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ΠρΟΛΟΓΟσ
Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, υφίσταται μια εκτενής συζήτηση για τη δυνητική 
συνεισφορά του πολιτισμού στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη βιώσιμη χρήση 
των φυσικών πόρων. οι βασικοί παράγοντες αυτής της κινητοποίησης ήταν η Σύμβαση 
ραμσάρ για τους υγροτόπους και η σχετική περιφερειακή πρωτοβουλία της Μεσογείου 
(MedWet), αλλά και η Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα (CBd), η Διεθνής Ένωση για 
τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) και, τέλος, η UNeSCO.
 
ωστόσο, οι δυσκολίες μιας τέτοιου είδους προσέγγισης αναγνωρίστηκαν σε όλη την έκτα-
σή τους, καθώς από τις φυσικές και τις κοινωνικές επιστήμες εξέλειπαν ο συντονισμός και 
ένας κοινός άξονας επικοινωνίας, πόσο μάλλον η ουσιαστική εμπειρία για μια από κοινού 
διαχείριση ευαίσθητων περιοχών.
 
Το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA) ιδρύθηκε στην Αθήνα 
το 2003, έχοντας τον φιλόδοξο στόχο να συμβάλει σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση 
για τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά. Αρχικά, οι δραστηριότητες του MedINA επικε-
ντρώθηκαν σε τρεις βασικούς τομείς, δηλαδή στην πολιτιστική αξία των υγροτόπων (στο 
ευρύτερο πλαίσιο της Συνθήκης ραμσάρ και της Πρωτοβουλίας MedWet), στα τοπία και 
τη Σύμβαση της Φλωρεντίας (κυρίως όσον αφορά την επικύρωση και εφαρμογή της στην 
Ελλάδα) και στις ιερές φυσικές περιοχές (μέσω της IUCN/WCPA και της Πρωτοβουλίας της 
Δήλου, αλλά και μέσω της προώθησης της ολοκληρωμένης διαχείρισης στην εμβληματι-
κή χερσόνησο του Όρους Άθω).
 
Η εμπειρία που αποκομίσαμε από αυτές τις δραστηριότητες ήταν πολύτιμη, αλλά και μας 
έκανε να συνειδητοποιήσουμε ότι (α) οι αποσπασματικές προσπάθειες δεν επαρκούν και 
(β) μια ολοκληρωμένη προσέγγιση είναι αναγκαία. Μια ανασκόπηση της σχετικής βιβλιο-
γραφίας ανέδειξε το γεγονός ότι -αν και έχει γίνει σημαντική δουλειά στην αλληλεπίδραση 
της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς- δεν υπήρχε, ακόμη, μια ολοκληρωμένη προ-
σέγγιση. Η Επιστημονική Γραμματεία του MedINA αξιολόγησε την κατάσταση χωρίς αδι-
καιολόγητη μετριοπάθεια και με ρεαλισμό. κατέστη σαφές ότι μια πλήρως ολοκληρωμέ-
νη προσέγγιση για τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά ήταν πέρα από τις δυνατότητες, 
τις ικανότητες και τους πόρους που διαθέταμε.
 
Έτσι, αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε μια ρεαλιστική πορεία. Παντού στον κόσμο, η 
διαχείριση των περιοχών με υψηλή βιοποικιλότητα γινόταν με πολλούς τρόπους και 
πάντοτε από ομάδες επιστημόνων που στελεχώνουν τη δημόσια διοίκηση σε διάφορα 
επίπεδα, από περιβαλλοντικές οργανώσεις και, πιο σπάνια, από τοπικές κοινότητες. οι 
ικανότητες, οι αρμοδιότητες και η αποστολή τους πολύ σπάνια θα περιελάμβαναν την 
πολιτιστική κληρονομιά. Αποφασίσαμε, λοιπόν, να τους παρέχουμε τους πνευματικής 
φύσεως πόρους που θα τους βοηθούσαν να ενσωματώσουν την πολιτιστική κληρονομιά 
στο έργο τους.
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Για να το πετύχουμε αυτό, δεν χρειάστηκε να ανακαλύψουμε ξανά τον τροχό. υπήρχαν 
ήδη διαθέσιμες μέθοδοι και εργαλεία που θα μπορούσαν να προσαρμοστούν σε αυτό το 
έργο και να συντονιστούν σε μια ολοκληρωμένη, σε λογικά πλαίσια, προσέγγιση. Εκφρά-
ζουμε τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μας στους δημιουργούς και συντάκτες τους, καθώς η 
συνεισφορά τους ήταν έμμεσα πολύτιμη για την εγκυρότητα της Προσέγγισης INCREAte.
 
Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα Εγχειρίδιο που θα δώσει τη δυνατότητα σε έναν διαχειριστή 
φυσικού περιβάλλοντος να κατανοήσει και να εκτιμήσει τον ρόλο της πολιτιστικής κληρο-
νομιάς στη διαχείριση περιοχών υψηλής βιοποικιλότητας, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει πρα-
κτικούς τρόπους για την πραγμάτωση αυτού του ρόλου, μέσα από ένα αμάλγαμα υφιστάμε-
νων και νέων εργαλείων. Μια τέτοιου είδους κατανόηση θα ωφελήσει τόσο τη φύση όσο και 
τον πολιτισμό και θα βοηθήσει στη διατήρηση του απαράμιλλου πλούτου του πλανήτη μας.

Θύμιος ΠαΠαγιαννης
ΔιεύΘύντης MedINA
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Πλάισιο 1: 
η εννοια τού Πολιτιςμού

ο «πολιτισμός» (culture) είναι μια από τις δυο ή τρεις πιο περίπλοκες λέξεις στη χρήση της αγγλικής 
γλώσσας (Williams, 1976). Σύμφωνα με έναν από τους πρώτους περιγραφικούς ορισμούς, ο πολιτισμός 
είναι ένα σύστημα κοινών πεποιθήσεων, αξιών, εθίμων, συμπεριφορών και αντικειμένων, το οποίο 
χρησιμοποιούν τα μέλη μιας κοινωνίας για να διαχειριστούν τον κόσμο και την μεταξύ τους επικοινω-
νία και μεταφέρεται από γενιά σε γενιά μέσω της μάθησης (Boas, 1911). Μερικές δεκαετίες αργότερα, 
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Το έγχέιριδιο κάι Η έργάλέιοθΗκΗ έΝ σΥΝΤοΜιά
Το παρόν εγχειρίδιο είναι ένας πρακτικός οδηγός που διευκολύνει τους χρήστες του να ενσωματώνουν 
πτυχές του πολιτισμού κατά τον σχεδιασμό προγραμμάτων προστασίας και διαχείρισης του φυσικού περι-
βάλλοντος. Το εγχειρίδιο διαμορφώθηκε ακολουθώντας τη δομή ενός προτύπου με βήματα-αρχές-κριτή-
ρια και παρέχει φιλική προς τον χρήστη καθοδήγηση και συμβουλές, καθώς και μια σύνθεση υφιστάμενων 
και νέων εργαλείων. Απευθύνεται κυρίως σε διαχειριστές φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και σε οποιονδή-
ποτε ασχολείται με θέματα προστασίας της φύσης, του πολιτισμού ή με τη διαχείριση των φυσικών πόρων 
και μπορεί να είναι εξαιρετικά ευέλικτο και να προσαρμόζεται σε διαφορετικά πλαίσια και στόχους. 

Η ΠροσέγγισΗ INCReAte ΤοΥ MedINA: Πλάισιο κάι σΤοχοι  
κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η διεθνής κοινότητα που ασχολείται με την προστασία και διαχείριση του 
φυσικού περιβάλλοντος άρχισε σταδιακά να δίνει έμφαση σε οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές 
παραμέτρους, ανταποκρινόμενη σε μια σειρά επιτακτικών αναγκών και προκλήσεων. Σήμερα, έχει επι-
τευχθεί σημαντική πρόοδος στην προώθηση τέτοιων ολοκληρωμένων προσεγγίσεων, κάποιες από τις 
οποίες εστίασαν συγκεκριμένα στον πολιτισμό. ωστόσο, οι ολοκληρωμένες προσεγγίσεις εν γένει, και 
ειδικότερα οι αποκαλούμενες «πολιτιστικές», εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια: 
Το πλαίσιο των υφιστάμενων πολιτικών δεν είναι αρκετά υποστηρικτικό, οι ευκαιρίες χρηματοδότησης 
είναι περιορισμένες, οι αρμοδιότητες των δημόσιων φορέων είναι κατακερματισμένες, όσοι δραστηρι-
οποιούνται με πρακτικό τρόπο στη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος συχνά δεν έχουν τις απαραί-
τητες σχετικές ικανότητες, οι μέθοδοι συχνά δεν είναι γνωστές ή ευπροσάρμοστες και σπάνια υπάρχει 
διεπιστημονική συνεργασία. 

Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι η έννοια του «πολιτισμού» είναι εξαιρετικά πολυσή-
μαντη και διαρκώς εξελισσόμενη (βλ. Πλαίσιο 1). Συνεπώς, είναι σχεδόν αδύνατον να υπάρξει ένας και 
μόνο ορισμός που να γεφυρώνει όλες τις εννοιολογικές προσεγγίσεις. Επιπλέον, υπάρχουν πολλοί τρό-
ποι για την ενσωμάτωση του πολιτισμού στη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος από επιχειρησιακή 
άποψη, οι οποίοι αποτελούν πρακτικές εκφράσεις των ποικίλων επιστημονικών πεδίων και εννοιολογι-
κών πλαισίων, ενώ συγχρόνως εξαρτώνται έντονα από το ευρύτερο πλαίσιο, την κλίμακα και τους στό-
χους της εκάστοτε προσπάθειας διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος.



οι Kroeber και Kluckhohn (1952) θα καταχωρούσαν 164 διαφορετικούς ορισμούς του πολιτισμού, με 
τον αριθμό τους να αυξάνεται έκτοτε. Σε κάθε περίπτωση, όπως σημειώνουν εύστοχα οι Infield και 
Mugisha, «ο πολιτισμός αντιστέκεται στην απόδοση ορισμού» (2013: 1). ο πολιτισμός έχει να κάνει με 
το γιατί οι άνθρωποι διαφέρουν ως προς τον τρόπο ζωής (Ingold, 1994), προσδίδει ταυτότητα, νόημα, 
αξία, φιλοδοξίες και μια αίσθηση του ανήκειν μέσα στο σύμπαν (Goulet 1993) και περιλαμβάνει τις 
σχέσεις ανάμεσα σε ανθρώπους, ομάδες, ιδέες και αντιλήψεις (Peterson κ.ά., 2010). Αναμφίβολα, η 
δυσκολία οριοθέτησης και πλήρους αποσαφήνισης της έννοιας του πολιτισμού πηγάζει από το γεγο-
νός ότι ο πολιτισμός δεν είναι κάτι στατικό. Όπως αναφέρουν οι Παπαγιάννης και Prichard (2008: 22), 
«…ο πολιτισμός εξελίσσεται και διαμορφώνεται, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, σε διαρκή βάση…».

Πολλές συμβάσεις και διακηρύξεις προσδιορίζουν τον πολιτισμό με έναν ευρύ τρόπο, αν και στην πολι-
τική και στον δημόσιο λόγο, ο όρος συχνά χρησιμοποιείται υπό περισσότερο στενή έννοια. Σε γενικές 
γραμμές, ο πολιτισμός θεωρείται ότι αποτελείται από δυο ευδιάκριτα στοιχεία ή πόρους, τους υλικούς 
και τους άυλους. Εν συντομία, οι υλικοί πολιτιστικοί πόροι περιλαμβάνουν τα μνημεία, τα κτίρια και 
τις περιοχές, καθώς και τα όργανα, τα αντικείμενα, τα τεχνουργήματα και τους πολιτιστικούς χώρους, 
ενώ οι άυλοι πολιτιστικοί πόροι περιλαμβάνουν τις πρακτικές, τις αναπαραστάσεις, τις εκφράσεις, τη 
γνώση, τις δεξιότητες και τις προφορικές παραδόσεις.

Αυτή η βασική ταξινόμηση εντοπίζεται και σε κύρια έγγραφα πολιτικών σε παγκόσμιο επίπεδο. καθώς 
η λέξη «πολιτισμός» χρησιμοποιήθηκε εκτενώς κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα, 
έγινε σύντομα αντιληπτό ότι τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται κληροδοτούνται από τη μια γενιά στην 
επόμενη. Έτσι, επικράτησε σταδιακά η έννοια της «πολιτιστικής κληρονομιάς», η οποία χρησιμοποιήθηκε 
για πρώτη φορά επίσημα στη Σύμβαση της χάγης της UNeSCO το 1954. Στη συνέχεια, η εξέλιξη-ορόσημο 
ήταν η Σύμβαση για την Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς, η οποία είναι 
γνωστή και ως Σύμβαση για την Παγκόσμια κληρονομιά ή Σύμβαση των Παρισίων (1972). Ενώ στο εν λόγω 
έγγραφο η UNeSCO αντιμετωπίζει μόνο το ζήτημα των ακίνητων υλικών πόρων, οι άυλοι πόροι ενσωμα-
τώθηκαν σταδιακά στην έννοια της «πολιτιστικής κληρονομιάς» κατά τα επόμενα χρόνια και συμπεριλή-
φθηκαν στη Σύμβαση για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής κληρονομιάς της UNeSCO το 2003.

Μετά την υπογραφή της Σύμβασης για την Άυλη Πολιτιστική κληρονομιά, ο όρος «πολιτιστική κληρονο-
μιά» εμφανίζεται όλο και περισσότερο στη βιβλιογραφία με την ευρύτερη έννοιά του (δηλαδή αυτή που 
περιλαμβάνει τόσο τους υλικούς, όσο και τους άυλους πολιτιστικούς πόρους). Στη διάρκεια των τελευ-
ταίων ετών, αρκετοί ορισμοί του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι παρόμοιοι. Ένας από 
τους απλούστερους ορισμούς έχει δοθεί από τους Bradshaw και Bryant (2011), οι οποίοι βασίστηκαν σε 
έναν από τους ορισμούς του Λεξικού της οξφόρδης για τον πολιτισμό. Σύμφωνα με τους εν λόγω ερευνη-
τές, πολιτιστική κληρονομιά είναι «η συλλογική κοινωνική έκφραση μιας κοινότητας, η οποία σε γενικές 
γραμμές έχει κληρονομηθεί από την παράδοση ή από ιστορικούς δεσμούς. Αυτή η έκφραση μπορεί να 
είναι υλική και να αφορά κτίρια, βιομηχανικές υποδομές και τεχνολογία, τοπία και τεχνουργήματα, αλλά 
και άυλη και να αφορά τη γλώσσα, την τέχνη, τη μουσική, τη συμπεριφορά και τα έθιμα» (2011: 122).

Στη βιβλιογραφία μπορεί κανείς να εντοπίσει βασικές έννοιες όπως «πολιτιστικό κειμήλιο», «πολιτι-
στικό αγαθό», «πολιτιστικός πλούτος» (πχ. Nature Conservancy, 2007, Papayannis, 2008, World Bank, 
2009), οι οποίες χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν την πολιτιστική κληρονομιά. Επιπλέον, καθώς 
ο πολιτισμός συνεπάγεται ένα ευρύ φάσμα στοιχείων, χρησιμοποιούνται εκτενώς έννοιες όπως η 
«πολιτιστική ποικιλότητα» ή τα «πολιτιστικά συστήματα» (πχ Rapport, 2006; Papayannis και Prichard, 
2008; UNeSCO, 2008; Pretty κ.ά., 2009). Επίσης, ορισμένοι ερευνητές, προκειμένου να δώσουν έμφα-
ση στα στοιχεία που συνδέουν τη φύση και τον πολιτισμό, χρησιμοποιούν την έννοια της «βιο-πολιτι-
στικής ποικιλότητας», η οποία ορίζεται από τους Harmon κ.ά. ως «η ποικιλομορφία της ζωής σε όλες 
τις εκφάνσεις της (βιολογικές και πολιτιστικές), οι οποίες συσχετίζονται σε ένα περίπλοκο κοινωνικο- 
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οικολογικό προσαρμοστικό σύστημα...» (2010: 42). Η διάδοση των λέξεων κλειδιών που ακολουθούν 
τον πολιτισμό δημιουργεί συχνά σύγχυση και παρανόηση όσον αφορά διαφορετικούς επιστημονικούς 
κλάδους και εννοιολογικές προσεγγίσεις. ωστόσο, φράσεις όπως «πολιτιστικό τοπίο», «πολιτιστικά 
στοιχεία», «πολιτιστικοί πόροι», «πολιτιστικές αξίες», «πολιτιστική σημασία», «πολιτιστικές ρυθμί-
σεις», «πολιτιστικές πρακτικές», «πολιτιστικοί κίνδυνοι» και «πολιτιστικές υπηρεσίες οικοσυστήμα-
τος» (μια από τις πλέον πρόσφατες βασικές έννοιες στη βιβλιογραφία) χρησιμοποιούνται όλες για να 
εκφράσουν και να απεικονίσουν τις πολλαπλές προεκτάσεις που απορρέουν από την κεντρική έννοια 
της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (Mediterranean Institute 
for Nature and Anthropos - MedINA), μελετώντας την αλληλεπίδραση φύσης και πολιτισμού από την 
ίδρυσή του το 2003, προωθεί ενεργά τις ολοκληρωμένες προσεγγίσεις. Στοχεύοντας στο να συνεισφέ-
ρει στις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας για την επίτευξη βέλτιστων πρακτικών στη διαχείριση 
του φυσικού περιβάλλοντος, το MedINA ξεκίνησε ένα φιλόδοξο τριετές πρόγραμμα με τίτλο «ολοκλη-
ρωμένη Προσέγγιση για τη Φύση και τον Πολιτισμό» (Integrated Nature CultuRe Approach - INCREAte). 
Έχοντας υποστήριξη από το Ίδρυμα MAVA για τη Φύση, το πρόγραμμα στόχευσε, μεταξύ άλλων, στη 
δημιουργία μιας αποτελεσματικής και συμμετοχικής προσέγγισης - δηλαδή μιας μεθοδολογίας - ώστε 
να προάγει τη διασύνδεση του πολιτισμού και της φύσης, για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων 
στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος. 

Πιο συγκεκριμένα, η Προσέγγιση INCREAte εστιάζει στην καθοδήγηση των ανθρώπων που τη χρησι-
μοποιούν -και ειδικότερα των διαχειριστών φυσικού περιβάλλοντος- ώστε να σχεδιάζουν και να προ-
γραμματίζουν πιο ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά προγράμματα προστασίας της φύσης μέσω της 
ενασχόλησης με θέματα που αφορούν στον πολιτισμό, ενώ ταυτόχρονα προάγει τη συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων φορέων και την ανθρώπινη ευημερία. Τέτοιου είδους θέματα μπορούν επίσης να 
ενταχθούν και σε υφιστάμενα ενεργά προγράμματα. υπό αυτήν την έννοια, η Προσέγγιση INCREAte δεν 
είναι απαραίτητα μια πρόταση-πακέτο, αλλά περισσότερο ένα σύνολο οδηγιών και μια εργαλειοθήκη 
με πρακτικό χαρακτήρα που επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να είναι επιλεκτικοί και ευέλικτοι.

Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε τέτοιου είδους προσεγγίσεις, η ανασκόπηση πολλών πρακτικών 
εμπειριών αποκαλύπτει ότι εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη μεθόδων, οι 
οποίες θα πρέπει να θεωρούν τα πολιτιστικά θέματα ως βασικό στοιχείο των στρατηγικών προστασίας 
της φύσης (και όχι ως δευτερεύοντα προστάγματα), να προωθούν τη συμμετοχή ως βασικό παράγοντα 
αλλαγής (και όχι μόνο ως μέσο πίεσης ή διάδοσης αποτελεσμάτων) και να μπορούν να ανταποκρίνονται 
σε διαφοροποιημένα πλαίσια και στόχους (αποφεύγοντας έτσι τους κατά περίπτωση αυτοσχεδιασμούς 
και ενισχύοντας την προσαρμοστικότητα). Η Προσέγγιση INCREAte ενσωματώνει τέτοια θέματα ως στό-
χους και, επιπλέον, παρέχει λύσεις εύκολες στη χρήση, ενώ δίνει τη δυνατότητα βέλτιστης αξιοποίησης 
των πόρων που διαθέτει ένα πρόγραμμα προστασίας και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος. 

Όσον αφορά το τελευταίο, πρέπει να τονίσουμε ότι η αποτελεσματικότητα στη διαχείριση του φυσικού 
περιβάλλοντος δεν αφορά μόνο στον προσαρμοστικό σχεδιασμό και στη βέλτιστη κατανομή πόρων σε 
επίπεδο προγράμματος. Ένας καθοριστικός παράγοντας είναι το κατά πόσο οι αρχικές προσπάθειες 
μπορούν να οδηγήσουν σε συνέργειες, να οικοδομήσουν συναίνεση και να αξιοποιήσουν τοπικούς ή 
άλλους πόρους (ανεξάρτητα από το πρόγραμμα διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος καθεαυτό), 
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ώστε να μειώσουν το μακροπρόθεσμο κόστος και να οδηγήσουν σε αποτελέσματα με τρόπο μη χρονο-
βόρο και μακριά από κοινωνικούς αποκλεισμούς. οι εμβληματικές περιοχές διαχείρισης του φυσικού 
περιβάλλοντος ανά τον κόσμο, έχοντας βασίσει τα αποτελέσματά τους σε αθρόα χρηματοδότηση και 
χρόνο, συνηγορούν σε αυτήν την ανάγκη. Παράλληλα, είναι επείγον να προωθηθεί η προστασία της 
φύσης και η βιωσιμότητα σε αρκετά μέρη, τα οποία διαθέτουν λιγότερα πλεονεκτήματα και διεθνή 
προσοχή. Αυτή η στρατηγική σκέψη αντανακλάται στη δημιουργία της Προσέγγισης INCREAte και βοή-
θησε στη διαμόρφωση των στόχων της.

Η ΠροσέγγισΗ κάι Το έγχέιριδιο έφάρΜογΗσ
Προκειμένου να αναπτύξει την Προσέγγιση INCREAte, η ομάδα εργασίας του MedINA ακολούθησε μια 
διαδικασία τριών σταδίων. Στο 1ο Στάδιο τέθηκαν οι κύριοι μεθοδολογικοί στόχοι και τα βασικά βήματα 
υλοποίησής τους, σε συνδυασμό με μια ενδελεχή ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τον πολιτισμό και 
τις διασυνδέσεις του με τη φύση. Επιπλέον, έγινε εντοπισμός και αξιολόγηση των διαθέσιμων προσεγγί-
σεων και εργαλείων. Στο 2ο Στάδιο, η ομάδα επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη ενός Διαχειριστικού Προτύ-
που (ΔΠ). Το εν λόγω Πρότυπο βασίστηκε στην ιεραρχική δομή Αρχών και κριτηρίων και, αν ακολουθηθεί 
συνολικά ή επιλεκτικά, παρέχει μια γενική καθοδήγηση για την ενσωμάτωση των πολιτιστικών πτυχών 
στο σχεδιασμό και προγραμματισμό της προστασίας και διαχείρισης της φύσης. Η ανάπτυξη ενός οδη-
γού με επεξηγήσεις, οδηγίες και εργαλεία εφαρμογής του ΔΠ έγινε στο 3ο Στάδιο. Έτσι, δημιουργήθηκε 
το Εγχειρίδιο Εφαρμογής και η Εργαλειοθήκη.

Όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 1, τα Βασικά Βήματα της Προσέγγισης ακολουθούν μια απλή λογική: 
Προκειμένου να σχεδιάσει κανείς ένα έργο ή πρόγραμμα που να ενσωματώνει τον πολιτισμό στην προ-
στασία και διαχείριση της φύσης, ενώ παράλληλα θα προωθεί την κοινωνική ευημερία, τις συνέργειες 
και την προσαρμοστικότητα, θα πρέπει πρώτα να εντοπίσει και να αξιολογήσει το φυσικό και πολιτιστικό 
περιβάλλον και, στη συνέχεια, να εξετάσει τις συσχετίσεις ανάμεσά τους. Αυτό πρέπει να γίνει με τη συμ-
μετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων, με εμπλοκή τους ήδη από την αρχική ανάλυση αλλά και σε όλα 
τα επόμενα βήματα. και σε περίπτωση που όλη αυτή η διαδικασία αφορά κάτι «νέο» (πχ ένα έργο που 
μόλις ξεκινάει, μια ομάδα εργασίας που δεν έχει προηγούμενη εμπειρία σε μια περιοχή, μια νέα συνερ-
γασία που επεκτείνει το πεδίο δράσης των μελών της κ.λπ.), τότε θα χρειαστεί μια αρχική προεργασία 
βάσης, η οποία και θα καθοδηγήσει τα επόμενα βήματα.  

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα βήματα έχουν τεθεί σε μια διαδοχική ακολουθία για λόγους ευκολίας. 
Στην πράξη, ωστόσο, η σειρά των βημάτων είναι μη γραμμική και περισσότερο περίπλοκη, καθώς οι 
χρήστες πρέπει γενικά να κάνουν αρκετές κινήσεις μπρος-πίσω μεταξύ των βημάτων. Αυτές οι κινήσεις 
μπρος-πίσω δίνουν τη δυνατότητα για α) προσαρμοστικότητα σε μεταβαλλόμενες εξωτερικές ή εσωτερι-
κές συνθήκες που μπορεί να απαιτούν την επανεξέταση ορισμένων βημάτων και αποτελεσμάτων, β) τη 
δυνατότητα σε μια ομάδα να ξεκινήσει σκόπιμα την εργασία της από συγκεκριμένα βήματα - ή να δώσει 
μεγαλύτερη έμφαση σε κάποια από αυτά ανάλογα με την ειδίκευσή της, τους στόχους ή τον κύκλο ζωής 
ενός προγράμματος και γ) πρόσβαση σε δεδομένα και πόρους που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον ορι-
σμό προτεραιοτήτων και στην επιλογή των κατάλληλων εργαλείων. Επομένως, όπως και με οποιονδή-
ποτε κύκλο διαχείρισης, η ακολουθία των βημάτων της Προσέγγισης είναι τις περισσότερες φορές ένας 
επαναλαμβανόμενος κύκλος, δηλαδή η βασική ιδέα είναι οι χρήστες να περάσουν από όλα τα βήματα 
επανεξετάζοντας την πορεία τους, σύμφωνα με τις συγκεκριμένες κάθε φορά ανάγκες και αλλαγές.
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Το διάχέιρισΤικο ΠροΤΥΠο κάι ο ΤροΠοσ χρΗσΗσ ΤωΝ έργάλέιωΝ
Όπως ειπώθηκε ήδη, το παρόν Εγχειρίδιο και Εργαλειοθήκη περιλαμβάνει τον οδηγό εφαρμογής του 
Διαχειριστικού Προτύπου της Προσέγγισης INCREAte, το οποίο έχει διαμορφωθεί σε 6 Βασικά Βήμα-
τα που με τη σειρά τους αποτελούνται από ορισμένες Αρχές και κριτήρια (βλ. Πίνακα 1). Η επόμενη 
ενότητα δίνει μια περιγραφή του κάθε Βήματος, μαζί με (α) μια σύντομη αναφορά στο περιεχόμενο 
κάθε Βήματος και στον λόγο για τον οποίο είναι σημαντικό, (β) μια σύντομη περιγραφή της κάθε Αρχής 
και όλων των αντίστοιχων κριτηρίων κάθε Αρχής, καθώς και ορισμένες συστάσεις που αποτελούν και 
τους εκτιμώμενους δείκτες αποτελεσμάτων και (γ) ένα σύνολο προτεινόμενων εργαλείων, μαζί με 
επισημάνσεις και συμβουλές για τη χρήση τους. Σημειώνεται ότι η εργαλειοθήκη χαρακτηρίζεται από 
έντονη ποικιλομορφία, καθώς περιλαμβάνει οδηγίες, μεθοδολογίες, επιστημονικές δημοσιεύσεις και 
ποσοτικές και ποιοτικές τεχνικές για ειδικές επιμέρους εργασίες, οι οποίες ποικίλουν ανάλογα με το 
μέγεθος, τους στόχους, τις γεωγραφικές αναφορές και τη σχέση τους με συγκεκριμένες πολιτικές. ο 
αναγνώστης μπορεί εύκολα να πλοηγηθεί στο διαδίκτυο και να συμβουλευτεί όλα τα προτεινόμενα 
εργαλεία, καθώς κάθε εργαλείο συνοδεύεται από έναν υπερσύνδεσμο που παραπέμπει στην πρω-
τότυπη διαδικτυακή πηγή του, καθώς και από έναν δεύτερο υπερσύνδεσμο που παραμπέμπει στη 
διαδικτυακή πλατφόρμα του INCREAte, προς εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των εργαλείων. 

σχΗΜά 1: 
τα βηματα της Προςεγγιςης INCREAte
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Βήματα αρχές Κριτήρια

1. Προεργασία 
βάσης

1.1. Πραγματοποιείται προ-
εργασία για την επίτευξη 
συνολικής και προσαρμο-
στικής διαχείρισης

1.1.1. καθορίζονται η σκοπιμότητα, η ομάδα, ο σκοπός και το όραμα της διαχείρισης
1.1.2. γίνεται μια προκαταρκτική ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης
1.1.3. έντοπίζονται όλοι οι πιθανοί ενδιαφερόμενοι φορείς

2. Αναγνώριση 
και αξιολόγηση 
του φυσικού 
περιβάλλοντος

2.1. Όλα τα σημαντικά 
στοιχεία του φυσικού πε-
ριβάλλοντος της περιοχής 
καταγράφονται και παρου-
σιάζονται καταλλήλως

2.1.1. Περιγράφεται το οικολογικό προφίλ της περιοχής 
2.1.2. έντοπίζονται τα σημαντικά (απειλούμενα) είδη, τα ενδιαιτήματά τους και οι σχετικές  
            οικολογικές διεργασίες
2.1.3. έντοπίζονται τα εμβληματικά στοιχεία (είδη και περιοχές) υψηλής κοινωνικής,  
             πολιτιστικής και οικονομικής σημασίας
2.1.4. έντοπίζονται τα είδη ενδείκτες 

3. Αναγνώριση 
και αξιολόγηση 
του πολιτιστικού 
περιβάλλοντος

3.1. Όλα τα σημαντικά 
στοιχεία του πολιτιστικού 
περιβάλλοντος της περιο-
χής καταγράφονται και πα-
ρουσιάζονται καταλλήλως

3.1.1. Περιγράφεται ο πολιτιστικός χαρακτήρας της περιοχής 
3.1.2. έντοπίζονται οι βασικές πολιτιστικές πρακτικές
3.1.3. έντοπίζονται τα βασικά πολιτιστικά αγαθά
3.1.4. έντοπίζονται τα εμβληματικά πολιτιστικά στοιχεία υψηλής οικολογικής, κοινωνικής  
            και οικονομικής σημασίας

4. Αναγνώριση και 
αξιολόγηση των 
διασυνδέσεων 
φύσης-πολιτισμού

4.1. Οι συσχετίσεις μετα-
ξύ του φυσικού και πολι-
τιστικού περιβάλλοντος 
εντοπίζονται και παρουσι-
άζονται εκτενώς

4.1.1. έντοπίζονται, αξιολογούνται και παρουσιάζονται οι διασυνδέσεις φύσης- πολιτισμού
4.1.2. γίνεται παρουσίαση της οικολογικής, πολιτιστικής και οικονομικής σημασίας των  
            διασυνδέσεων που εντοπίστηκαν 

5. Ανάλυση και 
εμπλοκή των  
ενδιαφερόμενων 
φορέων

5.1. Όλοι οι ενδιαφερόμε-
νοι φορείς της περιοχής 
αξιολογούνται ανάλογα με 
τη σχέση και τη σημασία 
τους για τη διαχειριστική 
διαδικασία

5.2. Οι κύρια ενδιαφερό-
μενοι φορείς εμπλέκονται 
ενεργά σε όλη τη διαχειρι-
στική διαδικασία

5.1.1. γίνεται καταγραφή της στάσης των ενδιαφερόμενων φορέων ως προς τη διαχείριση,  
             καθώς και μια χαρτογράφηση των υφιστάμενων σχέσεων μεταξύ των ενδιαφερό- 
             μενων φορέων
5.1.2. γίνεται αξιολόγηση της επιρροής και της σημασίας κάθε ενδιαφερόμενου φορέα  
             και εντοπίζονται οι κύρια ενδιαφερόμενοι φορείς (συμπεριλαμβανομένων των  
             περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων)

5.2.1. γίνεται προώθηση της συναίνεσης, της συμμετοχής, της ενσωμάτωσης και της  
            συνεργασίας των κύρια ενδιαφερόμενων φορέων 
5.2.2. οι τοπικές κοινότητες δραστηριοποιούνται ενεργά στην αναγνώριση και την αξιο- 
             λόγηση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος
5.2.3. Η εμπλοκή των ενδιαφερόμενων φορέων διασφαλίζει την ανάπτυξη ικανοτήτων
5.2.4. Η στρατηγική της συμμετοχής προωθεί τη δημιουργία δικτύων μεταξύ των ενδιαφε 
             ρόμενων φορέων

6. Σχεδιασμός και 
προγραμματισμός 
της διαχείρισης

6.1. Γίνεται προώθηση της 
κοινωνικής ευημερίας και 
της ευαισθητοποίησης της 
κοινής γνώμης

6.2. Τα σχέδια και οι στρα-
τηγικές που επηρεάζουν 
την περιοχή λαμβάνονται 
υπόψη και προωθούνται οι 
σχετικές συνέργειες

6.3. Μια συνεκτική και 
προσαρμοστική διαχείριση 
τίθεται σε εφαρμογή

6.1.1. δίνεται στις τοπικές κοινότητες η ευκαιρία για απασχόληση, εκπαίδευση και άλλες  
             υπηρεσίες
6.1.2. δημιουργείται ένα νέο ή ενισχύεται τυχόν υφιστάμενο πρόγραμμα εθελοντών με βάση  
            τις διαχειριστικές ανάγκες της περιοχής, χρησιμοποιώντας τις υφιστάμενες δομές
6.1.3. άναπτύσσονται και εφαρμόζονται εκπαιδευτικά προγράμματα και εκστρατείες  
            ενημέρωσης, ώστε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σε θέματα φυσικής και πολιτι- 
            στικής κληρονομιάς

6.2.1. Όλα τα σχετικά σχέδια και στρατηγικές (πχ χρήσεων γης, διατήρησης της φύσης,  
             διαχείρισης φυσικών πόρων κλπ) λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό της  
             διαχείρισης
6.2.2. Η ιδιοκτησία της γης και τα παραδοσιακά-εθιμικά δικαιώματα για τη χρήση της γης  
             λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό της διαχείρισης
6.2.3. κίνδυνοι και ευκαιρίες που αφορούν στον τουρισμό λαμβάνονται υπόψη κατά το  
            σχεδιασμό της διαχείρισης

6.3.1. γίνεται κατάλληλη εννοιολόγηση του σχεδιασμού της διαχείρισης (στόχοι, κίνδυνοι  
             και ευκαιρίες, λεπτομερής ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης)
6.3.2. γίνεται συσχέτιση της οικολογικής και πολιτιστικής σημασίας της περιοχής με τους  
             σκοπούς και τα επιθυμητά αποτελέσματα της διαχείρισης
6.3.3. Υφίστανται σχέδια δράσης (στόχοι επιθυμητής κατάστασης, στρατηγικές, αλυσίδες  
             αποτελεσμάτων και σκοποί)
6.3.4. Υφίστανται σχέδια παρακολούθησης, επιχειρησιακής εφαρμογής και εργασίας
6.3.5. Η διαχείριση προβλέπει μια διαδικασία αναθεώρησης και προσαρμογής της κατά τη  
             διάρκεια του κύκλου ζωής της, μέσω αξιολογήσεων της διαχειριστικής αποτελε- 
             σματικότητας
6.3.6. Η εκπαίδευση και οι δεξιότητες του προσωπικού συνάδουν με τις διαχειριστικές  
             ανάγκες της περιοχής, καθώς και για εκτιμώμενες μελλοντικές ανάγκες
6.3.7. Ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός χρηματοδότησης παρέχει επαρκείς πόρους  
             για τη διαχείριση της περιοχής

                          

ΠιΝάκάσ 1: 
το Διαχειριςτικο ΠροτύΠο της Προςεγγιςης INCREAte 
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Η ομάδα περιλαμβάνει το προσωπικό ενός οργανισμού, αλλά μπορεί να 
περιλαμβάνει και εξωτερικούς βασικούς συνεργάτες (εμπειρογνώμονες, 
στελέχη της δημόσιας διοίκησης, συνεργαζόμενους οργανισμούς κλπ). 
Η ανάθεση ρόλων και καθηκόντων με βάση τις δεξιότητες, την εμπειρία 
και τη συμπλήρωση των κενών που υπάρχουν είναι κρίσιμης σημασίας. 
ο σκοπός αφορά το τι προσπαθεί να επηρεάσει η διαχείριση. Ένα σαφές 
και κοινό όραμα περιγράφει την επιθυμητή κατάσταση, την οποία θέλει 
να πετύχει η διαχείριση. Η δήλωση του οράματος πρέπει να είναι περιε-
κτική, διορατική και σύντομη.

