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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  11/1/ 2018  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 1/11-1-2018    Αριθ. Απόφασης: 29/2018 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  11 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 
18.30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, το 
Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    Δημάρχου    Ρόδου   κ. 
Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. πρωτ. 2/769/5.1.2018 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου   κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία 
δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους   
Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  67 
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010), και  95 του Ν.3463/2006.  
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

27.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   
28 . ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-
Αντιδήμαρχος 

29.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-
Αντιδήμαρχος, 

30. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

6.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 31. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος  

8.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

9.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  32.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 
33. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας 

11. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

12. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ  34. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

13.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος 

35.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

14.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 36.  ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

15. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 37. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

16. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 38.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
Παράταξης «ΛΆΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

 
17. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

39. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 
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18. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-
Αντιδήμαρχος 

 

19. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

40.ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 

20. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

21.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

  

22.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  

23.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

24. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Aντιδήμαρχος 

 

25.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

26. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ  

2. ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

6.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (δικ/νος) 

3. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

4. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

 
 

Επίσης στη Συνεδρίαση παρίστανται,  ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 
κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος, οι Νομικοί Σύμβουλοι του Δήμου        κ.κ. 
Δ.Σαλαμαστράκης και Εμμ.Στάγκας, καθώς και η Πρόεδρος της Δ.Κ. 
Ασκληπιείου κα. Μ.Παπαβασιλείου. 
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μ.Δράκος και Δ.Τσίκκης, απεχώρησαν 
κατά  την έναρξη της συνεδρίασης. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι σαράντα 
(40), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα Ημερήσιας 
Διάταξης: 

 

 
Θ Ε Μ Α 7:  Επέτειος 30 χρόνων από την ένταξη της Μεσαιωνικής 
Πόλης της Ρόδου στη λίστα των Μνημείων Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς της UNESCO, παράλληλα με την ανακήρυξη του 
2018, ως Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
αρ.πρωτ.2/1674/2018. 
 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Ε. Χατζηιωάννου εισηγούμενος το θέμα θέτει υπόψη 
του Σώματος την υπ’ αριθ. 2/1674/09-01-2018 εισήγηση, η οποία έχει 
ως εξής: 
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Η σύμπτωση του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς το 2018, με τα 
30 χρόνια από την ένταξη της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου στα Μνημεία 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco, τον ίδιο χρόνο, μας δίνει 
μια εξαιρετική ευκαιρία να αναδείξουμε τον απαράμιλλο μνημειακό και φυσικό 
πλούτο της ΜΠ και της Ρόδου. Παράλληλα έχουμε τη δυνατότητα να 
προβάλλουμε αυτή την κληρονομιά, με ισχυρή πολιτική προώθησης και 
επικοινωνίας στη χώρα και στο εξωτερικό σε συνεργασία και με άλλους 
κρατικούς, τοπικούς, ή πολιτιστικούς φορείς, αποκομίζοντας σχετικά οφέλη, 
καθώς η Ρόδος περιλαμβάνεται σήμερα ως έναν από τους κορυφαίους 
τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης και μέσα στους 100 Παγκόσμιους 
προορισμούς το 2017 (στην 97η  θέση) με ανοδική τάση προς το 2025.  
 
2016  ranking city- country 2016     2017      growth rank chang   2020         
202597    Rhodes -    Greece        2,091.1   2,252.1      7.7%       3           
2,448.1    2,907.4 
 

(Euromonitor International’s) 

 

