 

Κοινότητα ενισχύεται η μετάφραση κυρίως από τις λιγότερο γνωστές γλώσσες της 

Κοινότητας και θεσπίζεται  ετήσιο βραβείο μετάφρασης. 

Χορηγίες των επιχειρήσεων: Ο άξονας αυτός εστίασε στον σημαντικό ρόλο του 

θεσμού της χορηγίας στις πολιτιστικές δραστηριότητες και αναλήφθηκαν 

πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του θεσμού με τη δημιουργία ενός ευνοϊκού κλίματος 

για τους χορηγούς με φορολογικά κίνητρα. 



Επαγγελματική κατάρτιση: Ο τέταρτος άξονας αφορά την κατάρτιση και ενίσχυση 

επαγγελμάτων σχετικών με τον πολιτιστικό τομέα  

 

Οι κυριότερες δράσεις όλης της προαναφερόμενης περιόδου παρουσιάζονται 

συνοπτικά  πιο κάτω: 

Α) Διάσωση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Η σχετική δράση αποτέλεσε 

πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με επιδράσεις εκτός από τη διάσωση 

αρχιτεκτονικών μνημείων σε πολλούς οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς, όπως η 

απασχόληση, η περιφερειακή ανάπτυξη, ο κλάδος του τουρισμού, η διάχυση 

καινοτομιών, η αναβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. Η υλοποίηση 

της δράσης περιελάμβανε τους εξής τέσσερις άξονες: Πιλοτικά προγράμματα 

διατήρησης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς (από το 1984), χρηματοδοτική 

υποστήριξη (από το 1983), υποτροφίες για την κατάρτιση νέων επιστημόνων και 

επαγγελματιών σχετικών με την πολιτιστική κληρονομιά, σχετικά συνέδρια και 

εκθέσεις      

Β) Γεγονότα σύμβολα του Ευρωπαϊκού Πνεύματος. Σε αυτή τη δράση εντάσσονται: 

- Οι θεσμοί της  Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας και του Ευρωπαϊκού 

Πολιτιστικού Μήνα. Ο θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας θεσπίστηκε από τους 

Υπουργούς Πολιτισμού στις 13 Ιουνίου 1985, με στόχο την προσέγγιση των λαών της 

κοινότητας και πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα την Αθήνα. Στις 18 Μαΐου 1990, 

κατόπιν πρωτοβουλίας της Επιτροπής οι Υπουργοί Πολιτισμού αποφασίζουν την 

θέσπιση και του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Μήνα 

- Κοινοτικές δράσεις συμβολικού χαρακτήρα, οι οποίες υλοποιούνται κατόπιν 

αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι δράσεις αυτές είναι η Ορχήστρα 

Νέων της Κοινότητας, η Όπερα Νέων, το Φεστιβάλ Ποίησης και η Ορχήστρα 

Μπαρόκ 

- Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία και ειδικότερα το Βραβείο λογοτεχνίας «Ευροπάλια», το 

Βραβείο Βασίλισσας Ελισάβετ, το Βραβείο αρχιτεκτονικής, τα Βραβεία λογοτεχνίας 

και μεταφράσεως λογοτεχνικού έργου 

Γ) Βελτίωση της προσβασιμότητας του κοινού στον πολιτισμό. Υλοποιείται κατά 

κύριο λόγο με επιχορηγήσεις πολιτιστικών γεγονότων και προγραμμάτων διατήρησης 

πολιτιστικής κληρονομιάς, με εξαίρεση την αρχιτεκτονική κληρονομιά 

Οι περισσότερες από τις προαναφερόμενες δράσεις, μετά την εφαρμογή της 

Συνθήκης του Μάαστριχτ, εντάχθηκαν αυτούσιες ή τροποποιημένες σε προγράμματα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Η περίοδος 1992-σήμερα     

Στις 7 Φεβρουαρίου 1992 υπογράφθηκε στο Μάαστριχτ η Συνθήκη για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ, που βασίστηκε και ενσωμάτωσε τις 

προηγούμενες Συνθήκες (ΕΚΑΧ, ΕΚΑΕ, ΕΟΚ), έθεσε ως στόχο την επέκταση των 

δεσμών μεταξύ των κρατών- μελών πέρα από το οικονομικό επίπεδο και προβλέπει 

μεταξύ άλλων τη δημιουργία ενός χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα, την εφαρμογή 

κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, τη θέσπιση της ιθαγένειας της 

Ένωσης.  Σε αυτό το πλαίσιο ο πολιτισμός λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ 



των λαών της Ένωσης, που διαφοροποιούνται μεταξύ τους ως προς τη γλώσσα, την 

ιστορία, τις πολιτισμικές καταβολές και τις πολιτιστικές δραστηριότητες. Στις νέες 

κοινοτικές πολιτικές που η Συνθήκη του Μάαστριχτ πρόσθεσε στις ήδη υφιστάμενες 

συγκαταλέγεται και ο πολιτισμός. Ειδικότερα στο άρθρο 128  της Συνθήκης του 

Μάαστριχτ τέθηκαν ως στόχοι  

• Η πολιτιστική ανάπτυξη των κρατών-μελών της Ένωσης με σεβασμό στις 

πολιτιστικές ιδιαιτερότητες και προβολή της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς          

• Η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών- μελών στους τομείς της 

διάδοσης του ευρωπαϊκού πολιτισμού και ιστορίας, της προστασίας της 

πολιτιστικής κληρονομιάς, των πολιτιστικών ανταλλαγών, της καλλιτεχνικής 

και λογοτεχνικής δημιουργίας 

• Η συνεργασία στον πολιτιστικό τομέα με τρίτες χώρες και διεθνείς 

πολιτιστικούς οργανισμούς 

• Ο σεβασμός στις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες σε κάθε δράση της Ένωσης 

 

Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνδέονται με τον Πολιτισμό είναι:  

 

• Εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένης της εκμάθησης γλωσσών) 

• Επιστημονική έρευνα 

• Στήριξη των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών  

• Κοινωνική πολιτική 

• Περιφερειακή ανάπτυξη 

 

Τα κυριότερα προγράμματα που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Κοινότητας από το 

1992 είναι: 

Πρόγραμμα Raphael  

Το πρόγραμμα Raphael εγκρίθηκε στα τέλη του 1997 από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με συνολική επιχορήγηση ύψους 30 εκατ. ECU για 

την τετραετή περίοδο 1997-2000. Ωστόσο, ενόψει της έγκρισης του προγράμματος 

πλαισίου «Culture 2000», το 1999 ήταν το τελευταίο έτος εφαρμογής του 

προγράμματος Raphael. Σκοπός του προγράμματος ήταν η υποστήριξη δράσεων σε 

όλους τους τομείς που συνδέονται με κάθε μορφή πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι 

αντικειμενικοί στόχοι του προγράμματος ήταν η αξιοποίηση και ανάδειξη της 

ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, η τεχνογνωσία της αποκατάστασης και 

συντήρησης μνημείων και έργων, η δημιουργία ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσα από την 

γνώση της πολιτιστικής κληρονομιάς, η προώθηση της έρευνας και της δημιουργίας 

στον τομέα του πολιτισμού και η συνεργασία με τρίτες χώρες και διεθνείς 

οργανισμούς. Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων επιλέχθηκαν οι ακόλουθες 

δράσεις: Αξιοποίηση και ακτινοβολία της ευρωπαϊκής κληρονομιάς, δίκτυα και 

συνεταιρισμοί, πρόσβαση στην κληρονομιά, έρευνα , κατάρτιση και μετακίνηση των 

επαγγελματιών και συνεργασία με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς. 

 

Πρόγραμμα Καλειδοσκόπιο 2000   

https://europa.eu/european-union/topics/multilingualism_el
https://europa.eu/european-union/topics/digital-economy-society_el


 Το πρόγραμμα Καλειδοσκόπιο 2000 θεσπίστηκε το 1996 με πρωτοβουλία του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περίοδο 

πέντε ετών Σκοπός του προγράμματος είναι να υποστηριχθούν  κυρίως οι τομείς του 

θεάματος, οι εικαστικές τέχνες, ο τομέας πολυμέσων και οι εφαρμοσμένες τέχνες, 

μέσω πολιτιστικών ανταλλαγών και αντιπροσωπευτικών γεγονότων, μέσα από τους  

εξής αντικειμενικούς στόχους: α) ενθάρρυνση της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής 

δημιουργίας στην Ευρώπη, β) υποστήριξη καινοτόμων πολιτιστικών προγραμμάτων, 

ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που απαιτούν ευρωπαϊκή συνεργασία, γ) προώθηση 