βάσικέσ σΥσΤάσέισ κάι δέικΤέσ άΠοΤέλέσΜάΤωΝ γιά Το κριΤΗριο 1.1.1 
 ▶ ορισμόσ τησ σκόπιμότητασ τόυ σχεδιασμόυ 
 ▶ καθόρισμόσ τησ διαχειριστικησ όμαδασ, συμπεριλαμβανόμενησ τησ  
  αναθεσησ ρόλων.
 ▶ ορισμόσ τόυ σκόπόυ τησ διαχειρισησ.
 ▶ Σαφησ όρισμόσ τόυ διαχειριστικόυ όραματόσ.

άιΤιολογΗσΗ κάι δΥΝάΤοΤΗΤά έφάρΜογΗσ
Μια προεργασία βάσης είναι απαραίτητη για τον καθορισμό του πλαισίου, μέσα στο οποίο θα πραγ-
ματοποιηθούν όλα τα επόμενα βήματα. Μέσω αυτής τίθενται τα θεμέλια του σχεδιασμού της διαχεί-
ρισης (στόχος, ομάδα, εύρος και όραμα), διεξάγεται μια προκαταρκτική ανάλυση της υφιστάμενης 
κατάστασης και εντοπίζονται όλοι οι πιθανοί ενδιαφερόμενοι φορείς. Μια τέτοιου είδους δομή, η 
οποία διαφαίνεται και στα κριτήρια που ακολουθούν, δίνει τη δυνατότητα σκιαγράφησης ενός εσωτε-
ρικού αλλά και ενός εξωτερικού πλαισίου δράσης.

άρχΗ 1.1 ΠραγματοΠοιειται Προεργαςια για την εΠιτεύξη  
 ςύνολικης και Προςαρμοςτικης Διαχειριςης

Κριτήριο 1.1.1 Καθορίζονται η σκοπιμότητα, η ομάδα, ο σκοπός και το  
 όραμα της διαχείρισης 

Κριτήριο 1.1.2 Γίνεται μια προκαταρκτική ανάλυση της υφιστάμενης 
 κατάστασης 

Κριτήριο 1.1.3 Εντοπίζονται όλοι οι πιθανοί ενδιαφερόμενοι φορείς

Κριτήριο  
1.1.1 
Καθορίζονται η 
σκοπιμότητα, η 
ομάδα, ο σκοπός 
και το όραμα της 
διαχείρισης 
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Η προκαταρκτική ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης παρέχει μια 
μακροσκοπική επισκόπηση της υπό μελέτη περιοχής. Η ανάλυση βασί-
ζεται σε δευτερογενή δεδομένα και οδηγεί σε μια περιγραφική έκθεση, 
στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, (α) το οικολογικό και πολι-
τιστικό προφίλ της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών πολι-
τιστικών αγαθών και περιοχών, (β) το κοινωνικο-οικονομικό προφίλ της 
περιοχής, καθώς και βασικά χαρακτηριστικά και τάσεις που αφορούν τη 
δημογραφία, την απασχόληση και τις χρήσεις γης, (γ) τοπικά σχέδια και 
έργα, (δ) το ευρύτερο πλαίσιο θεσμών και διακυβέρνησης, με έμφαση 
στις τάσεις και τις πολιτικές που έχουν τοπικό αντίκτυπο, (ε) το νομικό 
καθεστώς και η σχετική νομοθεσία. Στη βασικότερη μορφή της, η έκθε-
ση αυτή είναι μια περιγραφική λίστα θεμάτων και στοιχείων που εντοπί-
στηκαν, μαζί με τις συναφείς πηγές αναφοράς. Σημειώνεται ότι, ενώ το 
οικολογικό και πολιτιστικό προφίλ της περιοχής θα μελετηθεί μετέπειτα 
στο 2ο και στο 3ο Βήμα, το κοινωνικο-οικονομικό προφίλ δε θα αναλυθεί 
περαιτέρω. Επομένως, η περιγραφή του σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να 
είναι επαρκής ώστε να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

βάσικέσ σΥσΤάσέισ κάι δέικΤέσ άΠοΤέλέσΜάΤωΝ γιά Το κριΤΗριο 1.1.2
 ▶ Δημιόυργια eκθεσησ με την πρόκαταρκτικη αναλυση τησ υφισταμενησ  
  καταστασησ

ο εντοπισμός των ενδιαφερόμενων φορέων έχει τεθεί ως ξεχωριστό κριτήριο, 
ώστε να αναδειχθεί η σημασία της εμπλοκής τους ήδη από τα πρώτα βήματα 
της Προσέγγισης. Επομένως, μια τέτοια προκαταρκτική ανάλυση θα βοηθήσει 
στο να εντοπιστούν όλοι οι πιθανοί ενδιαφερόμενοι φορείς της περιοχής. Είναι 
σημαντικό να χαρτογραφηθεί η συνολική εικόνα (μαζί με τη θεσμική ικανότητα 
των ενδιαφερόμενων φορέων), αλλά και να δοθεί έμφαση στους ανθρώπους και 
τους ρόλους τους (όχι μόνο σε οργανισμούς ή σε θέσεις εργασίας), καθώς ο κάθε 
άνθρωπος μπορεί να έχει διαφορετικά επίπεδα εξουσίας ή σημασίας σε έναν 
οργανισμό. Παρομοίως, οι άνθρωποι μπορεί να έχουν διαφορετικές σχέσεις (ή 
και καθόλου) με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (οι άνθρωποι είναι στον πυρήνα της 
δικτύωσης, όχι οι οργανισμοί). Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν 
να συνεισφέρουν σημαντικά με πληροφορίες στην προκαταρκτική ανάλυση της 
υφιστάμενης κατάστασης, ανάλογα με το εύρος και την εστίασή της.

βάσικέσ σΥσΤάσέισ κάι δέικΤέσ άΠοΤέλέσΜάΤωΝ γιά Το κριΤΗριο 1.1.3
 ▶ Εντόπισμόσ όλων των πιθανων ενδιαφερόμενων φόρεων και συντόμη  
  περιγραφη τόυ ρόλόυ τόυσ. 
 ▶ καταγραφη των ανθρωπων και τόυ ρόλόυ τόυσ (όχι μόνό όργανισμόι ή  
  θεσεισ εργασιασ).

Κριτήριο 
1.1.3
Εντοπίζονται  
όλοι οι πιθανοί 
ενδιαφερόμενοι 
φορείς

Κριτήριο  
1.1.2
Πραγματοποιείται 
μια προκαταρ-
κτική ανάλυση 
της υφιστάμενης 
κατάστασης 
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  UNESCO’S ENhaNCiNg OUr hEritagE tOOlkit                          
Αν και αποτελεί εργαλειοθήκη αξιολόγησης της διαχειριστικής αποτελεσματι-
κότητας, η εν λόγω προσέγγιση της UNeSCO προσφέρει σημαντική καθοδή-
γηση και εργαλεία για τον εντοπισμό αξιών, κινδύνων και ενδιαφερόμενων 
μερών. Είναι ένα εργαλείο που χρησιμεύει σε αρκετά πεδία της προκαταρκτι-

κής ανάλυσης (πχ ανασκόπηση του πλαισίου ή αξιολόγηση των διαχειριστι-
κών αναγκών και δεδομένων).

αΦορα: ΚριΤήρια 1.1.2, 1.1.3

  CONSErvatiON MEaSUrES PartNErShiP’S OPEN StaNdardS 
fOr thE PraCtiCE Of CONSErvatiON                            
Τα Ανοιχτά Πρότυπα (Open Standards) είναι μια περιεκτική και ευρέως δια-
δεδομένη προσέγγιση που χρησιμοποιείται για τον σχεδιασμό έργων καθώς 
και για τη διαχείριση και την παρακολούθησή τους, με βάση τις αρχές της 

προσαρμοστικής διαχείρισης. Το 1ο βήμα τους, σχετικά με την εννοιολόγηση 
του έργου διαχείρισης, δίνει αρκετές πληροφορίες για την προεργασία (ειδικό-

τερα η σύντομη και δομημένη καθοδήγηση στις σελίδες 9-14).  

αΦορα: Ολα Τα ΚριΤήρια Τής αρχής 1.1

  CONSErvatiON MEaSUrES PartNErShiP’S gUidaNCE ON  
SOCial rESUltS aNd hUMaN WEllbEiNg                           
ο εν λόγω οδηγός είναι ιδιαίτερα χρήσιμος για την ενσωμάτωση της ανθρώ-
πινης ευημερίας στα έργα διατήρησης περιβάλλοντος. Αν και χρησιμοποιεί-
ται εκτενώς κατά τον σχεδιασμό (Βήμα 6ο), θέτει κάποια βασικά ερωτήματα 
σχετικά με κοινωνικο-πολιτιστικά ζητήματα στη διατήρηση του φυσικού περι-
βάλλοντος. οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα μπορεί να επηρεάσουν τον 
ορισμό της ομάδας, του σκοπού και του οράματος της διαχείρισης, καθώς και τον 
εντοπισμό κρίσιμων θεμάτων και ενδιαφερόμενων μερών.

αΦορα: Ολα Τα ΚριΤήρια Τής αρχής 1.1

For more information contact:
UNESCO World Heritage Centre

7, place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP France
Tel : 33 (0)1 45 68 15 71
Fax : 33 (0)1 45 68 55 70
E-mail : wh-info@unesco.org
http://whc.unesco.org

23

En
ha

nc
in

g 
ou

r 
H

er
it

ag
e 

To
ol

ki
t

D
es

ig
n 

by
 R

ec
to

Ve
rs

o

World Heritage papers
23World Heritage papers

W
o

rl
d

 H
e
ri

ta
g

e
pa

pe
rs

Enhancing our Heritage Toolkit
Assessing management effectiveness of natural 
World Heritage sites
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CMP

Open Standards for the 
Practice of Conservation
Version 3.0  /  April 2013

The Conservation Measures Partnership (CMP) is a consortium of conservation 
organizations whose mission is to advance the practice of conservation by 
developing, testing, and promoting principles and tools to credibly assess and 
improve the effectiveness of conservation actions.

The Conservation Measures Partnership

 
 

 

 
 

 

2. Plan Actions and 
    Monitoring

•	 Develop	goals,	strategies,	
assumptions,	and	objectives

•	 Develop	monitoring	plan
•	 Develop	operational	plan

1. Conceptualize
•	 Define	planning	purpose	and	

project	team
•	 Define	scope,	vision,	targets
•	 Identify	critical	threats
•	 Analyze	the	conservation	situation

3. Implement Actions and     
    Monitoring

•	 Develop	work	plan	and	
timeline

•	 Develop	and	refine	budget
•	 Implement	plans

4. Analyze, Use, Adapt
•	 Prepare	data	for	analysis
•	 Analyze	results
•	 Adapt	strategic	plan

5. Capture and Share 
    Learning

•	 Document	learning
•	 Share	learning
•	 Create	learning	environment
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  NatUrE CONSErvaNCy Of CaNada’S iNvENtOry PrOtOCOl                            
Πρόκειται για ένα εργαλείο βασικής απογραφής φυσικών περιοχών.

αΦορα: ΚριΤήριΟ 1.1.2

BASELINE INVENTORY AND MONITORING PROTOCOL

BASELINE INVENTORY 
PROTOCOL 

A Guideline for Inventorying and Mapping 
Protected Areas.  

 
3rd Edition 

JULY 2003

RYAN DURAND
Durand Consulting 

TIM ENNIS AND REBECCA BEST
Nature Conservancy of Canada 

ERIC LOFROTH AND ANGELA CLEVELAND
Habitat Acquisition Trust 

 

Version 2012-06-27

Addressing Social Results and Human 
Wellbeing Targets in Conservation Projects

Conservation Measures Partnership
www.conservationmeasures.org

Guidance Version: 2012-06-27 

αρχή 1.1 – Προτεινομενα εργαλεια 1

http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step1-tools/UNESCO-Enhancing-our-Heritage-Toolkit-2008.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step1-tools/CMP-Open-Standards-2013.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step1-tools/CMP-Open-Standards-2013.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step1-tools/CMP-Social-Results-2012.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step1-tools/CMP-Social-Results-2012.pdf
http://whc.unesco.org/document/100750
http://cmp-openstandards.org/wp-content/uploads/2014/03/CMP-OS-V3-0-Final.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step1-tools/NATURE-CONSERVANCY-Baseline-Inventory-Protocol-2003.pdf
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwiW-Jaj1sbSAhWLOSYKHaZpA50QFgguMAM&url=http%3A%2F%2Fbest-practices.ltabc.ca%2Fmedia%2Fresources%2Fbaseline-documentation%2FNCC_HAT_2003_Baseline_Inventory_Protocol.pdf&usg=AFQjCNFOczaflTjK70G5KlgaF8RXcTt1sA&sig2=MsWea9v_DHt98vegJWNTnQ&bvm=bv.148747831,d.eWE&cad=rja
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY6KGIke3SAhVD6RQKHSAyA_kQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fosonline.org%2Fwordpress%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F09%2FDRAFT-Guidance-on-HWT-and-Social-Results-in-Conservation-Projects-v2012-06-27.pdf&usg=AFQjCNE4JhO_pWnf2gogRFyz9M1caZHtNw&sig2=6-hBieI9Y4p6f91GQchu-g&bvm=bv.150475504,d.d24


.

 StakEhOldEr aNalySiS tOOl                          
Πρακτικός οδηγός ανάλυσης των ενδιαφερόμενων φορέων. Αναπτύχθηκε από 
τους Kennon κ.ά. και παρέχει τα βήματα και έναν χρήσιμο πίνακα για την κατα-
γραφή της σημασίας και της επιρροής των ενδιαφερόμενων φορέων.

αΦορα: ΚριΤήριΟ 1.1.3

  CENtrE fOr dEvElOPMENt iNNOvatiON’S tOOlS fOr  
aNalySiNg POWEr                          
Πρόκειται για εργαλειοθήκη, η οποία είναι καλή πηγή βοηθητικών πληρο-
φοριών για τα διάφορα στάδια ανάλυσης και εμπλοκής των ενδιαφερόμε-
νων φορέων. ως εκ τούτου, παρέχει πρακτική καθοδήγηση για την αρχική 
καταγραφή των ενδιαφερόμενων φορέων (και μπορεί να χρησιμοποιηθεί πιο 
διεξοδικά στο Βήμα 5 που αφορά την εμπλοκή τους).

αΦορα: ΚριΤήριΟ 1.1.3

Extension Farming Systems Journal volume 5 number 2 – Research Forum © Copyright AFBMNetwork
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Who really matters? A stakeholder analysis tool 

Nicole Kennon, Peter Howden and Meredith Hartley
Department of Primary Industries, PO Box 3100, Bendigo Delivery Centre, Victoria, 3554

Email: nicole.kennon@dpi.vic.gov.au

Abstract. The implementation of any project requires clear thinking about the relative 
importance of stakeholders in achieving project outcomes. The Victorian Department of 
Primary Industries has a strong tradition in project planning. In our work, however, we found 
that few project teams looked systematically or strategically at the human and social capital 
resources required to deliver project goals. A literature search by the Practice Change 
Capacity Development Team revealed that many of the stakeholder analysis tools available 
focused on the target population for the project, not at the people resources required to 
implement the project. As a result we developed a stakeholder analysis tool better suited to 
project planning, which allows project teams to consider the important human and social 
capital resources required to improve project planning and implementation. The tool featured 
a 16 square matrix with two axes focussed on stakeholders who are: 
• Influential – stakeholders who have power over the organisation, or management of 

the project (x-axis), and 
• Important – stakeholders who have power over project implementation or outcome 

adoption (y-axis). 

Since its development, the Stakeholder Analysis Tool has been used by a number of teams, 
including Fisheries Victoria and the Victorian Serrated Tussock Working Party. Upon 
evaluation, participants expressed an improved team understanding of their project and its 
outcomes and a greater understanding of stakeholder management. We will report on case 
examples in which the Stakeholder Analysis Tool was used to meet different team objectives, 
while maintaining the tool’s integrity. We will also explain how these studies have helped us 
revise and improve the tool. Three key learnings:
• Doing a stakeholder analysis as a team allows everyone to understand the importance 

and influence of the project’s stakeholders. This helps the team to focus on project 
direction and success. 

• The conversation that happens between team members during the stakeholder analysis 
is just as important and insightful as the outcomes of the process.

• This Stakeholder Analysis Tool has been designed to be flexible in its application, 
allowing for continuous improvement of the process.

Keywords: stakeholder analysis, project planning, networks, networking.

Introduction

The success of a project can ultimately depend on your ability to develop the support of, and 
manage the expectations of, key people. The successful management of stakeholders can have 
a substantial and immediate impact – satisfied stakeholders can greatly improve the progress 
and relevance of a project and ultimately contribute significantly to its success. Undertaking a 
stakeholder analysis can be an important first step in managing the human and social capital 
resources in your project.

A stakeholder analysis is a process for providing insights into, and understanding of, the 
interactions between a project and its stakeholders (Grimble and Wellard 1996). It is a powerful 
tool to help project members identify and prioritise stakeholders who can have an impact on 
project success. It can prompt thinking about the type of influence individuals have and in what 
way they might be an asset (or hindrance) to achieving successful outcomes. It is an essential 
starting place for understanding critical stakeholders and is the first step for developing 
engagement strategies for building and maintaining the networks that are necessary for the 
delivery of successful project outcomes. 

A major benefit for a team undertaking a stakeholder analysis during the planning and 
development stages of a project is the opportunity to have an insightful conversation about 
their project and stakeholders. This may result in the whole team developing a clearer 
understanding of the range of project stakeholders, thus helping to develop a more focused 
project strategy.

This paper presents a stakeholder analysis tool developed to help project teams to 
systematically and strategically look at the human and social capital resources required to 
deliver desired project goals. First we examine the reasoning behind incorporating a stakeholder 
analysis in project planning, development and implementation. We then discuss how the
Stakeholder Analysis Tool was developed, utilised in three case examples and the lessons 
experienced by both the case example participants and our team. We then describe how the 

  

  
 
 
Tools for Analysing Power  
in Multi-stakeholder Processes 
- A menu -
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  NatUrESErvE’S biOdivErSity iNvENtOry MaNUal                             
Προκαταρκτικός οδηγός απογραφής της βιοποικιλότητας. Παρουσιάζει τις 
μεθόδους και τα εργαλεία διεξαγωγής της απογραφής της βιοποικιλότητας, 
εστιάζοντας σε δασικά τοπία. 