Οι κατευθύνσεις περί ανάδειξης της μοναδικότητας της ΜΠ άλλωστε, 
περιγράφονται με σαφήνεια και καθαρότητα στο υπό διαδικασία σχέδιο 
«Αναθεώρηση Πολεοδομικής Μελέτης της Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου», 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση της υφιστάμενης  κατάστασης που 
προηγήθηκε και τη διεθνή σχετική εμπειρία.  
Ενδεικτικά, μεταξύ των στόχων, αναφέρονται: Αναβάθμιση  διεθνή - τοπικού 
ρόλου Ρόδου, Ανάδειξη– προβολή πολιτιστικού αποθέματος της ΜΠ, Χάραξη  
αναπτυξιακών προοπτικών, Προώθηση  ποιοτικού – εναλλακτικού  τουρισμού, 
Αντιμετώπιση  κινδύνων  που  απειλούν  τη  ΜΠ,  Βελτίωση  της  
κινητικότητας και της Βιώσιμης  ανάπτυξης, Προστασία περιβάλλοντος και 
Εισαγωγή τεχνολογικών καινοτομιών.   
Επιπροσθέτως, αξιοποίηση των οργανισμών, δικτύων, συνδέσμων κλπ στα 
οποία συμμετέχει η Ρόδος και ενίοτε προσωπικά ο δήμαρχος κ. Φ. 
Χατζηδιάκος, όπως Οργανισμός Πόλεων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
(OWHC), Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (CEMR), Σύνδεσμος 
Χαναανικών, Φοινικικών και Καρχηδονιακών Πόλεων Μεσόγειου (LCCPP), 
Grans Montana Forum κ.α., καθώς και συνεργασίες που δημιουργήθηκαν στο 
πλαίσιο της προετοιμασίας της Ρόδου, ως φιναλίστ, για τον τίτλο της 
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021. 
Προτάσεις του καλλιτεχνικού προγράμματος που κατατέθηκαν στο φάκελο 
υποψηφιότητας( Bid Book) καθώς και συμφωνίες με κορυφαίους θεσμούς και 
ανθρώπους, δύνανται να επικαιροποιηθούν και να ενταχθούν προς 
χρηματοδότηση στα ειδικά Ευρωπαϊκά προγράμματα που δημιουργήθηκαν, 
αφού τα έργα και οι πρωτοβουλίες που υλοποιούνται σε κράτη μέλη, δήμους 
και περιφέρειες της ΕΕ, θα συμπληρωθούν από διακρατικά έργα 
χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ. 
Ο Δήμος Ρόδου έχει μια μοναδική ευκαιρία να αξιοποιήσει την θετική 
συγκύρια, (Επέτειος 30 χρόνων- ΕΕΠΚ) και σε αγαστή συνεργασία με την 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου (ΥΠΠΟΑ), Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 
ΕΒΕΔ, ΕΞΡ κλπ, να αξιολογήσει τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν στο 
παρελθόν,-ακόμη και σε θέματα διαχείρισης - να καταγράψει το σήμερα, 
κυρίως δε, να οραματιστεί το αύριο, και το μεγάλο κεφάλαιο της ένταξης της 
Μεσαιωνικής Πόλης στον κατάλογο των Μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
της Unesco.   
Το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΕΠΚ) έχει ως στόχο να 
ενθαρρύνει περισσότερα άτομα να ανακαλύψουν και να ενστερνιστούν την 
πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, και να ενισχύσει την αίσθησή τους ότι 
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ανήκουν σε έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο. Το σύνθημα του ΕΕΠΚ είναι: «Η 
κληρονομιά μας: όταν το παρελθόν συναντά το μέλλον». 
Στο πλαίσιο αυτού του έτους, προγραμματίζονται διάφορες πρωτοβουλίες και 
εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη, που έχουν ως στόχο να δώσουν τη 
δυνατότητα στους πολίτες να γνωρίσουν καλύτερα την πολιτιστική τους 
κληρονομιά και να συμμετάσχουν πιο ενεργά στη διατήρησή της. Η 
πολιτιστική κληρονομιά διαμορφώνει την ταυτότητά μας και την καθημερινή 
μας ζωή, καθώς αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των πόλεων, των φυσικών 
τοπίων και των αρχαιολογικών χώρων της Ευρώπης. Δεν βρίσκεται μόνο στη 
λογοτεχνία, στην τέχνη και στα αντικείμενα, αλλά και στις παραδοσιακές 
τέχνες που μαθαίνουμε από τους προγόνους μας, στις ιστορίες που 
αφηγούμαστε στα παιδιά μας, στις γεύσεις που μοιραζόμαστε και στις ταινίες 
που βλέπουμε και στις οποίες αναγνωρίζουμε τους εαυτούς μας. 
 
Η πολιτιστική κληρονομιά έχει οικουμενική αξία για εμάς ως άτομα, κοινότητες 
και κοινωνίες. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να διατηρηθεί και να 
κληροδοτηθεί στις μελλοντικές γενιές. Παρόλο που η πολιτιστική κληρονομιά 
μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει στο παρελθόν ή ότι είναι κάτι το στατικό, στην 
πραγματικότητα εξελίσσεται μέσα από την ουσιαστική συμμετοχή μας σε αυτή. 
Επιπλέον, μπορεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του 
μέλλοντος της Ευρώπης. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους 
θέλουμε να προσεγγίσουμε τους νέους, ιδίως κατά τη διάρκεια του 
Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 
 
Η πολιτιστική κληρονομιά εκδηλώνεται με διάφορες μορφές: 
• υλική – για παράδειγμα, κτίρια, μνημεία, τεχνουργήματα, ρούχα, έργα 
τέχνης, βιβλία, μηχανές, ιστορικές πόλεις, αρχαιολογικοί χώροι. 
• άυλη – πρακτικές, παραστάσεις, εκφράσεις, γνώσεις, δεξιότητες, καθώς και 
σχετικά μέσα, αντικείμενα και πολιτιστικοί χώροι, στα οποία αποδίδουμε αξία. 
Συμπεριλαμβάνονται η γλώσσα και οι προφορικές παραδόσεις, οι τέχνες του 
θεάματος, οι κοινωνικές πρακτικές και η παραδοσιακή χειροτεχνία. 
• φυσική – τοπία, χλωρίδα και πανίδα. 
• ψηφιακή – πόροι που έχουν δημιουργηθεί σε ψηφιακή μορφή (για 
παράδειγμα, ψηφιακή τέχνη ή κινούμενα σχέδια) ή που έχουν ψηφιοποιηθεί 
για να διατηρηθούν (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, εικόνων, βίντεο και 
αρχείων). 
 