πολιτιστικών αλλαγών με έμφαση στην βελτίωση της πρόσβασης στον πολιτισμό 

μειονεκτουσών κατηγοριών, δ) αξιοποίηση και προβολή του πολιτισμού στην 

Ευρώπη, ε) αξιοποίηση του τομέα του πολιτισμού για τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας, κυρίως για νέους.  Θα πρέπει να επισημανθεί ότι στον στόχο (ε) ο τομέας 

του πολιτισμού αποτελεί μέσο άσκησης οικονομικής πολιτικής, με στόχο τη 

καταπολέμηση της ανεργίας μιας ιδιαίτερα ευαίσθητης στην ανεργία ομάδας, των 

νέων. Η υλοποίηση των παραπάνω στόχων βασίστηκε στους εξής άξονες δράσης: 

Πολιτιστική προβολή και αξιοποίηση, εφαρμογή εταιρικών ή προγραμμάτων 

συνεργασίας με μορφή δικτύων, κατάρτιση, προσβασιμότητα στον πολιτιστικό τομέα, 

συνεργασία με τρίτες χώρες και πολιτιστικούς οργανισμούς.  

 

Πρόγραμμα Ariane 

Το πρόγραμμα Ariane θεσπίστηκε τον Οκτώβριο του 1997 με πρωτοβουλία του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.  Αρχικά καθορίστηκε ως περίοδος 

εφαρμογής το διάστημα 1997-1998, ενώ τον Σεπτέμβριο του 1998 επεκτάθηκε έως τις 

31 Δεκεμβρίου 1999. Ο αρχικός προϋπολογισμός ανήλθε σε 7 εκατομμύρια ECU και 

η τελική χρηματοδότηση έφθασε τα 10 εκατομμύρια ECU. Σκοπός του προγράμματος 

ήταν η υποστήριξη του βιβλίου και της ανάγνωσης. Το  πρόγραμμα Ariane 

λειτούργησε συμπληρωματικά ως προς τα δύο προγράμματα που έχουν ήδη 

αναφερθεί από τον τομέα του πολιτισμού, το πρόγραμμα Raphael και το πρόγραμμα 

Καλειδοσκόπιο, αλλά και ως προς άλλα προγράμματα από τους τομείς εκπαίδευσης 

και κατάρτισης. Το πρόγραμμα Ariane προέβλεπε τέσσερις επί μέρους δράσεις: 

Επιχορηγήσεις για την μετάφραση λογοτεχνικών έργων του 20ου αιώνα, δραματικών 

έργων και έργων αναφοράς, θέσπιση βραβείων «Αριστείον», σε συνδυασμό με 

επιχορήγηση για μετάφραση, υποστήριξη για την εκτέλεση εταιρικών προγραμμάτων 

στα πεδία της διάδοσης της Ευρωπαϊκής λογοτεχνίας και Ιστορίας, της προώθησης 

του βιβλίου και της βελτίωσης της προσβασιμότητας στην ανάγνωση και της 

ανταλλαγής γνώσης και εμπειρίας και κατάρτιση επαγγελματιών των τομέων της 

αμοιβαίας γνώσης και της διάδοσης της Ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. 

 

Το Πρόγραμμα Culture 2000 

Το Πρόγραμμα Culture 2000 υλοποιήθηκε την περίοδο 2000-2006  με 

προϋπολογισμό 236.4 εκατομμύρια ευρώ. Ήδη από το 1998 η Επιτροπή είχε 

δημοσιοποιήσει τις προτάσεις της για ένα συνολικό κοινοτικό πολιτιστικό 

πρόγραμμα, στο οποίο θα ενοποιούνταν όλες οι επιμέρους δράσεις και προγράμματα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον τομέα του πολιτισμού. Βασικός σκοπός  η 



δημιουργία ενός πολιτιστικού χώρου για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες με την 

προώθηση της συνεργασίας μεταξύ δημιουργών,  πολιτιστικών ιδρυμάτων και 

θεσμών.   Το πρόγραμμα χρηματοδότησε σχέδια πολιτιστικής συνεργασίας  

καλλιτεχνίας και πολιτισμού και ειδικότερα στα πεδία εικαστικών τεχνών,  

PLASTIC/VISUAL ARTS, της λογοτεχνίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της 