αΦορα: ΚριΤήριΟ 1.1.2

Biodiversity Inventory
of Natural Lands
A How-To Manual for Foresters 

and Biologists

NatureServe techNical report ▪ July 2009

A product of the Forest and Biodiversity  
Conservation Alliance, sponsored by Office Depot

αρχή 1.1 – Προτεινομενα εργαλεια (συνεχεια) 1

INCReAte έγχειρίδιο έφαρμογής & έργαλειοθήκη / βΗΜά 1

http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step1-tools/SAT-Who-Really-Matters-2009.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step1-tools/CDI-Tools-for-Analysing-Power-2012
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step1-tools/CDI-Tools-for-Analysing-Power-2012
https://www.csu.edu.au/__data/assets/pdf_file/0018/109602/EFS_Journal_vol_5_no_2_02_Kennon_et_al.pdf
http://www.mspguide.org/sites/default/files/resource/menu_of_tools_for_tlp_power_in_msps_v3.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step1-tools/NATURESERVE-Biodiversity-Invertory-Manual-2009.pdf
http://www.natureserve.org/sites/default/files/publications/biodiversityinventorymanual_main.pdf


άΝάγΝωρισΗ κάι άξιολογΗσΗ 
         ΤοΥ φΥσικοΥ ΠέριβάλλοΝΤοσ

INCREAte βημα 2ο:
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άναγνώριση 

& αξιολόγηση 
του φυσικού 

περιβάλλοντος
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Η μελέτη του οικολογικού προφίλ μιας περιοχής αφορά στην περιγραφή 
του συνόλου των στοιχείων και δομών του οικοσυστήματος, περιλαμβά-
νοντας τόσο βιοτικούς όσο και αβιοτικούς παράγοντες. Αυτή η προσπά-
θεια μπορεί να βασίζεται σε απογραφές βιοποικιλότητας και, ειδικότερα, 
στις καταγραφές των σπάνιων και ενδημικών ειδών χλωρίδας και πανί-
δας, καθώς και των οικοσυστημάτων τους. οι εν λόγω απογραφές, παρό-
λο που ενδέχεται να είναι διεξοδικές και να ενημερώνονται τακτικά μέσα 
από ένα σύστημα παρακολούθησης, σε αρχικό επίπεδο μπορεί να προ-
κύψουν από μια γρήγορη έρευνα, με βάση κυρίως δευτερογενή δεδομέ-
να. Το βασικό αποτέλεσμα θα είναι η παρουσίαση των κύριων στοιχείων 
με ενιαίο τρόπο, ώστε να υπάρχει επαρκής ενημέρωση για τα επόμενα 
βήματα της Προσέγγισης, όπως τον εντοπισμό των διασυνδέσεων μεταξύ 
φυσικών και πολιτιστικών στοιχείων (Βήμα 4ο, Αρχή 4.1), ή την παροχή 
σημαντικής πληροφόρησης, η οποία θα ληφθεί υπόψη κατά τον σχεδια-

άιΤιολογΗσΗ κάι δΥΝάΤοΤΗΤά έφάρΜογΗσ
ο στόχος της 2ης Αρχής είναι να παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες που αφορούν σημαντικά στοι-
χεία του φυσικού περιβάλλοντος μιας περιοχής. Πρόκειται για μια εργασία με ιδιαίτερη σημασία, 
καθώς η Προσέγγιση INCREAte μπορεί να εφαρμοστεί σε περιοχές, όπου είτε δεν υπάρχουν προγράμ-
ματα προστασίας, είτε υπάρχουν ανεπαρκείς απογραφές και αξιολογήσεις του φυσικού περιβάλλο-
ντος. κανονικά, σε περιοχές όπου υπάρχει επαρκής επισκόπηση του φυσικού περιβάλλοντος, τα κριτή-
ρια της συγκεκριμένης Αρχής θα καλύπτονται εύκολα μέσα από τα διαθέσιμα δευτερογενή δεδομένα. 
Ανεξάρτητα από την ποσότητα και ποιότητα των δεδομένων, η άποψη των τοπικών ενδιαφερόμενων 
φορέων αποτελεί σημαντική παράμετρο της διαδικασίας και σε αυτή την Αρχή. 

Κριτήριο  
2.1.1 
Περιγράφεται το 
οικολογικό προ-
φίλ της περιοχής

INCREAte βημα 2ο:

INCReAte έγχειρίδιο έφαρμογής & έργαλειοθήκη / βΗΜά 2

άρχΗ 2.1 ολα τα ςημαντικα ςτοιχεια τού Φύςικού Περιβαλ- 
 λοντος της Περιοχης καταγραΦονται και Παρού- 
 ςιαζονται καταλληλως

Κριτήριο 2.1.1 Περιγράφεται το οικολογικό προφίλ της περιοχής  

Κριτήριο 2.1.2 Εντοπίζονται τα σημαντικά (απειλούμενα) είδη, τα ενδιαι- 
 τήματά τους και οι σχετικές οικολογικές διεργασίες

Κριτήριο 2.1.3 Εντοπίζονται τα εμβληματικά στοιχεία (είδη και περιοχές)  
 υψηλής κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής σημασίας 

Κριτήριο 2.1.4 Εντοπίζονται τα είδη ενδείκτες

άΝάγΝωρισΗ κάι άξιολογΗσΗ  
        ΤοΥ φΥσικοΥ ΠέριβάλλοΝΤοσ

2



Αυτό το κριτήριο αφορά όλα τα είδη μιας περιοχής που θεωρούνται τρω-
τά, κινδυνεύοντα και κρισίμως κινδυνεύοντα - και περιλαμβάνονται στον 
κόκκινο κατάλογο της IUCN ή σε οποιονδήποτε άλλον σχετικό κατάλογο, 
καθώς και όλα τα είδη που έχουν καταχωρηθεί παρομοίως σε διεθνείς ή 
εθνικές συμβάσεις και σχετικές οδηγίες. Μια λίστα με απειλούμενα είδη, 
καθώς και μια πρόχειρη εκτίμηση του πληθυσμού και της κατάστασής τους, 
θα είναι επαρκής προεργασία για την αρχική υποστήριξη του προγραμμα-
τισμού και της λήψης αποφάσεων. ωστόσο, μια πλήρης αξιολόγηση των 
απειλούμενων ειδών μιας περιοχής και των (απειλούμενων) ενδιαιτημά-
των τους μπορεί να είναι αναγκαία, ώστε να υπάρξει ενημέρωση των δια-
χειριστικών σκοπών (Βήμα 6ο, Αρχή 6.3). Απειλούμενο ενδιαίτημα αποκα-
λείται μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή (ή σύνολο περιοχών) που 
διαθέτει σημαντικά χαρακτηριστικά για τη διατήρηση ορισμένων ειδών 
και μπορεί να απαιτεί ειδική διαχείριση και προστασία. Ένα απειλούμενο 
ενδιαίτημα μπορεί επίσης να περιλαμβάνει μια περιοχή η οποία, παρότι 
δεν χρησιμοποιείται ακόμα από κάποιο είδος, είναι ωστόσο απαραίτητη 
για την ανάκαμψή του. Συστατικά στοιχεία ενός απειλούμενου ενδιαι-
τήματος αποτελούν όλα εκείνα τα φυσικά και βιολογικά χαρακτηριστικά 
(και οι σχετικές οικολογικές διεργασίες) που χρειάζονται ορισμένα είδη 
για να επιβιώσουν και να αναπαραχθούν. Τα όρια αυτών των απειλούμε-
νων ενδιαιτημάτων θα πρέπει επίσης να παρουσιάζονται σε χάρτες και να 
λαμβάνονται υπόψη για το 4ο Βήμα (διασυνδέσεις φύσης-πολιτισμού), 
καθώς και για το 6ο (σχεδιασμός και προγραμματισμός της διαχείρισης).

βάσικέσ σΥσΤάσέισ κάι δέικΤέσ άΠοΤέλέσΜάΤωΝ γιά Το κριΤΗριο 2.1.2
 ▶ Δημιόυργια λιστασ με τα απειλόυμενα ειδη χλωριδασ και πανιδασ.

Κριτήριο  
2.1.2
Εντοπίζονται τα 
σημαντικά (απει-
λούμενα) είδη, τα 
ενδιαιτήματά τους 
και οι σχετικές 
οικολογικές διερ-
γασίες

σμό και προγραμματισμό της διαχείρισης (Βήμα 6ο, Αρχή 6.3). Ιδανικά, οι 
πληροφορίες και τα δεδομένα που θα προκύψουν θα πρέπει να ομαδο-
ποιηθούν σε βασικές αναλυτικές κατηγορίες (πχ γεωμορφολογία, υδρο-
λογία, γεωλογία, κλίμα, φυσικές περιοχές, ημι-φυσικές περιοχές, χλωρί-
δα και πανίδα) και να παρουσιάζονται και σε χάρτες, αν είναι εφικτό.

βάσικέσ σΥσΤάσέισ κάι δέικΤέσ άΠοΤέλέσΜάΤωΝ γιά Το κριΤΗριο 2.1.1 
 ▶ Απόγραφη τησ βιόπόικιλότητασ σε όλη την υπό μελετη περιόχη.
 ▶ Εντόπισμόσ και καταγραφη των ενδημικων ειδων (και τόυ βαθμόυ  
  ενδημισμόυ).
 ▶ Συνταξη εκθεσεων για τα ενδιαιτηματα με εμφαση στόυσ σημαντικόυσ  
  τυπόυσ ενδιαιτηματων. 
 ▶ Παρόχη δεδόμενων για τόυσ βασικόυσ αβιότικόυσ παραγόντεσ και τισ  
  όικόλόγικεσ διεργασιεσ τησ περιόχησ.

[ Κριτήριο  

2.1.1 συνέχεια ]
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 ▶ Συνταξη εκθεσησ για τόν πληθυσμό και την κατασταση των απειλόυ- 
  μενων ειδων.
 ▶ Δημιόυργια λιστασ (και χαρτόγραφηση μεσω γεωγραφικων συστηματων  
  πληρόφόριων) των απειλόυμενων ενδιαιτηματων.
 ▶ Συνταξη εκθεσησ για τις όικόλόγικεσ διεργασιεσ πόυ συνδεόνται με τα  
  απειλόυμενα ειδη και τα ενδιαιτηματα τόυσ.

Η σημασία των ειδών χλωρίδας και πανίδας, καθώς και των φυσικών περι-
οχών υψηλής κοινωνικής, πολιτιστικής ή οικονομικής σημασίας μπορεί να 
εντοπίζεται πέρα από τα στενά όρια της υπό μελέτη περιοχής. ορισμένα 
από αυτά τα είδη και τις περιοχές μπορεί να έχουν σημασία με διαφορετι-
κούς τρόπους. Για παράδειγμα, μια συστάδα από καστανιές μπορεί να έχει 
υψηλή πολιτιστική σημασία ως ιστορική τοποθεσία, οικονομική σημασία 
λόγω της παραγωγής ξυλείας και καρπών, αλλά και σημαντικές ψυχαγωγι-
κές πτυχές (δηλαδή οικονομική και πολιτιστική σημασία). Τέτοια είδη είναι 
κυρίως άγρια, αλλά μπορεί να είναι και σημαντικά είδη καλλιεργούμενης 
χλωρίδας ή οικόσιτης πανίδας (κυρίως ελευθέρας βοσκής). Η σημασία τους 
πρέπει να τεκμηριωθεί ώστε να βοηθήσει τόσο την αξιολόγηση των δια-
συνδέσεων φύσης-πολιτισμού (Βήμα 4ο, αρχή 4.1) όσο και τις διαδικασίες 
προγραμματισμού και λήψης αποφάσεων (Βήμα 6ο, αρχή 6.3). Η κοινωνι-
κή, πολιτιστική και οικονομική σημασία αυτών των ειδών μπορεί να μην 
συνάδει απαραίτητα με τους σκοπούς της διαχείρισης. Για παράδειγμα, ένα 
είδος πανίδας μπορεί να έχει υψηλή πολιτιστική και οικονομική αξία ως 
θηρεύσιμο είδος, αλλά από την οπτική της διατήρησης του φυσικού περι-
βάλλοντος θα μπορούσε να αποτελεί είδος προτεραιότητας, το οποίο θα 
πρέπει να προστατευθεί. ουσιαστικά, η διαχείρισή τους θα προκύψει από 
τους στόχους που θα τεθούν στη διαδικασία σχεδιασμού. Η πληροφόρηση 
από τους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο 
εργαλείο σε αυτήν τη διαδικασία (Βήμα 5ο).

βάσικέσ σΥσΤάσέισ κάι δέικΤέσ άΠοΤέλέσΜάΤωΝ γιά Το κριΤΗριο 2.1.3
 ▶ Δημιόυργια λιστασ με τα ειδη και τις φυσικεσ περιόχεσ υψηλησ κόινω- 
  νικησ, πόλιτιστικησ ή όικόνόμικησ σημασιασ.
 ▶ Συνταξη εκθεσησ για τόν πληθυσμό και την κατασταση των εμβλημα- 
  τικων ειδων.
 ▶ Συνταξη εκθεσησ για τη γενικη κατασταση των εμβληματικων φυσικων  
  περιόχων.

[ Κριτήριο  

2.1.2 συνέχεια ]

Κριτήριο  
2.1.3 
Εντοπίζονται 
τα εμβληματικά 
στοιχεία (είδη και 
περιοχές) υψηλής 
κοινωνικής, πολι-
τιστικής και οικο-
νομικής σημασίας
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Τα είδη ενδείκτες (ή βιο-δείκτες) είναι είδη χλωρίδας και πανίδας, τα οποία 
χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση ορισμένων περιβαλλοντικών 
παραμέτρων. Παρακολουθούνται για οποιεσδήποτε αλλαγές, οι οποίες μπο-
ρεί να υποδείξουν ένα πρόβλημα εντός του οικοσυστήματός τους. Τα χαρα-
κτηριστικά των ειδών αυτών (πχ παρουσία ή απουσία, πυκνότητα πληθυσμού, 
διασπορά, αναπαραγωγική επιτυχία) χρησιμοποιούνται ως δείκτες ανίχνευ-
σης στοιχείων, τα οποία είναι πολύ δύσκολο, άβολο και δαπανηρό να συλλε-
χθούν για τα άλλα είδη, ενδιαιτήματα ή τις περιβαλλοντικές συνθήκες ενδια-
φέροντος. Έτσι, συνιστούν έναν πιο αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό 
τρόπο συλλογής των απαραίτητων πληροφοριών για το 4ο και το 6ο Βήμα.

βάσικέσ σΥσΤάσέισ κάι δέικΤέσ άΠοΤέλέσΜάΤωΝ γιά Το κριΤΗριο 2.1.4
 ▶ Δημιόυργια λιστασ με ειδη ενδεικτεσ.
 ▶ Εντόπισμόσ συσχετισεων αναμεσα στα ειδη ενδεικτεσ και τισ περιβαλ- 
  λόντικεσ παραμετρόυσ.

Κριτήριο  
2.1.4
Εντοπίζονται τα 
είδη ενδείκτες

INCREAte βημα 2ο:
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.

  NatUrESErvE’S biOdivErSity iNvENtOry MaNUal &  
aPPENdiCES (appendices available here  )                         
Το εγχειρίδιο της NatureServe είναι ένας πρακτικός οδηγός απογραφής της 
βιοποικιλότητας. Παρουσιάζει τις μεθόδους και τα εργαλεία διεξαγωγής μιας 
απογραφής της βιοποικιλότητας, εστιάζοντας κυρίως σε δασικά τοπία. οι 

περισσότερες πληροφορίες έχουν να κάνουν με τη Βόρεια και τη Νότια Αμε-
ρική, ωστόσο το εγχειρίδιο περιέχει χρήσιμες οδηγίες και μεθόδους, οι οποίες 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες περιοχές.

αΦορα: ΚριΤήρια 2.1.1, 2.1.3

  CONvENtiON ON biOlOgiCal divErSity aNd raMSar’S 
gUidEliNES fOr aSSESSMENt Of biOdivErSity                          
οι οδηγίες της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα και της Σύμβασης 
ραμσάρ σχεδιάστηκαν ως εργαλείο-βοήθημα για όσους έχουν επιτακτική 
ανάγκη και/ή περιορισμένες δυνατότητες να διεξάγουν ταχείες απογραφές, 

αξιολογήσεις και παρακολούθηση εσωτερικών υδάτων, καθώς και της βιοποι-
κιλότητας των παραθαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων.

αΦορα: ΚριΤήρια 2.1.1, 2.1.3

  NatUrE CONSErvaNCy Of CaNada’S iNvENtOry PrOtOCOl                            
Το συγκεκριμένο εργαλείο παρέχει οδηγίες για μια γρήγορη βασική απογρα-
φή και χαρτογράφηση φυσικών περιοχών, τόσο σε προστατευόμενες όσο και 
σε μη προστατευόμενες εκτάσεις. Αν και δημιουργήθηκε για τις προστατευ-
όμενες περιοχές του καναδά, περιέχει πολλές χρήσιμες οδηγίες, οι οποίες 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες περιοχές.

αΦορα: ΚριΤήρια 2.1.1, 2.1.3

  PaCifiC rEgiONal ENvirONMENt PrOgraMME’S gUidEliNES 
fOr biOdivErSity aSSESSMENtS                          
Το συγκεκριμένο εργαλείο παρέχει οδηγίες για τη διεξαγωγή ταχέων αξιολο-
γήσεων της βιοποικιλότητας σε χερσαία και θαλάσσια περιβάλλοντα. Αν και 
δημιουργήθηκε για την περιοχή των τροπικών νησιών του Ειρηνικού, περιέ-
χει χρήσιμες οδηγίες και μεθόδους, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
και σε άλλες περιοχές.

αΦορα: ΚριΤήρια  2.1.1, 2.1.3
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αρχή 2.1 – Προτεινομενα εργαλεια

http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step2-tools/NATURESERVE-Biodiversity-Invertory-Manual-2009.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step2-tools/NATURESERVE-Biodiversity-Invertory-Manual-2009.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step2-tools/NATURESERVE-Biodiversity-Invertory-Manual-2009-Appendices.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step2-tools/CBD-and-RAMSAR-Guidelines-for-Rapid-Ecological-Assessment-2006.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step2-tools/CBD-and-RAMSAR-Guidelines-for-Rapid-Ecological-Assessment-2006.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step2-tools/NATURE-CONSERVANCY-Baseline-Inventory-Protocol-2003.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step2-tools/PREP-Rapid-Biodiversity-Assessment-Guidelines-2014.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step2-tools/PREP-Rapid-Biodiversity-Assessment-Guidelines-2014.pdf
http://www.natureserve.org/sites/default/files/publications/biodiversityinventorymanual_main.pdf
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGpt3L1cbSAhWCLyYKHTTvCiUQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ramsar.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocuments%2Flibrary%2Flib_rtr01.pdf&usg=AFQjCNFxmCUkMuFeN5TB-6xSQ6VgCXetrg&sig2=-K7gjym4-TXR9aB4Y0jRmA
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwiW-Jaj1sbSAhWLOSYKHaZpA50QFgguMAM&url=http%3A%2F%2Fbest-practices.ltabc.ca%2Fmedia%2Fresources%2Fbaseline-documentation%2FNCC_HAT_2003_Baseline_Inventory_Protocol.pdf&usg=AFQjCNFOczaflTjK70G5KlgaF8RXcTt1sA&sig2=MsWea9v_DHt98vegJWNTnQ&bvm=bv.148747831,d.eWE&cad=rja
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjfr9TrnN3SAhULcRQKHQBcCtEQFggeMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Ffile.PostFileLoader.html%3Fid%3D574e9017ed99e136d271e31a%26assetKey%3DAS%253A368071475777540%25401464766486894&usg=AFQjCNHpXxA5zXZQvf04cNWpNwjr9P2XtQ&sig2=z9i-KUqzUkWGonSkhFZ_DA&bvm=bv.149760088,d.d24
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  WWf’S WOrkbOOk fOr biOlOgiCal aSSESSMENtS                           
Το συγκεκριμένο εργαλείο χρησιμεύει ως πρακτικό εγχειρίδιο για τη διεξα-
γωγή βιολογικών αξιολογήσεων κυρίως για προσεγγίσεις προστασίας και δι-
αχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος σε χερσαίες οικοπεριοχές.