Μέσα από τη μελέτη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, μπορούμε να 
ανακαλύψουμε την πολυμορφία μας και να ξεκινήσουμε διαπολιτισμικό 
διάλογο σχετικά με ό,τι έχουμε κοινό. Δεν πρέπει να αφήσουμε την 
πολιτιστική κληρονομιά να παρακμάσει, να υποβαθμιστεί ή να καταστραφεί. 
Για τον λόγο αυτό, το 2018, θα αναζητηθούν τρόποι για να την αξιοποιήσουμε 
και να τη διατηρήσουμε. Κάθε κράτος μέλος έχει ορίσει έναν εθνικό 
συντονιστή (Ελλάδα- Δ. Αθανασούλης) για την υλοποίηση του ΕΕΠΚ και για 
τον συντονισμό των εκδηλώσεων και των πρωτοβουλιών σε τοπικό, 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 
 
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν αναλάβει τη 
δέσμευση να συμβάλουν στην επιτυχή υλοποίηση του ΕΕΠΚ. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, καθώς και η Επιτροπή των Περιφερειών και η Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή θα διοργανώσουν εκδηλώσεις για τον εορτασμό του 
Ευρωπαϊκού Έτους και θα αναλάβουν δραστηριότητες με επίκεντρο την 
πολιτιστική κληρονομιά. 
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Επιπλέον, η ΕΕ θα χρηματοδοτήσει έργα που στηρίζουν την πολιτιστική 
κληρονομιά. Ειδική πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα συνεργασίας 
σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος έχει προκηρυχθεί στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη». Πολλές άλλες δυνατότητες θα είναι 
διαθέσιμες στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus +, Ευρώπη για τους 
πολίτες, Ορίζοντας 2020, και άλλων προγραμμάτων της ΕΕ. 
 
Για να διασφαλιστεί ότι οι προσπάθειές μας θα έχουν αντίκτυπο και πέρα από 
το 2018, η Επιτροπή, σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης, την 
UNESCO και άλλους εταίρους, θα αναλάβει την υλοποίηση δέκα 
πρωτοβουλιών με μακροπρόθεσμο αντίκτυπο, οι οποίες θα περιλαμβάνουν 
δραστηριότητες συνεργασίας με σχολικά ιδρύματα, διερεύνηση καινοτόμων 
λύσεων για την επαναχρησιμοποίηση κτιρίων πολιτιστικής κληρονομιάς και 
μέτρα καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. 
Στόχος είναι να αλλάξει ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο απολαμβάνουμε, 
προστατεύουμε και προωθούμε την πολιτιστική κληρονομιά, έτσι ώστε το 
Ευρωπαϊκό Έτος να έχει μακροπρόθεσμα οφέλη για τους πολίτες. 
 
Πάνω από 8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ συνδέονται έμμεσα με την 
πολιτιστική κληρονομιά. Περισσότερα από 300.000 άτομα απασχολούνται στον 
τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς της ΕΕ, ενώ, με 453 καταχωρισμένες 
τοποθεσίες, η Ευρώπη ως περιοχή αντιπροσωπεύει σχεδόν τις μισές από τις 
τοποθεσίες που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς της UNESCO. 
Πάνω από 7 στους 10 Ευρωπαίους συμφωνούν ότι η πολιτιστική κληρονομιά 
μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής τους. Η έρευνα δείχνει ότι 9 στους 10 
θεωρούν ότι η πολιτιστική κληρονομιά θα πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία. 
Τα τρία τέταρτα των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι, τα κράτη μέλη και η ΕΕ θα 
πρέπει να διαθέσουν περισσότερους πόρους για την προστασία της 
ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. 
 
Η μέριμνα για την προστασία και την ανάδειξη των μνημείων, των 
αρχαιολογικών χώρων, της πολιτιστικής κληρονομιάς εν γένει συνεπικουρεί 
την οικονομική, κοινωνική και περιφερειακή ανάπτυξη. Στο πλαίσιο δε, της 
φιλοσοφίας ενίσχυσης της Αποκέντρωσης και των θεσμών της Αυτοδιοίκησης, 
οι Δήμοι αναλαμβάνουν πλέον ενεργό και καθοριστικό ρόλο σ’ αυτή την 
κατεύθυνση.  
 
Η οικονομία πολλών σύγχρονων ευρωπαϊκών πόλεων (Βαρκελώνη, 
Εδιμβούργο, Φλωρεντία, Αγία Πετρούπολη, Κρακοβία, Πράγα, Βουδαπέστη 
κλπ.) στηρίζεται κατά ένα μεγάλο μέρος στον Πολιτισμό (και τον Τουρισμό), 
καθώς οι επενδύσεις σ’ αυτούς τους τομείς επιφέρουν ανάπτυξη και 
δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. 
   