πολιτιστικής ιστορίας. Σχετικά με την χρονική διάρκεια τα σχέδια εντάχθηκαν σε 

τρεις κατηγορίες: ειδικές ετήσιες δραστηριότητες, πολυετείς δραστηριότητες και 

ειδικά πολιτιστικά γεγονότα  

Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη»  

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» αφορά στην περίοδο 2014-2020 με 

προϋπολογισμό 1.46 δισεκατομμύρια ευρώ. Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι 

η ενδυνάμωση του ευρωπαϊκού κινηματογράφου και του κλάδου της τέχνης και 

δημιουργίας έτσι ώστε να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και στην δημιουργία θέσεων 

εργασίας. Οι αντικειμενικοί στόχοι του προγράμματος είναι η διαφύλαξη και 

ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου και της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας 

της Ευρώπης, η έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, η υποστήριξη 

της προσαρμογής των καλλιτεχνικών και δημιουργικών βιομηχανιών της ένωσης 

στην ψηφιακή εποχή και την παγκοσμιοποίηση και η πρόσβαση τους σε νέες αγορές 

και κοινό και η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης.  

 

Προγράμματα MEDIA 

Τα προγράμματα MEDIA δημιουργήθηκαν το 1991. Πρόκειται για πολυετή 

προγράμματα, τα οποία υλοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική 

Διεύθυνση για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό –DG EAC) και τoν Εκτελεστικό 

Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού  (Education, 

Audiovisual & Culture Executive Agency- EACEA) με σκοπό την υποστήριξη και 

ανάπτυξη της οπτικοακουστικής βιομηχανίας της κοινότητας και την διανομή των 

κινηματογραφικών έργων. Το πιο πρόσφατο είναι το MEDIA 2007, το οποίο κάλυψε 

την περίοδο 2007-2013 και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από το πρόγραμμα 

«Δημιουργική Ευρώπη». Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε και το πρόγραμμα MEDIA 

mundus που αφορά σε συνεργασία επαγγελματιών του οπτικοακουστικού τομέα της 

Ένωσης με επαγγελματίες από τρίτες χώρες, για την περίοδο 2011-2013. Και αυτό το 

πρόγραμμα εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη». 

  

Δραστηριότητα 2:  

Με βάση τις άνω ενότητες να αναπτύξετε σε ένα Πίνακα με τα δύο βασικότερα 

σημεία από τις αδυναμίες, δυνατότητες, ευκαιρείς και απειλές (SWOT ανάλυση) από 

την πολιτιστική διαχείριση στην Ε.Ε. 

Η ενδεικτική απάντηση βρίσκεται στο παράρτημα, στο τέλος του κεφαλαίου. 

 

7. Θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον Πολιτισμό 

Το έντονο ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα πολιτισμού, 

απεικονίζεται, μεταξύ των άλλων, στο πλήθος των θεσμικών οργάνων της Ένωσης 



που έχουν αρμοδιότητες σε θέματα πολιτισμού.  Τα όργανα που έχουν αρμοδιότητες 

σε θέματα πολιτισμού είναι τα ακόλουθα: 

-Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το κορυφαίο αντιπροσωπευτικό όργανο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελείται από βουλευτές όλων των κρατών –μελών και ο 

αριθμός των βουλευτών κάθε κράτους- μέλους εξαρτάται  από τον πληθυσμό του. Οι 

βασικές αποστολές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι τέσσερις: η νομοθετική, η 

δημοσιονομική, η πολιτική και η ελεγκτική. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου λειτουργούν είκοσι μόνιμες εξειδικευμένες επιτροπές, στις οποίες 

κατανέμονται οι βουλευτές του Κοινοβουλίου. Κάθε επιτροπή αποτελείται από 25- 73 

τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά. Τα τακτικά μέλη εκλέγουν τον πρόεδρο 

και μέχρι τέσσερις αντιπροέδρους που αποτελούν το προεδρείο της επιτροπής. Το 

προεδρείο προέρχεται από τα τακτικά μέλη και έχει θητεία δυόμιση έτη. Η Επιτροπή 

Πολιτισμού και Παιδείας αποτελείται από 31 τακτικά μέλη. Από την Ελλάδα στην 

Επιτροπή συμμετέχουν οι Ν. Χουντής, Γ. Γραμματικάκης και Θ. Ζαγοράκης.    