αΦορα: Ολα Τα ΚριΤήρια Τής αρχής 2.1

  CENtrE fOr ECOSyStEM SCiENCE’S rEMaP ONliNE aPPliCatiON                           
Το Remap είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα χαρτογράφησης που απευθύνεται σε 

ανθρώπους χωρίς τεχνικό υπόβαθρο στην τηλεπισκόπηση. Με αυτήν την εφαρ-
μογή μπορεί κανείς να χαρτογραφήσει και να παρουσιάσει εύκολα την κατά-
σταση των οικοσυστημάτων και να έχει οπτική πληροφόρηση για το οικολογι-
κό προφίλ μιας περιοχής. Βασιζόμενη στα πλεονεκτήματα του Google earth, η 

εφαρμογή Remap παρέχει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε τεράστια αρ-
χεία δορυφορικών δεδομένων, καθώς και σύγχρονες μεθόδους τηλεπισκόπησης.

αΦορα: ΚριΤήρια 2.1.1, 2.1.2 , 2.1.3

  WWf’S raPid aSSESSMENt Of biOdivErSity iN PriOrity 
CONSErvatiON arEaS aNd COrridOrS                          
Το εργαλείο του WWF παρέχει σύντομες συνήθεις και συμμετοχικές διαδι-
κασίες για τη γρήγορη αξιολόγηση της βιοποικιλότητας στις Περιοχές Προτε-
ραιότητας για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του WWF. Προτείνει απλές 
μεθόδους εντοπισμού των απειλούμενων ειδών (βιο-δείκτες), των σημείων 
υψηλής βιοποικιλότητας και των οικολογικών διαδρόμων. Αν και δημιουργήθη-
κε και δοκιμάστηκε αρχικά στις Άλπεις, αποτελεί χρήσιμο οδηγό για την αξιολόγη-
ση της βιοποικιλότητας και σε άλλες περιοχές.

αΦορα: Ολα Τα ΚριΤήρια Τής αρχής 2.1
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Remap (https://remap-app.org) is an online mapping platform for 
people with little technical background in remote sensing. We 
developed remap to enable you to quickly map and report the status 
of ecosystems, contributing to a global effort to assess all 
ecosystems on Earth under the IUCN Red List of Ecosystems. 

Remap uses the power of the Google Earth Engine, allowing you to 
directly access vast satellite data archives and state-of-the-art 
remote sensing methods. Remap handles the technical details of 
remote sensing so that you can focus on training, classifying and 
improving your maps. 

 

 

 

Search for a location using the location search bar: 
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Andrea Agapito Ludovici
Mauro Belardi
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  MEdiNa’S valUE aSSESSMENt tOOl                         
Το Εργαλείο Εκτίμησης Αξιών παρέχει έναν απλοποιημένο συνδυασμό κατα-
γραφής (με χρήση πινάκων) και εκτίμησης των αξιών επιλεγμένων φυσικών 
και πολιτιστικών αγαθών. 

αΦορα: ΚριΤήριΟ: 2.1.3
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ASSETS 

1                                     0,0 0,0 0,0 

2                                     0,0 0,0 0,0 

4                                     0,0 0,0 0,0 

5                                     0,0 0,0 0,0 

6                                     0,0 0,0 0,0 

7                                     0,0 0,0 0,0 

8                                     0,0 0,0 0,0 

9                                     0,0 0,0 0,0 

10                                     0,0 0,0 0,0 

11                                     0,0 0,0 0,0 

12                                     0,0 0,0 0,0 

13                                     0,0 0,0 0,0 

14                                     0,0 0,0 0,0 

15                                     0,0 0,0 0,0 

16                                     0,0 0,0 0,0 

17                                     0,0 0,0 0,0 

18                                     0,0 0,0 0,0 

19                                     0,0 0,0 0,0 

20                                     0,0 0,0 0,0 

21                                     0,0 0,0 0,0 

http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step2-tools/WWF-Workbook-Biological-Assessments-2000.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step2-tools/CENTRE-FOR-ECOSYSTEM-SCIENCE-Remap-Manual-2017.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step2-tools/WWF-Rapid-Biodiversity-Assessment-2008.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step2-tools/WWF-Rapid-Biodiversity-Assessment-2008.pdf
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwig9dWMod3SAhWFuxQKHQViDMsQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.panda.org%2Fstandards%2F1_2_spatial_assessment_for_terrestrial_ecoregions_&usg=AFQjCNH6Z8mfl2qIZPWMTz5Fj2WZoM2pbg&sig2=AuowepSiDdYBNLZjhYyIgQ&bvm=bv.149760088,d.d24
https://remap-app.org/
https://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/rapid_biodiversity_assessment.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step3-tools/INCREAte-VAT-manual-v-1-0.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step3-tools/INCREAte-VAT-manual-v-1-0.pdf
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  thE iUCN rEd liSt Of thrEatENEd SPECiES                           
ο κόκκινος κατάλογος της IUCN παρέχει πληροφορίες για την ταξινόμηση, την 

κατάσταση διατήρησης και την κατανομή φυτών, μυκήτων και ζώων που έχουν 
αξιολογηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο με βάση τις Κατηγορίες και Κριτήρια 
του Κόκκινου Καταλόγου της IUCN. Αυτό το σύστημα σχεδιάστηκε για να 
προσδιορίσει τον σχετικό κίνδυνο εξαφάνισης ειδών και ο βασικός του στόχος 
είναι να καταχωρήσει και να επισημάνει τα φυτά και τα ζώα που αντιμετωπίζουν 

μεγαλύτερο κίνδυνο εξαφάνισης παγκοσμίως.

αΦορα: ΚριΤήριΟ: 2.1.2

  CarigNaN & villard 2002 PaPEr                           
Επιστημονική δημοσίευση με επισκόπηση κρίσιμων θεμάτων που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή ειδών ως βιο-δεικτών για προγράμ-
ματα παρακολούθησης, τα οποία στοχεύουν στη διατήρηση ή αποκατάστα-
ση της οικολογικής ακεραιότητας. 

αΦορα: ΚριΤήριΟ: 2.1.4

  hOdkiNSON & JaCkSON 2005 PaPEr                         
Μια επιστημονική δημοσίευση, η οποία παρέχει οδηγίες για τη χρήση υδρόβιων 
και χερσαίων ασπόνδυλων ως βιο-δείκτες για περιβαλλοντική παρακολούθηση.

αΦορα: ΚριΤήριΟ: 2.1.4
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ABSTRACT / The use of terrestrial and aquatic invertebrates
as a management tool for monitoring change in ecosystems

is reviewed and critically evaluated. Their suitability and
value for assessing a range of environmental problems from
pollution impacts, through habitat evaluation for conserva-
tion to the long-term degradation and recovery of ecosys-
tems, is critically discussed. Guidelines are provided for the
choice of appropriate bioindicators. Examples of the use of a
broad spectrum of invertebrates to assess a variety of
environmental problems are summarized. The particular
potential of invertebrates for monitoring montane ecosys-
tems is highlighted.

A bioindicator can be defined as ‘‘a species or group
of species that readily reflects the abiotic or biotic state
of an environment, represents the impact of environ-
mental change on a habitat, community, or ecosystem,
or is indicative of the diversity of a subset of taxa, or of
the wholesale diversity, within an area’’ (McGeoch
1998). The principles and ranges of applications for
the use of invertebrate bioindicators as tools for envi-
ronmental management within mountain environ-
ments are similar to those pertaining generally. This
paper focuses primarily, therefore, on the common
problems and issues arising from the use of aquatic
(i.e., freshwater) and terrestrial invertebrates as bioin-
dicators before suggesting some more specific uses
within mountain environments. The ideas presented
originate from an international workshop (Global
Mountain Biodiversity Assessment–DIVERSITAS pro-
gramme) organized by the Austrian Academy of Sci-
ences to review critically the range of options for
monitoring long-term impacts of environmental
change in mountain habitats using invertebrates and to
provide realistic guidelines for their use.

There is a strong relationship between human
activities and disturbance of the environment. Recog-

nition of this connection, and the need to protect
human health and recreation, fisheries production,
and industrial/agricultural systems, led to the early
development of water quality regulations and moni-
toring methods. Early efforts include river and stream
eutrophication typology (Sprobiensystem of Kolkwitz
and Marsson 1909) and lake eutrophication typology
(Thienemann 1921). The utility of invertebrates for
assessing environmental conditions in aquatic ecosys-
tems has thus long been recognized (Cairns and Pratt
1993), and this has spawned a variety of biological
monitoring tools that use aquatic invertebrates
(Hellawell 1986, Rosenberg and Resh 1993). These
monitoring methods recognized that different inver-
tebrate taxa tolerate organic pollution to a lesser or
greater extent and that their differing responses can be
used to indicate water quality. For example, in rivers,
invertebrate groups such as larvae of Plecoptera and
Ephemeroptera were shown to be pollution intolerant,
whereas other taxa, such as tubificid worms and par-
ticular species of chironomid midge larvae, survived
under deoxygenated conditions verging on anoxia.
Modern assessment protocols still rely on such indica-
tor species or assemblages and detailed knowledge of
pollution responses, but they now also often involve
sophisticated transformation or statistical analyses of
data. Protocols continue to be developed and refined,
especially for wetland and large river invertebrates.
Aquatic invertebrates have, therefore, repeatedly
shown their utility in evaluating aquatic resources. The
beauty of this approach is the ease with which it can be

KEY WORDS: Bioindication; Indicator species; Pollution; Habitat
degradation; Habitat quality
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  biOdivErSity MUliti-SOUrCE MONitOriNg SyStEM PrOJECt’S 
SElECtEd biO-iNdiCatOrS rEPOrt                         
Στο πλαίσιο του έργου BIO_SOS δημιουργήθηκε μια σειρά οδηγιών για τη 
χρήση των βιο-δεικτών. Το σχετικό εργαλείο ονομάζεται eO data for Habitat 
Monitoring και εστιάζει στην ανάπτυξη ενός ισχυρού συστήματος χαρτογρά-
φησης και παρακολούθησης ενδιαιτημάτων.

αΦορα: ΚριΤήριΟ: 2.1.4

  hOlt & MillEr 2011 PaPEr                           
Μια επιστημονική δημοσίευση, η οποία μπορεί να χρησιμεύσει ως εργαλείο 
για τη χρήση των βιο-δεικτών στην παρακολούθηση και τον υπολογισμό των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

αΦορα: ΚριΤήριΟ: 2.1.4

 | Lead Editor:  Carolyn MalmstromGLOBAL AND REGIONAL ECOLOGY

By: Emily A. Holt (Department of Watershed Sciences, Utah State University) & Scott W.
Miller (Department of Watershed Sciences, Utah State University) © 2011 Nature Education 

How do we assess the impacts of human activities on natural ecosystems? What can
the biota tell us about the environment and its response to natural stress?

Introduction
What can the canary in the coal mine tell us? Historically, canaries accompanied coal miners deep underground. Their small lung capacity

and unidirectional lung ventilation system made them more vulnerable to small concentrations of carbon monoxide and methane gas than

their human companions. As late as 1986, the acute sensitivity of these birds served as a biological indicator of unsafe conditions in

underground coal mines in the United Kingdom. Since human health concerns continue to drive the development and application of

bioindicators, the loss of ecosystem services (e.g., clean air, drinking water, plant pollinators) has increasingly focused our attention on the

health of natural ecosystems. All species (or species assemblages) tolerate a limited range of chemical, physical, and biological conditions,

which we can use to evaluate environmental quality. Despite many technological advances, we find ourselves turning to the biota of natural

ecosystems to tell us the story of our world.

What Is a Bioindicator?
Bioindicators include biological processes, species, or communities and are used to assess the quality of the environment and how it

changes over time. Changes in the environment are often attributed to anthropogenic disturbances (e.g., pollution, land use changes) or

natural stressors (e.g., drought, late spring freeze), although anthropogenic stressors form the primary focus of bioindicator research. The

widespread development and application of bioindicators has occurred primarily since the 1960s. Over the years, we have expanded our

repertoire of bioindicators to assist us in studying all types of environments (i.e., aquatic and terrestrial), using all major taxonomic groups.

Citation: Holt, E. A. & Miller, S. W. (2011) Bioindicators: Using Organisms to Measure
Environmental Impacts. Nature Education Knowledge 2(2):8

Bioindicators: Using Organisms to Measure Environmental Impacts | Lea... http://www.nature.com/scitable/knowledge/library/bioindicators-using-o...
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άρχΗ 3.1 ολα τα ςημαντικα ςτοιχεια τού Πολιτιςτικού  
 Περιβαλλοντος της Περιοχης καταγραΦονται  
 και Παρούςιαζονται καταλληλως 

Κριτήριο 3.1.1 Περιγράφεται ο πολιτιστικός χαρακτήρας της περιοχής

Κριτήριο 3.1.2 Εντοπίζονται οι βασικές πολιτιστικές πρακτικές 

Κριτήριο 3.1.3 Εντοπίζονται τα βασικά πολιτιστικά αγαθά

Κριτήριο 3.1.4 Εντοπίζονται τα εμβληματικά πολιτιστικά στοιχεία υψηλής  
 οικολογικής, κοινωνικής και οικονομικής σημασίας

άιΤιολογΗσΗ κάι δΥΝάΤοΤΗΤά έφάρΜογΗσ
Είναι σχεδόν αδύνατο να αποδοθεί στον όρο πολιτισμός (culture) ένας μοναδικός και καθολικός ορι-
σμός, καθώς σε αυτόν περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, έννοιες όπως ταυτότητα, αξίες, πρακτικές, 
έθιμα, μνημεία κλπ. Η Προσέγγιση INCREAte θεωρεί ότι οι εκδηλώσεις του πολιτισμού αφορούν σε 
δύο βασικά σύνολα στοιχείων ή πόρων: τις πολιτιστικές πρακτικές και τα πολιτιστικά αγαθά (υλικά 
ή άυλα). κατ’ αυτόν τον τρόπο, η έννοια του πολιτισμού περιλαμβάνει την κεντρική έννοια της πολι-
τιστικής κληρονομιάς σε όλες τις εκφάνσεις της. ωστόσο, με την ευρύτερη έννοιά του, ο πολιτισμός 
αναφέρεται επιπλέον σε μια σειρά άλλων χαρακτηριστικών, όπως για παράδειγμα οι πεποιθήσεις, τα 
πρότυπα συμπεριφοράς, οι κοινωνικές σχέσεις κλπ, τα οποία συνήθως δεν περιλαμβάνονται στις ανα-
λυτικές κατηγορίες της κληρονομιάς.
Η αναγνώριση του πολιτιστικού περιβάλλοντος βοηθά τόσο στην ανάλυση των δομικών στοιχείων της πο-
λιτιστικής κληρονομιάς μιας περιοχής (όπως γίνεται με τη φυσική κληρονομιά στο 2ο Βήμα) όσο και στον 
ορισμό προτεραιοτήτων για ορισμένα πολιτιστικά στοιχεία, τα οποία σχετίζονται περισσότερο - και ίσως 
με διάφορους τρόπους- με την προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος. ωστόσο, η ενσω-
μάτωση του πολιτισμού στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος σημαίνει ότι οι ευκαιρίες πρέπει να 
αξιολογούνται κατά περίπτωση και να αξιοποιούνται πάντοτε με συμμετοχικό και διεπιστημονικό τρόπο, 
αλλά και να ανταποκρίνονται στις τοπικές ιδιαιτερότητες και το τοπικό πλαίσιο. καθώς κανένας επιστη-
μονικός κλάδος δεν μπορεί από μόνος του να διεξάγει μια πλήρη αξιολόγηση του πολιτισμού, όσοι δρα-
στηριοποιούνται με πρακτικό τρόπο για τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος θα πρέπει να αξιοποι-
ήσουν ένα ευρύ φάσμα ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων, τις οποίες παρέχουν οι διάφορες επιστήμες.
Τα σημαντικά στοιχεία του πολιτισμού μπορούν αρχικά να παρουσιαστούν στην προκαταρκτική ανά-
λυση της υφιστάμενης κατάστασης στο 1ο Βήμα και να μελετηθούν περαιτέρω στην παρούσα φάση. 
οι διασυνδέσεις τους με τη φύση θα μελετηθούν μετέπειτα στο 4ο Βήμα και, επιπλέον, θα ληφθούν 
υπόψη κατά τον σχεδιασμό της διαχείρισης στο 6ο Βήμα. Στο τελευταίο, τα πολιτιστικά στοιχεία μπο-
ρεί να σκιαγραφηθούν ως κρίσιμοι παράγοντες σε μια εκτεταμένη ανάλυση της υφιστάμενης κατά-
στασης, ή ως κομμάτι των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων και στρατηγικών. 