Είναι μια ακόμη ευκαιρία για τη Ρόδο, προωθώντας τον πολιτισμό, να 
ενισχύσει τον τουρισμό, δημιουργώντας προϋποθέσεις για υψηλές επιδιώξεις 
και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας, αξιοποιώντας την ένταξη της στη 
σχετική λίστα της UNESCO.  
 
 Το  1988,  κατά  τη  δωδέκατη  σύνοδο της  Επιτροπής  Παγκόσμιας  
Πολιτιστικής  Κληρονομιάς της  UNESCO,  που  έγινε  στην  πόλη  Brasilia  
στις  5 με  9  Δεκεμβρίου, λήφθηκε  η  απόφαση  για  την εγγραφή  της  ΜΠ  
της Ρόδου στον  κατάλογο των  μνημείων παγκόσμιας  κληρονομιάς.  
Σύμφωνα  με  την  UNESCO,  τα  μνημεία  παγκόσμιας  πολιτιστικής  
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κληρονομιάς  οφείλουν  να  είναι  «ιδιάζουσας  παγκόσμιας  αξίας»  και  να 
πληρούν  ένα  από  τα δέκα (Πολιτιστικά) κριτήρια:   
 
Η  Επιτροπής Παγκόσμιας  Πολιτιστικής  Κληρονομιάς έκρινε ότι η ΜΠ της 
Ρόδου  εκπληρώνει τα κριτήρια (II), (IV) και (V).   
 
Συγκεκριμένα  η  αρμόδια  επιτροπή  της  UNESCO αναφέρει  τα  εξής:   
Κριτήριο  II.   Οι  οχυρώσεις  της  Ρόδου, μια  «Φράγκικη» πόλη που  για  
πολύ  καιρό  θεωρείτο  απόρθητη,  ασκούσε   επιρροή  στην  ανατολική  
λεκάνη  της Μεσογείου  κατά  το  τέλος  των  Μεσαιωνικών  Χρόνων.     
 Κριτήριο  IV.   Αυτός  ο  πολιτιστικός  πλούτος  είναι  ένα  εξαιρετικό 
παράδειγμα ενός  αρχιτεκτονικού  συνόλου  που  αποτυπώνει  μια  αξιόλογη  
περίοδο  της  ιστορίας  στην  οποία   ένα  στρατιωτικό/ μοναστικό τάγμα  
αδελφών νοσοκόμων,  που  ιδρύθηκε  κατά  τη  διάρκεια  των  σταυροφοριών  
και  το  οποίο   επέζησε  στη  ζώνη  της   ανατολικής   Μεσογείου,  σε  ένα  
περιβάλλον  που  χαρακτηρίζεται  από υπερβολική  φόβο  πολιορκιών. Η 
Ρόδος είναι ένα από  τα  πιο  ωραία  πολεοδομικά σύνολα της Γοτθικής  
περιόδου.  Το  γεγονός  ότι αυτή  η  μεσαιωνική  πόλη  βρίσκεται  σε  ένα  
νησί  του  Αιγαίου  Πελάγους, στη  θέση   μιας   αρχαίας  Ελληνικής   πόλης,   
που  εξουσίαζε  ένα  λιμάνι, που  άλλοτε  στόλιζε  ο   Κολοσσός ο  οποίος 
ηγέρθηκε  από  τον  Χάρη  τον  Λίνδιο,  ένα  από  τα  επτά  θαύματα  του  
αρχαίου κόσμου, προσδίδει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Τέλος, πρέπει να  
υπογραμμισθεί  ότι  η  αλυσίδα  της  ιστορίας  δεν αποκόπηκε  το  1523 αλλά 
σε  ικανό  βαθμό συνεχίσθηκε  μέχρι  το  1912  με την προσθήκη  αξιόλογων  
Ισλαμικών  μνημείων, όπως τεμένη, λουτρά και κατοικίες.   
  Κριτήριο  V.  Με  τα  Φράγκικα  και  Οθωμανικά της  κτίρια  η  παλιά  πόλη  
της  Ρόδου, είναι ένα σημαντικό παραδοσιακό σύνολο κατοικημένου οικισμού, 
που  χαρακτηρίζεται  από  διαδοχικά  και  σύνθετα   φαινόμενα  πολιτιστικής  
εξέλιξης.  Η επαφή με την παράδοση  της  Δωδεκανήσου, τροποποίησε τις 
μορφές  της  Γοτθικής  αρχιτεκτονικής  και των κτιρίων μετά  το 1523, 
συνδυάζοντας  τοπικής  έμπνευσης μορφές  που  προέκυψαν  από  τη  
συνάντηση  δύο  κόσμων  με διακοσμητικά στοιχεία Οθωμανικής  προέλευσης. 
Όλα  τα  κατασκευαστικά  στοιχεία  που  διαμορφωθήκαν  πριν  το  1912   
έγιναν  ευάλωτα  εξαιτίας  των  εξελίξεων  στις  συνθήκες  διαβίωσης  και  θα  
πρέπει  να  προστατευθούν  τόσο  όσο και   τα  μεγάλα  θρησκευτικά, αστικά  
και  στρατιωτικά μνημεία, εκκλησίες, μοναστήρια,  τεμένη, λουτρά, παλάτια, 
οχυρώσεις, πύλες και προμαχώνες.   
Οι  πόλεις  που  είναι  στον  κατάλογο  των  μνημείων παγκόσμιας  
κληρονομιάς   της  UNESCO, ίδρυσαν το  1993  τον  Οργανισμό  Πόλεων  
Παγκόσμιας Κληρονομιάς,  OWHC  ( Organization of  World  Heritage Cities). 
Η Ρόδος είναι από τα ιδρυτικά της μέλη.   
 
ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/864 (17/5/2017)ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος 
πολιτιστικής κληρονομιάς (2018). 
 
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 167, 
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (1), 
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2), 
Εκτιμώντας τα ακόλουθα: ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 
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Άρθρο 1 
Αντικείμενο 
 
1.   Το 2018 ανακηρύσσεται «ευρωπαϊκό έτος πολιτιστικής κληρονομιάς» (στο 
εξής «ευρωπαϊκό έτος»). 
2.   Το ευρωπαϊκό έτος έχει ως σκοπό να ενθαρρύνει την κοινοχρησία και την 
αναγνώριση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης ως κοινού πόρου, να 
αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την κοινή ιστορία και τις κοινές αξίες, 
καθώς και να ενδυναμώσει την αίσθηση του ανήκειν σε έναν κοινό ευρωπαϊκό 
χώρο. 
 
Άρθρο 2 
Στόχοι 
 
1.   Οι γενικοί στόχοι του ευρωπαϊκού έτους είναι η ενθάρρυνση και η 
υποστήριξη των προσπαθειών που καταβάλλουν η Ένωση, τα κράτη μέλη και 
οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, σε συνεργασία με τον τομέα της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών, για την 
προστασία, τη διαφύλαξη, την επαναχρησιμοποίηση, την ενίσχυση, την 
ανάδειξη και την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης. 
Ειδικότερα, το ευρωπαϊκό έτος: 
α) συμβάλλει στην προώθηση του ρόλου της πολιτιστικής κληρονομιάς της 
Ευρώπης ως καθοριστικού στοιχείου της πολιτισμικής πολυμορφίας και του 
διαπολιτισμικού διαλόγου. Με πλήρη σεβασμό των αρμοδιοτήτων των κρατών 
μελών, επισημαίνει τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζονται η 
διατήρηση και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης, καθώς 
και η πρόσβαση σε αυτήν από ένα ευρύτερο και πιο διαφοροποιημένο κοινό, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη διεύρυνση κοινού και εκπαίδευσης στην 
πολιτιστική κληρονομιά, ώστε με τον τρόπο αυτό να προωθηθούν η κοινωνική 
ένταξη και ενσωμάτωση· 
β) ενισχύει τη συμβολή της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς στην 
κοινωνία και στην οικονομία, αξιοποιώντας τις άμεσες και έμμεσες οικονομικές 
δυνατότητές της, οι οποίες περιλαμβάνουν τη στήριξη των πολιτιστικών και 
δημιουργικών τομέων, περιλαμβανομένων των μικρών και μεσαίου μεγέθους 
επιχειρήσεων, και την ενθάρρυνση της δημιουργίας και της καινοτομίας, την 
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και του βιώσιμου τουρισμού, την ενίσχυση 
της κοινωνικής συνοχής και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης απασχόλησης· 
γ) συμβάλλει στην προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως 
σημαντικού στοιχείου των σχέσεων μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών, 
αξιοποιώντας το ενδιαφέρον και τις ανάγκες που παρουσιάζονται σε χώρες-
εταίρους και την εμπειρογνωμοσύνη της Ευρώπης όσον αφορά την πολιτιστική 
κληρονομιά. 
2.   Οι ειδικοί στόχοι του ευρωπαϊκού έτους είναι: 
α) η ενθάρρυνση προσεγγίσεων στην πολιτιστική κληρονομιά που είναι 
επικεντρωμένες στον άνθρωπο, ανοικτές σε όλους, προσανατολισμένες στο 
μέλλον, πιο ολοκληρωμένες, βιώσιμες και διατομεακές· 
β) η προώθηση καινοτόμων μοντέλων συμμετοχικής διακυβέρνησης και 
διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, με τη συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων αρχών, του τομέα της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, των ιδιωτικών παραγόντων και των οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών· 
γ) η προώθηση του διαλόγου, της έρευνας και της ανταλλαγής ορθών 
πρακτικών όσον αφορά την ποιότητα της διατήρησης, της προστασίας, της 
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καινοτόμου επαναχρησιμοποίησης και ενίσχυσης της πολιτιστικής κληρονομιάς 
και των σύγχρονων επεμβάσεων στο ιστορικό περιβάλλον· 
δ) η προώθηση λύσεων που θα καταστήσουν την πολιτιστική κληρονομιά 
προσιτή σε όλους, μεταξύ άλλων και μέσω ψηφιακών μέσων, με την εξάλειψη 
των κοινωνικών, πολιτιστικών και υλικών φραγμών, λαμβανομένων υπόψη 
των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες· 
ε) ο προσδιορισμός και η αναβάθμιση της θετικής συμβολής της 
πολιτιστικής κληρονομιάς στην κοινωνία και στην οικονομία μέσω της έρευνας 
και της καινοτομίας, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της βάσης στοιχείων για 
την εν λόγω συμβολή σε επίπεδο Ένωσης· 
στ) η ενθάρρυνση συνεργειών μεταξύ της πολιτιστικής κληρονομιάς και 