-Το Συμβούλιο Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, του 

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

Συμβούλιο Υπουργών ή απλώς Συμβούλιο είναι το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων 

στην Κοινότητα είτε μόνο είτε μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αποτελείται από 

υπουργούς των κρατών-μελών και στην πραγματικότητα δεν είναι ένα συμβούλιο 

αλλά ένα σύνολο ειδικών συμβουλίων: των υπουργών οικονομικών, γεωργίας, 

βιομηχανίας κ.λπ. Μεταξύ των ειδικών συμβουλίων είναι και το Συμβούλιο Παιδείας, 

Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού (EYCS), το οποίο αποτελείται από τους 

υπουργούς των κρατών-μελών που είναι αρμόδιοι για την παιδεία, τη νεολαία , τον 

πολιτισμό, τα μέσα ενημέρωσης, την επικοινωνία και τον αθλητισμό Η  σύνθεση του 

συμβουλίου διαφοροποιείται ανάλογα  με τα θέματα κάθε συνόδου Προβλέπονται 

τρεις ή τέσσερις σύνοδοι κάθε έτος με δύο από τις συνόδους υπό πλήρη σύνθεση. 

Στις συνόδους συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνήθως δια του Επιτρόπου για 

την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τη νεολαία.   

-Επιτροπή «Κοινωνική Πολιτική, Εκπαίδευση, Απασχόληση, Έρευνα και 

Πολιτισμός» (SEDEC), της Επιτροπής Περιφερειών Η Επιτροπή των Περιφερειών 

αποτελείται από 350 μέλη, εκπροσώπους της αποκεντρωμένης  διοίκησης 

(περιφερειακής και τοπικής). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο ζητούν 

υποχρεωτικά την γνώμη της Επιτροπής Περιφερειών για θέματα που εμπεριέχουν 

περιφερειακή διάσταση, ενώ η Επιτροπή Περιφερειών μπορεί με δική της 

πρωτοβουλία να εκφέρει γνώμη σε περιπτώσεις που κρίνει ότι επηρεάζονται 

περιφερειακά συμφέροντα. Λειτουργεί σε έξι επιτροπές με αρμοδιότητες που 

καλύπτουν τους εξής τομείς:  α) Απασχόληση, επαγγελματική κατάρτιση, οικονομική 

και κοινωνική συνοχή, κοινωνική πολιτική, υγεία β) παιδεία, πολιτισμός γ) 

περιβάλλον, κλιματική αλλαγή, ενέργεια δ) μεταφορές, διευρωπαϊκά δίκτυα ε) 

πολιτική προστασία, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Η Επιτροπή «Κοινωνική Πολιτική, 

Εκπαίδευση, Απασχόληση, Έρευνα και Πολιτισμός» (SEDEC)  είναι αρμόδια για 

τους εξής επιμέρους τομείς: πολιτική απασχόλησης, κοινωνική πολιτική και 

κοινωνική προστασία, κινητικότητα, ισότητα ευκαιριών, εκπαίδευση και κατάρτιση, 

http://cor.europa.eu/el/activities/commissions/Pages/cor-commissions.aspx?comm=SEDEC
http://cor.europa.eu/el/activities/commissions/Pages/cor-commissions.aspx?comm=SEDEC
http://cor.europa.eu/el/activities/commissions/Pages/cor-commissions.aspx?comm=SEDEC
http://cor.europa.eu/el/activities/commissions/Pages/cor-commissions.aspx?comm=SEDEC


καινοτομία, έρευνα και τεχνολογία, ψηφιακό θεματολόγιο, κοινωνία των 

πληροφοριών και διευρωπαϊκών δικτύων τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας, 

οπτικοακουστικός τομέας και τεχνολογίες των μέσων ενημέρωσης, νεολαία και 

αθλητισμός, πολυγλωσσία και προώθηση των μειονοτικών γλωσσών, πολιτισμός και 

πολιτισμική πολυμορφία     

-Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και 

Πολιτισμού (EACEA) Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, 

Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού εδρεύει στις Βρυξέλλες και ξεκίνησε τη 

λειτουργία του την 1/1/2006. Υπάγεται στις εξής τέσσερις γενικές διευθύνσεις της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Εκπαίδευση και Πολιτισμός, Μετανάστευση και Εσωτερικές 

Υποθέσεις, Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες και 

και Ανθρωπιστική Βοήθεια και Πολιτική Προστασία. Ο ρόλος του είναι επικουρικός 

στην υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς  

της εκπαίδευσης και κατάρτισης, της  συμμετοχής των πολιτών, της νεολαίας, των 

οπτικοακουστικών θεμάτων και του πολιτισμού και αφορά διαχειριστικές 

διαδικασίες, όπως  κατάρτιση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, υπογραφή των 

σχετικών συμφωνιών, παρακολούθηση των έργων,  επικοινωνία με τους δικαιούχους,  

επιτόπου έλεγχοι. 

-Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Στην αναφορά μας για τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σχετικά με τον πολιτισμό θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τις πολυάριθμες 

παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον 

πολιτισμό.  

 

Σύνοψη   

Η διαδικασία της τοπικής ανάπτυξης είναι μία στρατηγική περιφερειακής πολιτικής, 

η οποία χρησιμοποιείται ευρύτατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα στις 

περιπτώσεις των λιγότερο ισχυρών οικονομικά  κρατών – μελών, που αντιμετωπίζουν 

τα σοβαρότερα προβλήματα περιφερειακών ανισοτήτων. Στο πρότυπο της τοπικής 

ανάπτυξης οι τοπικοί πόροι και τα τοπικά πλεονεκτήματα αποτελούν την βάση της 

αναπτυξιακής διαδικασίας και ο πολιτισμός σε όλες του τις εκφάνσεις αποτελεί 

σημαντικό τοπικό πόρο, ο οποίος συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και 

εισοδημάτων και τελικά στην μεγέθυνση της τοπικής οικονομίας, ενώ παράλληλα 

συμβάλλει στην αναβάθμιση του επιπέδου ζωής των μελών της τοπικής κοινωνίας 

επηρεάζοντας με αυτό τον τρόπο την ποιοτική διάσταση της αναπτυξιακής 

διαδικασίας. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί σήμερα μία μεγάλη χωρική και 

πληθυσμιακή οντότητα, που αποτελείται από κράτη- μέλη με σημαντικές 

διαφοροποιήσεις στο οικονομικό, κοινωνικό, αναπτυξιακό και πολιτιστικό πεδίο. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από πρακτικές διατήρησης και ανάδειξης του Ευρωπαϊκού 

Πολιτισμού και με σεβασμό στη πολιτιστική διαφορετικότητα των κρατών και των 

πολιτών της επιδιώκει μέσω του πολιτισμού να ενδυναμώσει τους δεσμούς μεταξύ 

των λαών της Ευρώπης. Ο διττός και ιδιαίτερης βαρύτητας ρόλος του Πολιτισμού 

στην πραγματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχε ως αποτέλεσμα ο πολιτιστικός 

τομέας να αποτελέσει αντικείμενο πολυεπίπεδου ενδιαφέροντος για την Ένωση.  

Στο θεσμικό πεδίο ο Πολιτισμός εντάχθηκε στα βασικά νομικά κείμενα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης κορυφαία θεσμικά όργανα της Ένωσης, αναλαμβάνουν 

σημαντικές πρωτοβουλίες για την προώθηση θεμάτων σχετικά με τον Πολιτισμό και 

σε άλλα έχουν θεσμοθετηθεί θέσεις ειδικά για τον Πολιτισμό. Στο πεδίο της 

http://ec.europa.eu/echo/index_en
http://ec.europa.eu/echo/index_en


υποστήριξης υπάρχει ένα ευρύτατο φάσμα δράσεων, προγραμμάτων και άλλων 

χρηματοδοτικών και μη χρηματοδοτικών εργαλείων για τον Πολιτισμό.  

Μέσα από την συντονισμένη και πολυεπίπεδη πολιτική για τον Πολιτισμό η 

Ευρωπαϊκή Ένωση προσδοκά να συμβάλλει στην ουσιαστική σύγκλιση των κρατών- 

μελών να ενδυναμώσει τους δεσμούς μεταξύ των λαών της.  
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                                                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Δραστηριότητα 1  

Με βάση τις άνω ενότητες να αναπτύξετε τα βασικές επιπτώσεις και αποτελέσματα 

της πολιτιστικής διαχείρισης στην τοπική ανάπτυξη.  