άΝάγΝωρισΗ κάι άξιολογΗσΗ 
  ΤοΥ ΠολιΤισΤικοΥ ΠέριβάλλοΝΤοσ

3 INCREAte βημα 3ο:

INCReAte έγχειρίδιο έφαρμογής & έργαλειοθήκη / βΗΜά 3



οι πολιτιστικές πρακτικές αναφέρονται στους τρόπους εκδήλωσης ενός 
πολιτισμού, ειδικότερα σε σχέση με τις συνήθεις πρακτικές μιας συγκε-
κριμένης κοινωνικής ομάδας και, ειδικότερα, αναφέρονται σε πρακτικές 
που έχουν μακρά προϊστορία. Η αναγνώριση των πολιτιστικών πρακτι-
κών μπορεί να βασιστεί στα αποτελέσματα της προκαταρκτικής ανάλυ-
σης της υφιστάμενης κατάστασης (Βήμα 1ο). Πρέπει επίσης να σημειω-
θεί ότι πολλές πρακτικές εκδηλώνονται σε εποχιακή βάση και μπορεί να 
είναι χρονικά περιορισμένες (πχ γεωργικές πρακτικές, νομαδική κτηνο-
τροφία, συλλογή συγκεκριμένων βοτάνων κλπ). Επομένως, η ανάλυση 
πρέπει να συμπεριλάβει παρατηρήσεις ενός πλήρους ημερολογιακού 

Κριτήριο  
3.1.2
Εντοπίζονται οι 
βασικές πολιτι-
στικές πρακτικές

Η περιγραφή του πολιτιστικού χαρακτήρα είναι μια επισκόπηση των ιδι-
αιτεροτήτων και των ποιοτικών χαρακτηριστικών της περιοχής, τα οποία 
συνιστούν, στο σύνολό τους, το προφίλ της. ως ανταπόκριση στο εν λόγω 
κριτήριο, πρέπει να επιδιώκεται ο εμπλουτισμός των πληροφοριών που 
προκύπτουν από την αρχική ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης (Βήμα 
1ο). υπάρχουν αρκετές αναλυτικές κατηγορίες οι οποίες, αν συνδυαστούν, 
μπορούν να παρέχουν μια καλή εικόνα του πολιτιστικού χαρακτήρα μιας 
περιοχή, πχ εθνότητα, γλώσσα, φυλή, κοινωνική θέση, θρησκεία, ηλικία, 
φύλο, γεωγραφική διαφοροποίηση, εκπαίδευση κλπ. Σημειώνεται ότι αυτό 
το κριτήριο παρέχει ένα πλαίσιο και, επιπλέον, συμπληρώνει τη λεπτομε-
ρή ανάλυση, η οποία ακολουθεί στα δυο επόμενα κριτήρια (αναγνώριση 
των πολιτιστικών πρακτικών και αγαθών). Από αυτήν την άποψη, θα ήταν 
ωφέλιμο να γίνει καταχώρηση των ιδιαιτεροτήτων και των ποιοτικών χαρα-
κτηριστικών της περιοχής σε βασικές αναλυτικές κατηγορίες, όπως παρα-
δοσιακές πρακτικές στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, πολιτιστικές 
εκδηλώσεις και δραστηριότητες και υλικά και άυλα πολιτιστικά αγαθά. 

βάσικέσ σΥσΤάσέισ κάι δέικΤέσ άΠοΤέλέσΜάΤωΝ γιά Το κριΤΗριο 3.1.1
 ▶ Συνταξη εκθεσησ για τόν πόλιτιστικό χαρακτηρα της περιόχησ.

Κριτήριο  
3.1.1
Περιγράφεται 
ο πολιτιστικός 
χαρακτήρας της 
περιοχής 

24

3

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ο πολιτισμός αντανακλάται και στην επίδραση που έχουν οι στρατη-
γικές διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος στην κοινωνία, ειδικότερα μέσα από τις διαστάσεις του 
πολιτισμού που αφορούν την ανθρώπινη ευημερία. Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι 
ένα έργο προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος μπορεί να επαναφέρει ή ακόμα και να δημιουργή-
σει νέα πολιτιστικά στοιχεία σε μια περιοχή, τα οποία θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να ενισχύσουν 
τις τοπικές τέχνες ή να οδηγήσουν σε νέα έθιμα, εκδηλώσεις, φεστιβάλ κλπ. Η προσθήκη τέτοιων προ-
εκτάσεων στον σχεδιασμό και προγραμματισμό της διαχείρισης (Βήμα 6ο) πρέπει να ενθαρρύνεται. 
Όλες αυτές οι διαστάσεις, αν ληφθούν υπόψη, θα βοηθήσουν στον καθορισμό του εύρους και της 
έκτασης της δουλειάς που θα γίνει σε αυτήν τη φάση.

άΝάγΝωρισΗ κάι άξιολογΗσΗ 
  ΤοΥ ΠολιΤισΤικοΥ ΠέριβάλλοΝΤοσ
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Ενώ η αξία των φυσικών αγαθών έγκειται κυρίως στη συνεισφορά τους στις 
οικολογικές διεργασίες και στις αισθητικές τους ποιότητες, τα πολιτιστικά 
αγαθά συχνά φανερώνουν ανθρώπινη μεταβολή και χρήση του φυσικού πε-
ριβάλλοντος. Τα πολιτιστικά αγαθά είναι αντικείμενα, περιοχές, υποδομές 
και φυσικά χαρακτηριστικά, τα οποία έχουν αρχαιολογική, ιστορική, αρχιτε-
κτονική, θρησκευτική, αισθητική και γενικότερα πολιτιστική σημασία. καλύ-
πτουν όλους τους τύπους υλικής (κινητής και ακίνητης) και άυλης πολιτιστι-
κής κληρονομιάς. Η προκαταρκτική ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης 
(Βήμα 1ο) μπορεί να εκκινήσει τη διαδικασία εντοπισμού των αγαθών, ώστε 
να δοθεί έμφαση στην ανάλυση ορισμένων πτυχών σε μεγαλύτερο βαθμό 
από άλλες. Εντέλει, η παρατήρηση, κατανόηση, επαλήθευση και ίσως η βελ-
τίωση των υφιστάμενων καταχωρήσεων και απογραφών θα βοηθήσει τη δια-
δικασία προγραμματισμού και λήψης αποφάσεων (Βήμα 6ο). Πρέπει επίσης 
να σημειωθεί ότι το εύρος του εντοπισμού εξαρτάται από την ποιότητα, τη δι-
αθεσιμότητα και την προσβασιμότητα των δεδομένων. Τέλος, η χαρτογράφη-
ση και η τεκμηρίωση πρέπει να θεωρηθούν και εδώ ως χρήσιμοι παράμετροι.

βάσικέσ σΥσΤάσέισ κάι δέικΤέσ άΠοΤέλέσΜάΤωΝ γιά Το κριΤΗριο 3.1.3
 ▶ Δημιόυργια λιστασ και εκθεσησ με τα υλικα (κινητα και ακινητα) και αυλα  
  πόλιτιστικα αγαθα.
 ▶ Δημιόυργια/εμπλόυτισμόσ μητρωόυ πόλιτιστικων αγαθων.

Κριτήριο  
3.1.3 
Εντοπίζονται τα 
βασικά πολιτιστικά 

αγαθά 

3

έτους. Γενικότερα, η αναγνώριση των πρακτικών και η αξιολόγηση της 
σημασίας τους πρέπει να εμπλέκουν και την τοπική κοινότητα αλλά και 
εμπειρογνώμονες, δεδομένου ότι υπάρχουν πρακτικές οι οποίες ενδέχε-
ται να μην είναι «κατάλληλα» καταγεγραμμένες, παρόλο που μπορεί να 
αποτελούν μέρος μιας συχνά διάχυτης τοπικής γνώσης. Η εμπλοκή των 
ενδιαφερόμενων φορέων στην αναγνώριση των πρακτικών πρέπει επι-
πρόσθετα να λαμβάνει υπόψη την ποικιλομορφία των τοπικών παραδό-
σεων και της κοινωνικής ταυτότητας και, συνεπώς, να επιδεικνύει ευαι-
σθησία σε ζητήματα ισότιμης εκπροσώπησης.

βάσικέσ σΥσΤάσέισ κάι δέικΤέσ άΠοΤέλέσΜάΤωΝ γιά Το κριΤΗριο  3.1.2
 ▶ Δημιόυργια λιστασ και εκθεσησ με τισ βασικεσ πόλιτιστικεσ πρακτικεσ.

[ Κριτήριο  

3.1.2 συνέχεια ]

άΝάγΝωρισΗ κάι άξιολογΗσΗ 
  ΤοΥ ΠολιΤισΤικοΥ ΠέριβάλλοΝΤοσ
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3

κάθε περιοχή χαρακτηρίζεται από ένα βασικό σύνολο πολιτιστικών χαρα-
κτηριστικών, τα οποία είναι σημαντικά σε τοπικό επίπεδο και συνεισφέρουν 
στη μοναδικότητα της περιοχής. Πέρα από την πολιτιστική σημασία τους, τέ-
τοιου είδους εμβληματικά στοιχεία μπορεί να έχουν και οικολογική, κοινωνι-
κή και οικονομική σημασία, η οποία πρέπει να αναγνωριστεί κατάλληλα. οι 
τοπικές κοινωνίες πρέπει να εμπλέκονται ενεργά στην αναγνώριση τέτοιου 
είδους τοπικών πολιτιστικών χαρακτηριστικών (πχ μέσω συστηματικών με-
θόδων όπως η πολιτιστική χαρτογράφηση). Το να προσδιοριστεί εάν ένα συ-
γκεκριμένο πολιτιστικό στοιχείο είναι εμβληματικό δεν είναι μια σαφής και 
εύκολη διαδικασία, μπορεί μάλιστα το εν λόγω στοιχείο να εγείρει συζητή-
σεις ή και διαφωνίες (εξαιτίας της υποκειμενικότητας, της αναλυτικής αλ-
ληλεπικάλυψης στοιχείων και των κοινωνικά προσδιορισμένων αξιολογικών 
κρίσεων). θα ήταν χρήσιμο να λάβουμε υπόψη ότι τα εμβληματικά στοιχεία 
πρέπει (1) να αναγνωρίζονται από την τοπική κοινωνία (2) να έχουν επιβιώ-
σει στο χρόνο, (3) να εμπλουτίζουν την τοπική ταυτότητα και (4) να κληρονο-
μούνται από γενιά σε γενιά.

βάσικέσ σΥσΤάσέισ κάι δέικΤέσ άΠοΤέλέσΜάΤωΝ γιά Το κριΤΗριο 3.1.4
 ▶ Διενεργεια απόγραφησ των εμβληματικων πόλιτιστικων στόιχειων.

Κριτήριο 
3.1.4 
Εντοπίζονται τα 
εμβληματικά πο-
λιτιστικά στοιχεία 
υψηλής οικολο-
γικής, κοινωνικής 
και οικονομικής 
σημασίας

INCREAte βημα 3ο:
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  MEdiNa’S valUE aSSESSMENt tOOl                       
Το Εργαλείο Εκτίμησης Αξιών παρέχει έναν απλοποιημένο συνδυασμό κατα-
γραφής (με χρήση πινάκων) και εκτίμησης των αξιών επιλεγμένων φυσικών 
και πολιτιστικών αγαθών. 

αΦορα: ΚριΤήριΟ 3.1.4

  CrEativE City NEtWOrk Of CaNada’S CUltUral MaPPiNg tOOlkit                         
Σκοπός αυτής της εργαλειοθήκης είναι να κάνει μια εισαγωγή στη διαδικασία της 

πολιτιστικής χαρτογράφησης από την αρχή μέχρι το τέλος. Αν και εστιάζει στις 
πόλεις, είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για οποιονδήποτε θέλει να χαρτογραφή-
σει πολιτιστικά αγαθά εμπλέκοντας τις τοπικές κοινότητες. 

αΦορα: Ολα Τα ΚριΤήρια Τής αρχής 3.1

  SOCial aNd CUltUral SUStaiNability’S CritEria aNd iNdiCatOrS                            
Η προσέγγιση της κοινωνικής και Πολιτιστικής Βιωσιμότητας, σύμφωνα με τους Axelsson 
κ.ά. (2013), αναλύει τα κοινωνικά και πολιτιστικά κριτήρια μέσα από την επισκόπηση της 
βιβλιογραφίας, των πολιτικών και των διαφόρων τομέων διαχείρισης των φυσικών πόρων. 
Στη συνέχεια, χρησιμοποιεί ένα σύνολο κοινωνικο-πολιτιστικών δεικτών, τους αντιστοιχίζει 
με ένα άλλο σύνολο μεταβλητών και κάνει μια οπτική παρουσίαση των συσχετίσεών τους σε 
χάρτες. Η συλλογή και ερμηνεία των δεδομένων είναι μια σαφής και απαιτητική διαδι-
κασία. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μια ευέλικτη και συμμετοχική διαδικασία, 
η οποία μπορεί να βοηθήσει στην εκπλήρωση των κριτηρίων αυτού του Βήματος 
και, ταυτόχρονα, να παρέχει χρήσιμη πληροφόρηση για το 4ο Βήμα, σχετικά με 
την αλληλεξάρτηση των τεσσάρων πυλώνων της αειφόρου ανάπτυξης. 

αΦορα: Ολα Τα ΚριΤήρια Τής αρχής 3.1
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Social and Cultural Sustainability: Criteria, Indicators, Verifier
Variables for Measurement and Maps for Visualization
to Support Planning

Robert Axelsson, Per Angelstam, Erik Degerman, Sara Teitelbaum,

Kjell Andersson, Marine Elbakidze, Marcus K. Drotz

Abstract Policies on economic use of natural resources

require considerations to social and cultural values. In

order to make those concrete in a planning context, this

paper aims to interpret social and cultural criteria, identify

indicators, match these with verifier variables and visualize

them on maps. Indicators were selected from a review of

scholarly work and natural resource policies, and then

matched with verifier variables available for Sweden’s 290

municipalities. Maps of the spatial distribution of four

social and four cultural verifier variables were then pro-

duced. Consideration of social and cultural values in the

studied natural resource use sectors was limited. The spa-

tial distribution of the verifier variables exhibited a general

divide between northwest and south Sweden, and regional

rural and urban areas. We conclude that it is possible to

identify indicators and match them with verifier variables

to support inclusion of social and cultural values in

planning.

Keywords Municipality � Policy implementation �
Sustainable development � Sweden

INTRODUCTION

Policies and guidelines about the sustainable use of natural

resources encompass not only ecological and economic,

but also social and cultural dimensions (Throsby 1999;

Council of Europe 2000; Hawkes 2001; Littig and Grießler

2005; Forest Europe, UNECE and FAO 2011). While the

social dimension together with the ecological and eco-

nomic are well established parts of the sustainable devel-

opment concept (WCED 1987), there is ongoing debate

about the need to include a fourth, the cultural dimension

(Saastamoinen 2005; UNESCO 2010; Culture 21 2011;

Chan et al. 2012; Daniel et al. 2012). The need to increase

understanding and methodological development related to

social and cultural values in planning is explicitly

emphasized in the European Landscape Convention (ELC)

(Council of Europe 2000), and is also addressed in sector-

specific policies (e.g., MCPFE 1993; WFD 2000; Forest

Europe, UNECE and FAO 2011). According to the ELC,

all signatory states should define landscapes, assess their

qualities, and form policy about them. In addition the

signatory states should establish collaboration amongst all

sectors and actors representing different interests to facil-

itate planning for sustainable landscape protection and

management decisions (Council of Europe 2000; Uzun and

Müderrisglu 2011).

For a given landscape understood as a space and a place

(sensu Grodzynskyi 2005), social and cultural criteria

encompass objects and structures, such as historical remains

and habitat for people, and values such as sense of place,

local culture, and traditions (Fairclough and Rippon 2002;

Antrop 2003; Palang and Fry 2003; Claval 2004). To pro-

vide transparent information for decision-makers and

stakeholders about the state and trends of social and cultural

sustainability, data on both material and immaterial land-

scape values are required (Vos and Meekes 1999; Ter-

morshuizen and Opdam 2009; Angelstam et al. 2013a).

However, these social and cultural dimensions are not easy

to define or measure, and their inclusion in planning is not

well developed (Colantonio 2007; Magis and Shinn 2009).

Consequently, there is a need to interpret policy and prac-

tice from different landscape contexts, to choose suitable

indicators (sensu Lammerts van Bueren and Blom 1997)

and basic methods for monitoring (Antonson et al. 2010;

Mikusiński et al. 2012). Defining and measuring verifier

variables can inform planning decisions with the status of

indicators and shed light on the impacts of these decisions.

� The Author(s) 2013. This article is published with open access at Springerlink.com
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  StratEgiC ENvirONMENtal dElivEry grOUP’S adviCE ON lOCal 
laNdSCaPE CharaCtEr aSSESSMENt                          

Σκοπός αυτής της εργαλειοθήκης είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων και τεχνικών για 
την καλύτερη κατανόηση της σημασίας που έχει μια περιοχή για τους ντόπιους 

κατοίκους. Αναγνωρίζει τι είναι αυτό που οι ντόπιοι εκτιμούν περισσότερο στις 
περιοχές τους, ώστε να οικοδομηθεί συναίνεση, να σχεδιαστούν και να εφαρ-
μοστούν προτεινόμενες αναπτυξιακές δραστηριότητες, να καταγραφούν οι 
αλλαγές με αφηγηματικό τρόπο (ιστορική χαρτογράφηση), να δοθεί προτε-

ραιότητα σε τοπικά ζητήματα και ανησυχίες κλπ. Όπως και στην περίπτωση της 
προσέγγισης MedScapes (βλ. παρακάτω), μπορεί να είναι χρήσιμη όσον αφορά 

την πολιτιστική χαρτογράφηση και την αξιολόγηση του χαρακτήρα ενός τοπίου. 

αΦορα: ΚριΤήρια 3.1.2, 3.1.4

Assessing and Maintaining Local Distinctiveness
Advice to communities on undertaking a Local Landscape Character Assessment

���������
County Council www.hants.gov.uk
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NoV RCW ACW 

ASSETS 

1                                     0,0 0,0 0,0 

2                                     0,0 0,0 0,0 

4                                     0,0 0,0 0,0 

5                                     0,0 0,0 0,0 

6                                     0,0 0,0 0,0 

7                                     0,0 0,0 0,0 

8                                     0,0 0,0 0,0 

9                                     0,0 0,0 0,0 

10                                     0,0 0,0 0,0 

11                                     0,0 0,0 0,0 

12                                     0,0 0,0 0,0 

13                                     0,0 0,0 0,0 

14                                     0,0 0,0 0,0 

15                                     0,0 0,0 0,0 

16                                     0,0 0,0 0,0 

17                                     0,0 0,0 0,0 

18                                     0,0 0,0 0,0 

19                                     0,0 0,0 0,0 

20                                     0,0 0,0 0,0 

21                                     0,0 0,0 0,0 

3

INCReAte έγχειρίδιο έφαρμογής & έργαλειοθήκη / βΗΜά 3

αρχή 3.1 – Προτεινομενα εργαλεια

http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step3-tools/INCREAte-VAT-manual-v-1-0.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step3-tools/CREATIVE-CITY-NETWORK-Cultural-Mapping-Toolkit.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step3-tools/SCS-Social-and-Cultural-Sustainability-2013.pdf
https://www.creativecity.ca/database/files/library/cultural_mapping_toolkit.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3593035/
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step3-tools/SEDG-Advice-on-Landscape-Character-Assessment-2012.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step3-tools/SEDG-Advice-on-Landscape-Character-Assessment-2012.pdf
http://www3.hants.gov.uk/llca_and_local_distinctiveness_guidance_for_communities_less_than_3mb__hf000003366640_.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step3-tools/INCREAte-VAT-manual-v-1-0.pdf
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  raMSar’S raPid CUltUral iNvENtOriES                         
Ένας πρακτικός οδηγός γρήγορης πολιτιστικής απογραφής για υγροτόπους. 
Αν και έχει σχεδιαστεί ειδικά για τους υγροτόπους, είναι σε κάθε περίπτωση 
ένας απλός τρόπος αναγνώρισης, εκτίμησης και τεκμηρίωσης σημαντικών 
πολιτιστικών αγαθών και πρακτικών που σχετίζονται και με άλλες περιοχές.  