των περιβαλλοντικών πολιτικών με την ενσωμάτωση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς στις περιβαλλοντικές, στις αρχιτεκτονικές και στις χωροταξικές 
πολιτικές και μέσω της προώθησης της ενεργειακής απόδοσης· 
ζ) η ενθάρρυνση στρατηγικών περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης οι 
οποίες να αξιοποιούν το δυναμικό της πολιτιστικής κληρονομιάς, μεταξύ 
άλλων μέσω της προώθησης του βιώσιμου τουρισμού· 
η) η στήριξη της ανάπτυξης ειδικών δεξιοτήτων και η βελτίωση της 
διαχείρισης και της μεταφοράς γνώσεων στον τομέα της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεων της μετάβασης στην 
ψηφιακή εποχή· 
θ) η προαγωγή της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πηγής έμπνευσης για τη 
σύγχρονη δημιουργία και καινοτομία και η υπογράμμιση της δυνατότητας 
γόνιμων ανταλλαγών και μεγαλύτερης αλληλεπίδρασης μεταξύ του τομέα της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και άλλων πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων· 
ι) η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της 
ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της εκπαίδευσης και της διά βίου 
μάθησης, ιδιαίτερα με στόχο τα παιδιά, τους νέους και τους ηλικιωμένους, τις 
τοπικές κοινότητες και τις δυσπρόσιτες ομάδες· 
ια) η επισήμανση των δυνατοτήτων συνεργασίας σε θέματα πολιτιστικής 
κληρονομιάς για την ανάπτυξη ισχυρότερων δεσμών στο εσωτερικό της 
Ένωσης και με χώρες εκτός της Ένωσης και η ενθάρρυνση του 
διαπολιτισμικού διαλόγου, της συμφιλίωσης έπειτα από συγκρούσεις και της 
πρόληψης των συγκρούσεων· 
ιβ) η προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας αναφορικά με την 
πολιτιστική κληρονομιά· η διευκόλυνση της υιοθέτησης και της αξιοποίησης 
των ερευνητικών αποτελεσμάτων από όλους τους ενδιαφερομένους, ιδίως τις 
δημόσιες αρχές και τον ιδιωτικό τομέα, και η διάδοση των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων σε ευρύτερο κοινό· 
ιγ) η ενθάρρυνση της ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ της Ένωσης και των 
κρατών μελών της, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση των πρωτοβουλιών για την 
πρόληψη της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών· και 
ιδ) η προβολή κατά τη διάρκεια του 2018 σημαντικών γεγονότων που 
έχουν συμβολική σημασία για την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της 
Ευρώπης. 
 
Άρθρο 3 
Περιεχόμενο των μέτρων 
 
1.   Τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την επίτευξη των στόχων που 
καθορίζονται στο άρθρο 2 περιλαμβάνουν δραστηριότητες σε ενωσιακό, 
εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, οι οποίες συνδέονται με τους στόχους 
του ευρωπαϊκού έτους και είναι οι ακόλουθες: 
α) πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις για την προώθηση συζητήσεων, για την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία και την αξία της πολιτιστικής 
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κληρονομιάς και για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των πολιτών και των 
ενδιαφερομένων· 
β) ενημέρωση, εκθέσεις, εκπαίδευση και εκστρατείες ευαισθητοποίησης 
που θα μεταδίδουν αξίες όπως η πολυμορφία και ο διαπολιτισμικός διάλογος 
με τη χρήση στοιχείων από την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης 
και θα παροτρύνουν το ευρύ κοινό να συμμετέχει στην προστασία και τη 
διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και, γενικότερα, στην επίτευξη των 
στόχων του ευρωπαϊκού έτους· 
γ) ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών μεταξύ εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων και άλλων οργανισμών και διάδοση 
πληροφοριών σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά, μεταξύ άλλων μέσω της 
Europeana· 
δ) διενέργεια μελετών και υλοποίηση δραστηριοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας και διάδοση των αποτελεσμάτων τους σε ευρωπαϊκή ή εθνική 
κλίμακα· και 
ε) προώθηση έργων και δικτύων συνδεδεμένων με το ευρωπαϊκό έτος, 
μεταξύ άλλων και από μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης. 
2.   Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο 
αντιστοίχως, μπορούν να προσδιορίσουν άλλες δραστηριότητες πέραν εκείνων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, υπό την προϋπόθεση ότι συμβάλλουν 
στην επίτευξη των στόχων του ευρωπαϊκού έτους που καθορίζονται στο άρθρο 
2. 
3.   Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης, καθώς και τα 
κράτη μέλη μπορούν, σε ενωσιακό και σε εθνικό επίπεδο αντιστοίχως, να 
κάνουν αναφορά στο ευρωπαϊκό έτος και να κάνουν χρήση του λογοτύπου 
του για την προώθηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2. 
 