 Ενδεικτική Απάντηση : 

Θα πρέπει να αναπτύξετε τον ρόλο και τις επιπτώσεις των πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων: 

https://europa.eu/


(α). Στην οικονομική μεγέθυνση (economic growth), όπως για παράδειγμα στις 

οικονομικές μεταβλητές της παραγωγής-παραγωγικής δραστηριότητας, ΑΕΠ, 

ανταγωνιστικότητας, επενδύσεων, εισοδήματος,  απασχόλησης εξαγωγών, κλπ. 

(β). Στην κοινωνική ανάπτυξη (economic growth), όπως για παράδειγμα στις 

κοινωνικές μεταβλητές της απασχόλησης, ποιότητας ζωής, πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων κλπ. 

(γ). Στα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, όπως παρουσιάζονται στο ακόλουθο 

διάγραμμα 

Διάγραμμα: Πολλαπλασιαστικά είτε Συσσωρευτικά Αποτελέσματα 

 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 

 

 

 

Δραστηριότητα 2  

Με βάση τις άνω ενότητες να αναπτύξετε σε ένα Πίνακα με τα δύο βασικότερα 

σημεία από τις αδυναμίες, δυνατότητες, ευκαιρείς και απειλές (SWOT ανάλυση) από 

την πολιτιστική διαχείριση στην Ε.Ε. 

 

Ενδεικτική Απάντηση:  

Οι πολιτιστικές δραστηριότητες συμβάλλουν σημαντικά τόσο στην 

οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη όσο και στην κοινωνική συνοχή της ΕΕ. Μεταξύ 

των βασικών σημείων που μπορούν να καταγραφούν από μια SWOT ανάλυση 

σχετικά με τις αδυναμίες, δυνατότητες, ευκαιρείς και απειλές από την πολιτιστική 

διαχείριση στην ΕΕ παρουσιάζονται ενδεικτικά στον ακόλουθο Πίνακα 

 

Πίνακας: SWOT ανάλυση για την Πολιτιστική Διαχείριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 
  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ (Strengths) 

• Έμφαση σε μέτρα που θα υποστηρίξουν την 

πολιτιστική ανάπτυξη βασιζόμενα στην ιστορία των 

κρατών μελών της ΕΕ και με τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών και καινοτόμων δραστηριοτήτων  

• Αξιόλογη παρουσία ενός μεγάλου αριθμού 

εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού σχετικά με 

τις πολιτιστικές δραστηριότητες 

• Ύπαρξη των χρηματοδοτικών εργαλείων της 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ (Weakness) 

• Έλλειψη χρηματοδότησης των 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων   

• Ελλείψεις σε επίπεδο ενιαίου θεσμικού 

πλαισίου και φορέων, δικτύωσης, συνεργασιών 

και μηχανισμών υποστήριξης για τις 

πολιτιστικές δραστηριότητες  

• Θέματα διαχείρισης και αξιοποίησης των 

πόρων και των περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων 



Ε.Ε., των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων που 

συμβάλλουν στη χρηματοδότηση των πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων. 

σχετικά με τις πολιτιστικές δραστηριότητες  

 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (Opportunities) 

• Ενδυνάμωση, ανάπτυξη και επέκταση των 

συνεργασιών σε τομείς πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων, με στόχο την Ευρωπαϊκή 

πολιτιστική πολιτική και ανάπτυξη  

• Εκσυγχρονισμός των βασικών υποδομών και 

χρηματοδοτικών-δικτύων  που σχετίζονται με τις 

πολιτιστικές δραστηριότητες  

• Βελτίωση και ανάπτυξη των ποιοτικών 

υπηρεσιών με βάση τα Ευρωπαϊκά και διεθνή 

πρότυπα και την Ευρωπαϊκή πολιτιστική 

κληρονομιά 

ΑΠΕΙΛΕΣ (Threats) 

• Η διεθνής κρίση, η κρίση χρέους και η 

έλλειψη χρηματοδότησης των πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων 

• Η έλλειψη πληροφόρησης, οργάνωσης και 

διαχείρισης των πόρων αναφορικά με τις 

πολιτιστικές δραστηριότητες 

• Μη σωστή αξιοποίηση και κατανομή του 

ανθρώπινου δυναμικού αναφορικά με τις 

πολιτιστικές δραστηριότητες 

Πηγή: Eurostat 
  

  

 