αΦορα: ΚριΤήρια 3.1.2, 3.1.3

  iNtErNatiONal COUNCil ON MONUMENtS aNd SitES’  
PriNCiPlES fOr rECOrdiNg MONUMENtS aNd SitES                             
Το έγγραφο του ICOMOS παρουσιάζει τους κύριους λόγους, τα καθήκοντα και 
τον απαραίτητο σχεδιασμό για την καταγραφή μνημείων, ομάδων μνημείων 
και τοποθεσιών, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο, τη 
διαχείριση, τη διάδοση και την ανταλλαγή καταγραφών.    
 
αΦορα: ΚριΤήριΟ 3.1.3
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PRINCIPLES FOR THE RECORDING OF MONUMENTS, 
GROUPS OF BUILDINGS AND SITES (1996) 

Ratified by the 11th ICOMOS General Assembly in Sofia, October 
1996.

As the cultural heritage is a unique expression of human achievement; and

As this cultural heritage is continuously at risk; and 

As recording is one of the principal ways available to give meaning, understanding, definition 
and recognition of the values of the cultural heritage; and 

As the responsibility for conserving and maintaining the cultural heritage rests not only with 
the owners but also with conservation specialists and the professionals, managers, politicians 
and administrators working at all levels of government, and with the public; and 

As article 16 of the Charter of Venice requires, it is essential that responsible organisations 
and individuals record the nature of the cultural heritage. 

The purpose of this document is therefore to set out the principal reasons, responsibilities, 
planning measures, contents, management and sharing considerations for the recording of 
the cultural heritage. 

DEFINITIONS OF WORDS USED IN THIS DOCUMENT: 
Cultural Heritage refers to monuments, groups of buildings and sites of heritage value, 
constituting the historic or built environment. 

Recording is the capture of information which describes the physical configuration, condition 
and use of monuments, groups of buildings and sites, at points in time, and it is an essential 
part of the conservation process. 

Records of monuments, groups of buildings and sites may include tangible as well as 
intangible evidence, and constitute a part of the documentation that can contribute to an 
understanding of the heritage and its related values. 

THE REASONS FOR RECORDING 
1. The recording of the cultural heritage is essential: 

a) To acquire knowledge in order to advance the understanding of cultural 
heritage, its values and its evolution; 

b)To promote the interest and involvement of the people in the preservation of the 
heritage through the dissemination of recorded information; 

c) To permit informed management and control of construction works and of all 
change to the cultural heritage; 

d)To ensure that the maintenance and conservation of the heritage is sensitive to 
its physical form, its materials, construction, and its historical and cultural significance. 

2. Recording should be undertaken to an appropriate level of detail in order to: 

a) Provide information for the process of identification, understanding, 
interpretation and presentation of the heritage, and to promote the involvement of the public; 

  hEritagE COUNCil Of viCtOria’S gUidE                           
Ένας τεχνικός οδηγός του Συμβουλίου Πολιτιστικής κληρονομιάς της Βικτώριας 
(Αυστραλία), ο οποίος παρέχει χρήσιμες πληροφορίες και καθοδήγηση για την 
καταγραφή (ιστορικών και αρχαιολογικών) τοποθεσιών. Η προσέγγιση περι-
λαμβάνει και μια κάρτα απογραφής πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία αποτε-
λεί πολύτιμο εργαλείο για τη διαδικασία καταγραφής.

αΦορα: ΚριΤήριΟ 3.1.3

technical guide 

Guidelines for  
Conducting Historical 
Archaeological Surveys

heritage council of Victoria 

heritage Victoria
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  MUSEUMS aUStralia viCtOria’S SMall MUSEUMS  
CatalOgUiNg MaNUal
Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο απευθύνεται σε μουσεία μικρού μεγέθους. ωστό-
σο, οι διαδικασίες και τα εργαλεία που προτείνονται θα μπορούσαν να βοη-

θήσουν οποιονδήποτε στη δημιουργία καταλόγων πολιτιστικών αντικειμένων. 

αΦορα: ΚριΤήριΟ 3.1.3

  UNESCO’S iNtaNgiblE CUltUral hEritagE iNvENtOriES                             
Πρακτική εισαγωγή στις απογραφές πολιτιστικών αγαθών. 
 

αΦορα: ΚριΤήριΟ 3.1.3

Intangible Cultural Heritage

Identifying and Inventorying Intangible Cultural Heritage

http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step3-tools/RAMSAR-Rapid-Cultural-Inventories-for-Wetlands-2016.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step3-tools/ICOMOS-Principles-Recording-Monuments-1996.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step3-tools/ICOMOS-Principles-Recording-Monuments-1996.pdf
http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/guidance_-_rapid_cultural_inventories_for_wetlands.pdf
https://www.icomos.org/charters/archives-e.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step3-tools/HCV-Guidelines-for-Conducting-Historical-Archaeologial-Surveys-2008.pdf
https://www.heritage.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0022/55336/Guidelines-for-Conducting-Historical-Archaeological-Surveys.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step3-tools/MUSEUMS-AV-Small-Museums-Cataloguing-Manual-2009.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step3-tools/MUSEUMS-AV-Small-Museums-Cataloguing-Manual-2009.pdf
http://mavic.asn.au/assets/Small_Museums_Cataloguing_Manual_4th.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step3-tools/UNESCO-Identifying-and-Inventorying-Intangible-Cultural-Heritage-2009.pdf
http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/01856-EN.pdf
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  UNESCOCat’S iNvENtOry MEthOdOlOgy
Αυτή η προσέγγιση παρέχει κάποιες πρακτικές οδηγίες για τις απογραφές 
πολιτιστικών αγαθών στα αποθέματα βιόσφαιρας. Ανεξάρτητα από το ότι 

έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις περιοχές αυτού του είδους, η προσέγγιση λαμ-
βάνει υπόψη το άυλο κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς, δίνοντας χρήσιμα 

παραδείγματα (μελέτες περίπτωσης). 

αΦορα: ΚριΤήριΟ 3.1.3

  WOrld baNk’S PhySiCal CUltUral rESOUrCES  SafEgUard 
POliCy gUidEbOOk                         
Αν και ο «οδηγός Πολιτικής για τη Διασφάλιση των Φυσικών και Πολιτιστικών Πό-
ρων» απευθύνεται σε όλους όσοι ασχολούνται με την προστασία των φυσικών 
πολιτιστικών πόρων από πιθανές αρνητικές επιπτώσεις αναπτυξιακών έργων, η 
ορολογία που χρησιμοποιείται, όσον αφορά τον πολιτισμό, περιλαμβάνει όλα 
τα κινητά ή ακίνητα αντικείμενα, τις τοποθεσίες, υποδομές, τα φυσικά χαρακτη-
ριστικά και τοπία που έχουν αρχαιολογική, ιστορική, αρχιτεκτονική, θρησκευτική, 
αισθητική ή άλλη πολιτιστική σημασία. ο εν λόγω οδηγός αφορά επίσης και τους 
άυλους πολιτιστικούς πόρους, όπως τη γλώσσα, την ποίηση, τη μουσική, τον χορό κλπ. 

αΦορα: ΚριΤήρια 3.1.1, 3.1.3
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METHODOLOGY  FOR THE 
INVENTORY OF INTANGIBLE 

CULTURAL HERITAGE IN 
BIOSPHERE RESERVES
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  COUNCil Of EUrOPE’S gUidEliNES ON CUltUral hEritagE                       
Πρόκειται για μια πολύ αναλυτική έκθεση, η οποία αφορά τον τρόπο διεξαγωγής 
μιας απογραφής πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτή η προσέγγιση, η οποία διαμορ-
φώθηκε στο πλαίσιο ενός κοινού έργου ΕΕ/Συμβουλίου της Ευρώπης, παρέχει 
ένα σύνολο πρακτικών οδηγιών (μια λίστα ελέγχου περισσότερο) για τον εντο-

πισμό, την εξέταση και αξιολόγηση των υλικών και άυλων πολιτιστικών στοιχείων

αΦορα: ΚριΤήριΟ 3.1.3

GUIDELINES ON CULTURAL HERITAGE > 1

JP - EU/CoE Support to the 
Promotion of Cultural Diversity (PCDK)

Funded
by the European Union

Implemented
by the Council of Europe

COUNCIL
OF EUROPE

EUROPEAN UNION CONSEIL
DE L’EUROPE

GUIDELINES ON
CULTURAL HERITAGE
TECHNICAL TOOLS FOR HERITAGE 
CONSERVATION AND MANAGMENT
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http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step3-tools/UNESCOCAT-Methodology-Inventory-2011.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step3-tools/WORLD-BANK-Physical-Cultural-Resources-Safeguard-Policy.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step3-tools/WORLD-BANK-Physical-Cultural-Resources-Safeguard-Policy.pdf
https://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/Kultur/IKE/GutePraxis_Montseny_Metodologia_EN.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTSAFEPOL/Resources/PhysicalCulturalGuidebook.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step3-tools/CoE-Guidelines-on-Cultural-Heritage-2012.pdf
https://rm.coe.int/16806ae4a9
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  UNESCO’S UNdErWatEr SigNifiCaNCE aSSESSMENt
Αυτό το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο παρέχει οδηγίες για την προστασία και τη 
διαχείριση της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Εισάγει τους αναγνώστες 
σε εργαλεία και προσεγγίσεις που αφορούν την αξιολόγηση της ενάλιας πο-
λιτιστικής κληρονομιάς, τις πιθανές επιπτώσεις καθώς και τη διαχείριση των 

αλλαγών και των πιθανών επιπτώσεων.

αΦορα: ΚριΤήριΟ 3.1.3

  gEtty CONSErvatiON iNStitUtE’S rEPOrt ON aSSESSiNg 
thE valUES Of CUltUral hEritagE                         
Εξυπηρετώντας σκοπούς προγραμματισμού και διαχείρισης, οι εκτιμήσεις 
αξιών αποτελούν μια τριπλή πρόκληση. οφείλουν (1) να αναγνωρίζουν όλες 
τις αξίες της υπό εξέταση κληρονομιάς, (2) να τις περιγράφουν και (3) να 

ενσωματώνουν και να ιεραρχούν τις διαφορετικές -και μερικές φορές αντι-
κρουόμενες- αξίες, ώστε να μπορούν να συμβάλουν στη διευθέτηση ετερογε-

νών συμφερόντων. Στις αξίες που εξετάζονται σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται εκείνες των εμπειρογνωμόνων (ιστορικοί τέχνης, αρχαιολόγοι, αρχι-
τέκτονες και άλλοι), καθώς και άλλες αξίες που αναδεικνύουν νέοι ενδιαφερόμενοι 
φορείς ή πολίτες, όπως οι κοινωνικές και οικονομικές αξίες. 

αΦορα: ΚριΤήριΟ 3.1.4

  aUCklaNd rEgiONal COUNCil’S hEritagE aSSESSMENt 
gUidEliNES                             
Αυτές οι οδηγίες αποτελούν μια συνεκτική προσέγγιση για την αξιολόγηση και 
ταξινόμηση των ιστορικών περιοχών με βάση 13 κριτήρια: την ιστορία, τη σημα-
σία για την εκάστοτε εθνοτική ομάδα, τη σύνδεση με την κοινότητα, τη μνήμη, το 
συμβολισμό, την εκπαίδευση, την αρχαιολογική, επιστημονική, τεχνολογική και 
αρχιτεκτονική σημασία, το ευρύτερο πλαίσιο, τη σπανιότητα και την ακεραιότητα. 

αΦορα: ΚριΤήριΟ 3.1.4
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Underwater Cultural Heritage
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  britiSh COlUMbia hEritagE braNCh’S gUidEliNES fOr 
iMPlEMENtiNg CONtExt StUdiES aNd valUES baSEd MaNagEMENt                            
Αυτό το συνοπτικό έγγραφο εισάγει τους χρήστες στην έννοια της διαχείρισης 
με βάση τις αξίες (value-based management) για ιστορικές περιοχές και παρέ-
χει πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη μελετών πλαισίου (context studies), 
μέσω της εμπλοκής των τοπικών κοινοτήτων σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας. 

αΦορα: ΚριΤήρια 3.1.3, 3.1.4

WHY USE VALUES-BASED MANAGEMENT? 

IN MANY COMMUNITIES, heritage conservation has taken place outside of regular land-use planning activities.  Typi-
cally, this has been the case because the understanding of why historic places matter to a community is not 
strong; decision makers cannot justify public spending on places they don’t consider “heritage” in the traditional 
sense of the word. 

Best practice for heritage conservation planning in Canada – and British Columbia – follows a values-based ap-
proach to the stewardship and management of historic places.  This approach allows the community to clearly 
articulate why historic places matter, and ensures confidence that identified heritage values remain for present 
and future generations.  Historic places are no longer recognized, protected, and conserved based on just their 
architectural superiority or historical associations.  Instead, a values-based approach considers all aspects of a 
community’s development and evolution over time.  It allows conservation of historic places to be an activity 
relevant to all members of a community, rather than an activity only understood by heritage “experts”.  Under-
standing what a community values in terms of its heritage allows for a stronger justification for ensuring that 
historic places remain as a community develops and changes over time.  

This management process uses heritage values to guide decision making about historic places.  Heritage values 
are defined as the historic, aesthetic, spiritual, social, cultural, and scientific significance or importance of a place 
for past, present, or future generations.  When beginning a values-based management system, it is best to have 
an understanding of the heritage values of the community as a whole before trying to understand the signifi-
cance of individual places.  The context study develops this big-picture understanding of why citizens care about 
the character and identity of the community, and how that has been shaped over time.  

Heritage conservation planning is a land-use decision-making process that takes into consideration the embodi-
ment of values in a community’s historic places.  It integrates the conservation of historic places and community 
development, so that the two are seen as one activity, rather than processes that occur on opposite ends of a 
spectrum.  Context studies are designed to honour how a community evolved over time, and how distinctive 
events and eras of history have shaped what the community is today.  By undertaking a context study, the com-
munity recognizes that the significant elements of its past (as seen in its historic places) need not be sacrificed in 
order for development and change to continue.  

Generally, values-based management for heritage conservation planning follows the path outlined in Figure 1.  
Values are identified by a broad group of community members, historic places that represent those values are 
identified, and then land-use decision making and conservation activities for those places can occur.  

The context study typically covers the first two steps of the values-based management process.  The following 
workshop activity section further explains the importance of these two steps in establishing a values-based 
foundation for the development of a community heritage planning program.  Often, context study reports also 
address the third step in the process, by providing recommendations on actions and conservation tools that a 
community can implement to ensure that historic places are a viable part of the community’s growth and devel-
opment. 

www.for.gov.bc.ca/heritage         Page 1 

Guidelines for Implementing Context Studies and 
Values-Based Management of Historic Places 

http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step3-tools/UNESCO-Underwater-Significance-Assessment-2012.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step3-tools/GETTY-CONSERVATION-INSTITUTE-Assessing-Values-2002.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step3-tools/GETTY-CONSERVATION-INSTITUTE-Assessing-Values-2002.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step3-tools/AUCKLAND-RC-Assessing-Historic-Heritage-Significance.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step3-tools/AUCKLAND-RC-Assessing-Historic-Heritage-Significance.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/images/630X300/UNIT6.pdf
http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/pdf/assessing.pdf
https://chi.net.nz/Documents/CH3_ASSESSING_CH_SIG.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step3-tools/BC-HB-Guidelines-for-Implementing-Context-Studies.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step3-tools/BC-HB-Guidelines-for-Implementing-Context-Studies.pdf
ftp://ftp.for.gov.bc.ca/Heritage/external/!publish/Web/Guidelines_for_Implementing_Context_Studies.pdf
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  UNESCO’S ENhaNCiNg OUr hEritagE tOOlkit
Η «Εργαλειοθήκη για την Ανάδειξη της κληρονομιάς μας» της UNeSCO είναι 
μια ολοκληρωμένη προσέγγιση αναγνώρισης των πιο σημαντικών στοιχείων, 
αξιών και κινδύνων μιας περιοχής. Είναι επίσης χρήσιμη για τον καθορισμό 

στόχων και την αξιολόγηση της διαχειριστικής αποτελεσματικότητας. Παρέχο-
νται παραδείγματα (μελέτες περιπτώσεων) πιθανών πολιτιστικών, κοινωνικών, 

εκπαιδευτικών και οικονομικών αξιών. 

αΦορα: Ολα Τα ΚριΤήρια Τής αρχής 3.1

  aUStralia iNtErNatiONal COUNCil ON MONUMENtS aNd 
SitES’ bUrra ChartEr                         
Η 5η έκδοση της χάρτας της Μπούρα (Burra Charter) της Αυστραλιανής επιτρο-
πής του ICOMOS ορίζει τις αρχές και τις βέλτιστες πρακτικές για τη διατήρηση 

των τόπων πολιτιστικής σημασίας. Η χάρτα και οι επεξηγηματικές σημειώσεις 
καθοδηγούν τους χρήστες κατά τη διαδικασία προγραμματισμού και διαχείρισης.

 
αΦορα: Ολα Τα ΚριΤήρια Τής αρχής 3.1

  gEtty CONSErvatiON iNStitUtE aNd WOrld MONUMENtS fUNd’S 
arChES hEritagE OPEN SOUrCE data MaNagEMENt PlatfOrM                             
Πρόκειται για μια πλατφόρμα λογισμικού, βασισμένη σε γεωγραφικά συστή-
ματα πληροφοριών (GIS), για τη διεξαγωγή απογραφών πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς. Το Arches είναι ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα διαθέσιμο στο 
διαδίκτυο, το οποίο οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν και να εφαρμό-
σουν όπως επιθυμούν. Μπορεί να φιλοξενήσει τόσο μεγάλες όσο και μικρές 
απογραφές. Στο Arches είναι ενσωματωμένο ένα σύνολο βασικών χαρτών 
και χαρτογραφικών επιπέδων, ώστε οι χρήστες να μπορούν να διερευνούν τα 
δεδομένα με πιο εστιασμένο τρόπο και να καταλήγουν σε πιο ουσιαστικά αποτε-
λέσματα όσον αφορά την απογραφή, την έρευνα, την ανάλυση, τη χαρτογράφηση, τον 
προγραμματισμό, την παρακολούθηση, την ευαισθητοποίηση κλπ. 
 