Άρθρο 4 
Συντονισμός σε επίπεδο κράτους μέλους 
 
Η οργάνωση της συμμετοχής στο ευρωπαϊκό έτος σε εθνικό επίπεδο εμπίπτει 
στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Προς τον σκοπό αυτό τα κράτη μέλη 
ορίζουν εθνικούς συντονιστές. Οι εθνικοί συντονιστές εξασφαλίζουν τον 
συντονισμό των σχετικών δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο. 
 
Άρθρο 5 
Συντονισμός σε επίπεδο Ένωσης 
 
1.   Η Επιτροπή συγκαλεί τακτικά συνεδριάσεις των εθνικών συντονιστών με 
σκοπό τον συντονισμό της διεξαγωγής του ευρωπαϊκού έτους. Οι συνεδριάσεις 
αυτές χρησιμεύουν επίσης ως ευκαιρίες για την ανταλλαγή πληροφοριών για 
την υλοποίηση του ευρωπαϊκού έτους σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο· στις εν 
λόγω συνεδριάσεις μπορούν να συμμετέχουν εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ως παρατηρητές. 
2.   Ο συντονισμός του ευρωπαϊκού έτους σε επίπεδο Ένωσης εφαρμόζει 
εγκάρσια προσέγγιση με στόχο τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ των 
διάφορων προγραμμάτων της Ένωσης και των πρωτοβουλιών που 
χρηματοδοτούν έργα στο πεδίο της πολιτιστικής κληρονομιάς. 
3.   Η Επιτροπή συγκαλεί τακτικές συναντήσεις των ενδιαφερομένων μερών 
και των εκπροσώπων των οργανώσεων ή φορέων που δραστηριοποιούνται 
στο πεδίο της πολιτιστικής κληρονομιάς, περιλαμβανομένων και υπαρχόντων 
διεθνικών πολιτιστικών δικτύων και σχετικών ΜΚΟ, καθώς και οργανώσεων 
της νεολαίας, για να επικουρούν την Επιτροπή κατά την υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού έτους σε επίπεδο Ένωσης. 
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Άρθρο 6 
Διεθνής συνεργασία 
 
Για τους σκοπούς του ευρωπαϊκού έτους, η Επιτροπή συνεργάζεται με 
αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, ιδίως με το Συμβούλιο της Ευρώπης και με 
την Unesco, εξασφαλίζοντας παράλληλα την προβολή της συμμετοχής της 
Ένωσης. 
 
Άρθρο 7 
Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης 
 
1.   Κατά την υλοποίηση ενεργειών που χρηματοδοτούνται δυνάμει της 
παρούσας απόφασης, η Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να 
εξασφαλίζει την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης με την 
εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε 
άλλης παράνομης δραστηριότητας, με τη διενέργεια αποτελεσματικών 
ελέγχων και επιθεωρήσεων και με την ανάκτηση, σε περίπτωση που 
διαπιστωθούν παρατυπίες, των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς 
επίσης, κατά περίπτωση, με την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και 
αποτρεπτικών διοικητικών και οικονομικών κυρώσεων. 
2.   Η Επιτροπή ή οι εκπρόσωποί της και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν την 
εξουσία να ελέγχουν, βάσει δικαιολογητικών καθώς και επιτόπιων ελέγχων και 
επιθεωρήσεων, όλους τους δικαιούχους επιχορηγήσεων, τους εργολάβους και 
τους υπεργολάβους που έχουν λάβει πόρους της Ένωσης κατ' εφαρμογή της 
παρούσας απόφασης. 
3.   Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορεί να 
διεξάγει έρευνες, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και 
επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται 
στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (9) και στον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του 
Συμβουλίου (10), με σκοπό την εξακρίβωση του κατά πόσον υπήρξε απάτη, 
διαφθορά ή άλλη παράνομη δραστηριότητα η οποία θίγει τα οικονομικά 
συμφέροντα της Ένωσης στο πλαίσιο συμφωνίας ή απόφασης επιδότησης ή 
σύμβασης χρηματοδοτούμενης κατ' εφαρμογή της παρούσας απόφασης. 
4.   Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1, 2 και 3, οι συμφωνίες συνεργασίας 
με τρίτες χώρες και με διεθνείς οργανισμούς, οι συμβάσεις, οι συμφωνίες 
επιχορήγησης και οι αποφάσεις επιχορήγησης που προκύπτουν από την 
εφαρμογή της παρούσας απόφασης περιέχουν διατάξεις οι οποίες 
εξουσιοδοτούν ρητά την Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και την OLAF να 
διεξάγουν τους εν λόγω λογιστικούς ελέγχους και έρευνες, σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες αρμοδιότητές τους. 
 
Άρθρο 8 
Χρηματοδότηση 
 
Η συγχρηματοδότηση σε ενωσιακό επίπεδο δραστηριοτήτων για την 
υλοποίηση του ευρωπαϊκού έτους είναι σύμφωνη με τους κανόνες που είναι 
εφαρμοστέοι σε υφιστάμενα προγράμματα, όπως το πρόγραμμα «Δημιουργική 
Ευρώπη», και στο πλαίσιο των υφιστάμενων δυνατοτήτων για τον καθορισμό 
προτεραιοτήτων σε ετήσια ή πολυετή βάση. Κατά περίπτωση, άλλα 
προγράμματα και άλλες πολιτικές στο πλαίσιο των υφιστάμενων νομικών και 
δημοσιονομικών τους διατάξεων μπορούν επίσης να στηρίξουν το ευρωπαϊκό 
έτος. 
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Άρθρο 9 
Προϋπολογισμός 
 
Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης για 
την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 
ανέρχεται σε 8 εκατομμύρια EUR. 
Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο εντός των ορίων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. 
 
Άρθρο 10 
Παρακολούθηση και αξιολόγηση 
 
Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την εφαρμογή, τα 
αποτελέσματα και τη γενική αξιολόγηση των πρωτοβουλιών που προβλέπονται 
στην παρούσα απόφαση. Η έκθεση περιλαμβάνει ιδέες για περαιτέρω κοινές 
προσπάθειες στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. 
 
Άρθρο 11 
Έναρξη ισχύος 
 
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή 
της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Στρασβούργο, 17 Μαΐου 2017. 
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
O Πρόεδρος 
A. TAJANI 
Για το Συμβούλιο 
O Πρόεδρος 
C. ABELA 
________________________________________ 
(1)  ΕΕ C 88 της 21.3.2017, σ. 7. 
(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 (δεν έχει 
δημοσιευθεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου 
της 11ης Μαΐου 2017. 
(3)  Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2014 σχετικά με την 
πολιτιστική κληρονομιά ως στρατηγικό πόρο για μια βιώσιμη Ευρώπη (ΕΕ C 
183 της 14.6.2014, σ. 36). 
(4)  Ψήφισμα του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με μια 
ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό (ΕΕ C 287 της 29.11.2007, σ. 1). 
(5)  Συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων 
των κρατών μελών, συνερχομένων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με 
πρόγραμμα εργασιών στον πολιτιστικό τομέα (2015-2018) (ΕΕ C 463 της 
23.12.2014, σ. 4). 
(6)  Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη συμμετοχική διακυβέρνηση 
της πολιτιστικής κληρονομιάς (ΕΕ C 463 της 23.12.2014, σ. 1). 
(7)  Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Προς μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης» (ΕΕ C 
195 της 12.6.2015, σ. 22). 
(8)  ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1. 
(9)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που 
πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 
(OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) 
αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1). 
(10)  Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης 
Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει 
επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 
15.11.1996, σ. 2). 
 
                            ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΤΩΝ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:  
    Την ανακήρυξη της Επετείου των 30 χρόνων από την ένταξη της 
Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς της Unesco και την αποδοχή της απόφασης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης, για το 2018, ως «ευρωπαϊκό 
έτος πολιτιστικής κληρονομιάς», καθώς και την ανάληψη δράσεων προς την 
εκπλήρωση του ορισμού.  
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 

αποφασίσει σχετικά. 

Oι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.  Ι. Περδίκης, A. Κωνσταντίνου,              

Σ. Παρδαλός, Ι. Γιαννακάκης και η κ. Ε. Ατσίδη  απουσίαζαν από τη 

συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω 

εισήγηση,  τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του 
άρθρου 93 του Ν.3463/2006, και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών 
του Σώματος, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την ανακήρυξη της Επετείου των 30 χρόνων από την ένταξη 
της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου στον κατάλογο των Μνημείων 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco και την αποδοχή της απόφασης 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης, για το 
2018, ως «Ευρωπαϊκό έτος πολιτιστικής κληρονομιάς», καθώς και 
την ανάληψη δράσεων προς την εκπλήρωση του ορισμού.  

 
 
    ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ     ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ 
 

 