αΦορα: Ολα Τα ΚριΤήρια Τής αρχής 3.1
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For more information contact:
UNESCO World Heritage Centre

7, place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP France
Tel : 33 (0)1 45 68 15 71
Fax : 33 (0)1 45 68 55 70
E-mail : wh-info@unesco.org
http://whc.unesco.org
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Assessing management effectiveness of natural 
World Heritage sites
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The Australia ICOMOS Charter for
Places of Cultural Significance

Australia ICOMOS Incorporated
International Council on Monuments and Sites

2013

Developed jointly by the Getty Conservation Institute 
(GCI) and World Monuments Fund (WMF) for independent 
deployment by any cultural heritage institution, Arches is a 
web-based system that combines state-of-the-art software 
development with the insights and perspectives of 
heritage professionals from around the world. Institutions 
that deploy Arches can create digital inventories that 
describe types, locations, extent, cultural periods, materials, 
and conditions of heritage resources and establish the 
numerous and complex relationships between those 
resources. 

Arches has been designed with the following overriding principles:  

Purpose built: Arches has been specifically designed for the 
international cultural heritage field and can be used to inventory 
and manage all types of heritage places.

Economical: As an open source system, Arches is available at 
no cost and allows adopters to share resources for software 
customization and maintenance. 

Customizable: The software code is open, and the system is 
structured in modules to be easily extended. It is capable of 
presenting its user interface in any language or in multiple 
languages and configurable to any geographic location or region.

Standards based: Arches incorporates internationally adopted 
standards for heritage inventory, semantic modeling, and 
information technology, leading to better practices in the 
creation and management of heritage data and facilitation of data 
exchange and longevity in spite of advances in technology.

Broadly accessible: Web-based for the widest possible access, 
Arches is user friendly, requires minimal training for most users, 
and is freely available for download from the Internet. 

Arches has been designed to serve a number of purposes 
fundamental to the protection, understanding, appreciation, and 
management of heritage places. These include: 

• identification and inventory
• research and analysis
• monitoring and risk mapping
• planning for investigation and research, conservation and 

management
• raising awareness among the public, governmental 

authorities, and decision makers

The Arches open source community adds and shares functionality 
to meet other needs of the heritage field, and in addition, the 
community provides support in the installation and use of 
Arches. For more information, visit the Arches project website 
(archesproject.org) where along with participating in the 
community forum, visitors can interact with an online demo, 
download the code, access documentation, review the project 
roadmap, receive project updates, and much more.

  An Open Source Heritage Inventory and Management System

Related Resources graph, which reveals relationships between Arches resources. In 
this instance between an architect and heritage resources, as well as other persons 
related to those heritage resources (such as owners and occupants). 

July 2016

Arches is an open source web-based geospatial software system freely available for cultural heritage organizations to help inventory and 
manage their heritage places.

Visit: archesproject.org

ENGLISH

Map View of HistoricPlacesLA.org, powered by Arches v3.0, showing clusters that 
represent over 25,000 heritage resources identified to date by the City of Los Angeles.

Using the Location Filter in Search to spatially query data by drawing an area on 
the map and specifying a buffer size. This may be used, for example, to identify 
heritage resources that would be impacted by proposed development projects.
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http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step3-tools/UNESCO-Enhancing-our-Heritage-Toolkit-2008.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step3-tools/AUSTRALIA-ICOMOS-Burra-Charter-2013.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step3-tools/AUSTRALIA-ICOMOS-Burra-Charter-2013.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step3-tools/GETTY-CONSERVATION-INSTITUTE-Arches-Factsheet.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step3-tools/GETTY-CONSERVATION-INSTITUTE-Arches-Factsheet.pdf
http://whc.unesco.org/document/100750
http://australia.icomos.org/wp-content/uploads/The-Burra-Charter-2013-Adopted-31.10.2013.pdf
http://archesproject.org/
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  UNESCO’S liNkS bEtWEEN biOlOgiCal aNd CUltUral divEr-
Sity rEPOrt

Η συγκεκριμένη έκθεση της UNeSCO παρέχει μερικές χρήσιμες εννοιολογικές 
και μεθοδολογικές θεωρήσεις σχετικά με τις έννοιες της βιολογικής και πο-
λιτισμικής ποικιλότητας και των δεσμών τους. Επισημαίνει επίσης ορισμένα 
σημαντικά προστάγματα για τη σχετική επιστημονική έρευνα και τις δημόσιες 

πολιτικές, ενώ παράλληλα καταγράφει μια σειρά εύστοχων μελετών περίπτω-
σης από όλο τον κόσμο. 

αΦορα: Ολα Τα ΚριΤήρια Τής αρχής 3.1

  riO tiNtO’S rESOUrCE gUidE fOr CUltUral hEritagE MaNagEMENt                         
Η συγκεκριμένη προσέγγιση χρησιμοποιείται για την ενεργό προστασία των 

πολιτιστικά σημαντικών τόπων, αντικειμένων και πρακτικών από τις απειλές 
που αντιμετωπίζουν από ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών ή φυσικών αιτιών. 
Σε αυτήν υπάρχουν τέσσερις φάσεις διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονο-
μιάς: (1) δημιουργία βάσης γνώσεων, (2) προγραμματισμός και υλοποίηση, 
(3) παρακολούθηση, αξιολόγηση και βελτίωση και (4) σύνταξη αναφορών και 

ενημέρωση. Αυτός οδηγός μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για το 3ο Βήμα, 
αλλά και σε όλες τις φάσεις της Προσέγγισης INCREAte.

αΦορα: Ολα Τα ΚριΤήρια Τής αρχής 3.1

  Uk NatiONal ECOSyStEM aSSESSMENt fOllOW-ON                             
Το Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Αξιολόγησης οικοσυστήματος του Ηνω-
μένου Βασιλείου προωθεί τη χρήση συμμετοχικών και ερμηνευτικών ερευ-
νητικών τεχνικών που αναπτύχθηκαν στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επι-
στήμες για την αξιολόγηση των πολιτιστικών οικοσυστημικών υπηρεσιών που 
αφορούν σε συγκεκριμένες περιοχές και κοινότητες. Αυτή η έκθεση μπορεί να 
βοηθήσει στην αναγνώριση των κύριων πολιτιστικών στοιχείων (Βήμα 3ο) μιας 
συγκεκριμένης περιοχής. Το εννοιολογικό πλαίσιο αποτελείται από τέσσερα βασικά 
στοιχεία: τις περιβαλλοντικές περιοχές, τις πολιτιστικές πρακτικές, τις πολιτιστικές αξίες 
και τα οφέλη, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο στο 4ο Βήμα. 
 
αΦορα: Ολα Τα ΚριΤήρια Τής αρχής 3.1
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Why cultural 
heritage matters
A resource guide for integrating

cultural heritage management into 

Communities work at Rio Tinto

UK National Ecosystem
Assessment Follow-on

Work Package Report 5: 
Cultural ecosystem services and indicators
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http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step3-tools/UNESCO-Links-Between-Biological-and-Cultural-Diversity-2007.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step3-tools/UNESCO-Links-Between-Biological-and-Cultural-Diversity-2007.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step3-tools/RIO-TINTO-why-cultural-heritage-matters-2011.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step3-tools/UK-NEAFO-Cultural-Ecosystem-Services-and-Indicators-2014.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001592/159255E.pdf
http://www.riotinto.com/documents/ReportsPublications/Rio_Tinto_Cultural_Heritage_Guide.pdf
http://uknea.unep-wcmc.org/LinkClick.aspx?fileticket=l0%2FZhq%2Bgwtc%3D&tabid=82
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  CONvENtiON ON biOlOgiCal divErSity’S Akwé kON gUidEliNES                           
οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης αναφέρονται ιδιαίτερα στο είδος και το 

επίπεδο συμμετοχής των τοπικών ενδιαφερόμενων φορέων στην αξιολόγηση 
των πολιτιστικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων που επιφέ-
ρουν σχεδιαζόμενα νέα έργα. Γίνεται διαχωρισμός μεταξύ της εκτίμησης των 
πολιτιστικών επιπτώσεων (αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων στον τρόπο 

ζωής μιας κοινότητας, πχ στις αξίες και τα συστήματα αξιών, τα έθιμα κ.ά.) και 
της εκτίμησης επιπτώσεων στην πολιτιστική κληρονομιά (αξιολόγηση των επιπτώ-

σεων στα φυσικά στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς μιας κοινότητας, πχ περιο-
χές, υποδομές, κατάλοιπα αρχαιολογικής, αρχιτεκτονικής, θρησκευτικής κλπ σημασίας).

αΦορα: ΚριΤήριΟ 3.1.4

Most indigenous and local communities live in areas where the vast 
majority of the world's genetic resources are found and their 
cultures and knowledge are deeply rooted in the environment on which
they depend. As a result, developments proposed to take place on lands
and waters traditionally occupied by indigenous and local communities
have been a source of concern to these communities because of the 
potential long-term negative impacts on their livelihoods and traditional
knowledge.

To address this concern, Parties to the Convention decided to develop, in
cooperation with indigenous and local communities, the Akwé: Kon
Voluntary Guidelines for the Conduct of Cultural, Environmental and
Social Impact Assessment regarding Developments Proposed to take place
on, or which are Likely to Impact on, Sacred Sites and on Lands and
Waters Traditionally Occupied or Used by Indigenous and Local
Communities.The Voluntary Guidelines were named by a Mohawk term:
“Akwé: Kon” meaning "everything in creation", so as to emphasize the
holistic nature of this instrument.

Their publication under the Convention on Biological Diversity makes
them available to a wide audience, including international and regional
organizations, indigenous and local communities and non-governmental
and civil society organizations.

More information on the guidelines may be obtained from the national
focal points for the Convention, or the Convention Secretariat.

Secretariat Convention on Biological Diversity
393 Saint-Jacques, Suite 300

Montreal, QC, H2Y 1N9
CANADA

Tel.: +1 (514) 288-2220
Fax: +1 (514) 288-6588

Email: secretariat@cbd.int
www.cbd.int

CBD GUIDELINES

Akwé: Kon Guidelines
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  UNivErSity Of Jyväskylä’s rECOMMENdatiONS fOr CUltUral 
SUStaiNability                           

οι «Συστάσεις Πολιτιστικής Βιωσιμότητας» διερευνούν τον όρο του πολιτισμού σε 
τρεις ξεχωριστούς άξονες (πολιτισμός στη βιώσιμη ανάπτυξη, πολιτισμός για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη και πολιτισμός ως βιώσιμη ανάπτυξη) και σε συνάφεια με 
θέματα όπως ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και οι πολιτικές. Μπορούν να φανούν 
χρήσιμες για τους σκοπούς αυτού του Βήματος (ειδικά οι μελέτες περίπτωσης) 
καθώς, για να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο ο πολιτισμός μεσολαβεί 

στη σχέση κοινωνίας και περιβάλλοντος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
διάφορες έννοιες όπως τα τοπία, η  εδαφική προσέγγιση, οι οικοσυστημικές 

υπηρεσίες, η δημιουργικότητα κ.ά.  

αΦορα: Ολα Τα ΚριΤήρια Τής αρχής 3.1
1

Culture in, for and 
as Sustainable 
Development

CONCLUSIONS FROM THE COST ACTION IS1007 
INVESTIGATING CULTURAL SUSTAINABILITY

EDITED BY  Joost Dessein, Katriina Soini, Graham Fairclough and Lummina HorlingsKatriina Soini - Katriina.Soini@luke.fi | Joost Dessein - Joost.Dessein@ilvo.vlaanderen.be

  MEdSCaPES’S MEthOdOlOgy fOr laNdSCaPE CharaCtEr 
aSSESSMENt                           
Η προσέγγιση MedScapes ανέπτυξε και εφάρμοσε μια μεθοδολογία βέλτι-
στων πρακτικών για την Εκτίμηση του χαρακτήρα Τοπίου ως εργαλείο λήψης 
αποφάσεων για τη βιώσιμη χρήση της γης και για την προστασία της φυσικής 
και πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της Μεσογείου. Η εν λόγω προσέγ-
γιση παρέχει χρήσιμες συμβουλές για την πολιτιστική χαρτογράφηση.  

αΦορα: Ολα Τα ΚριΤήρια Τής αρχής 3.1

Best Practice Methodology for Landscape Character Assessment in the East Mediterranean 

69 
 

similarly, you may decide to unify LDUs that appear homogeneous in character when viewed 
and experienced on the ground, compared to the overall view of the area. 

• Amending definitive attributes: As most of the landcover / land use maps are produced through 
satellite images, their interpretation often fails to describe vegetation patterns accurately. 
Overall, border and inside views may lead you decide to amend the relevant characterisations in 
several cases. Settlement pattern characterisations are also often subject to modification during 
field survey, as noted in the first point above. To a lesser extent, this may also be the case for 
soil type characterisations which may be apparent on the ground, but not properly recorded at 
the desk study because of the rough scale of the input maps. 

 

  
Figure 23: LDU modifications (boundary amendments, subdivisions and merges) after field survey 
Source: MedScapes Epirus LCA database 

 

 

 

Before 
Field Survey 

After 
Field Survey 

http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step3-tools/CBD-Akwe-Kon-Guidelines-2004.pdf
https://www.cbd.int/doc/publications/akwe-brochure-en.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step3-tools/UNIVERSITY-OF-JYVASKYLA-Culture-and-Sustainable-Development-2015.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step3-tools/UNIVERSITY-OF-JYVASKYLA-Culture-and-Sustainable-Development-2015.pdf
https://www.culturalsustainability.eu/conclusions.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step3-tools/MEDSCAPES-MEDINA-Best-Practice-for-LCA-2015.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step3-tools/MEDSCAPES-MEDINA-Best-Practice-for-LCA-2015.pdf
http://www.enpicbcmed.eu/sites/default/files/medscapes_best_practice_methodology_lca.pdf
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πολιτισμού

INCREAte βημα 4ο:



35

Τις περισσότερες φορές, οι διασυνδέσεις φύσης-πολιτισμού είναι δύσκο-
λο να αναγνωριστούν, να περιγραφούν και να αξιολογηθούν. Επομένως 
η αναγνώριση και, κυρίως, η αξιολόγηση αυτών των διασυνδέσεων πρέ-
πει να γίνεται από μια πολυεπιστημονική ομάδα, ώστε να συμπληρώνο-
νται τα κενά στη γνώση και να μειώνεται η υποκειμενικότητα. Εφόσον 
είναι εφικτό, η τοπική κοινωνία θα πρέπει να εμπλέκεται ενεργά στον 
εντοπισμό των διασυνδέσεων. Όλα τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί 
κατά τα προηγούμενα βήματα μπορούν να συνεισφέρουν στον εντοπι-
σμό των διασυνδέσεων φύσης-πολιτισμού (συμπεριλαμβανομένων των 
γεωχωρικών πληροφοριών). Εν συντομία, στο πλαίσιο αυτού του κριτη-
ρίου απαιτείται (1) να αναλυθούν τα δεδομένα και τα σημαντικότερα 
ζητήματα που εντοπίστηκαν στα προηγούμενα βήματα, (2) να προσδιο-
ριστούν οι διασυνδέσεις μεταξύ φυσικών και πολιτιστικών στοιχείων, (3) 
να αξιολογηθεί η επίδρασή τους (θετική ή αρνητική) και (4) να αντληθεί 
ένα σύνολο κρίσιμων διασυνδέσεων και να συνταχθεί μια έκθεση για 
αυτές τις διασυνδέσεις. Σημειώνεται ότι οι διασυνδέσεις μπορούν να 
θεωρηθούν ως οφέλη, απειλές ή ευκαιρίες κατά τη διαδικασία σχεδια-
σμού και προγραμματισμού στο 6ο Βήμα.

άιΤιολογΗσΗ κάι δΥΝάΤοΤΗΤά έφάρΜογΗσ
Η 4η Αρχή βρίσκεται στον πυρήνα της Προσέγγισης INCREAte. Στο πλαίσιο αυτής, προσδιορίζονται και 
αξιολογούνται οι διασυνδέσεις φύσης-πολιτισμού, ώστε να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό και 
προγραμματισμό της διαχείρισης. Η τοπική κοινωνία πρέπει να εμπλέκεται σε διαφορετικά στάδια και 
σε κατάλληλα σημεία αυτής της διαδικασίας. Η βασική εστίαση αυτής της αρχής έγκειται στην παρου-
σίαση των ιδιαίτερων διασυνδέσεων, οι οποίες δημιουργούν τον «χαρακτήρα» μιας συγκεκριμένης 
περιοχής και θεωρούνται σημαντικές. Σημαντική παράμετρος για την εφαρμογή της 4ης Αρχής είναι η 
εμπλοκή μιας πολυεπιστημονικής ομάδας σε όλη τη διαδικασία.

άρχΗ 4.1 οι ςύςχετιςεις μεταξύ τού Φύςικού και Πολιτιςτι- 
 κού Περιβαλλοντος εντοΠιζονται και Παρούςια- 
 ζονται εκτενως 

Κριτήριο 4.1.1 Εντοπίζονται, αξιολογούνται και παρουσιάζονται οι δια 
 συνδέσεις φύσης-πολιτισμού

Κριτήριο 4.1.2 Γίνεται παρουσίαση της οικολογικής, πολιτιστικής και  
 οικονομικής σημασίας των διασυνδέσεων που εντοπίστηκαν

Κριτήριο  
4.1.1 
Εντοπίζονται, 
αξιολογούνται 
και παρουσιά-
ζονται οι δια-
συνδέσεις φύ-
σης-πολιτισμού

άΝάγΝωρισΗ κάι άξιολογΗσΗ ΤωΝ  
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βάσικέσ σΥσΤάσέισ κάι δέικΤέσ άΠοΤέλέσΜάΤωΝ γιά Το κριΤΗριο 4.1.1
 ▶ Αναγνωριση και αξιόλόγηση των διασυνδεσεων μεταξυ πόλιτιστικων και  
  φυσικων στόιχειων (συμπεριλαμβανόμενων των χωρικων διασυνδεσεων,  
  αν υπαρχόυν).
 ▶ Συνταξη εκθεσησ για τισ διασυνδεσεισ φυσησ-πόλιτισμόυ.

οι διασυνδέσεις φύσης-πολιτισμού έχουν αναμφισβήτητα οικολογική, 
πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική διάσταση. Αν και αυτά τα χαρακτη-
ριστικά υποδηλώνονται ή αντανακλώνται κατά κάποιο τρόπο στην ανα-
γνώριση των διασυνδέσεων που προβλέπει το κριτήριο 4.1.1, ο στόχος 
σε αυτό το στάδιο είναι να εξελιχθεί περαιτέρω η εν λόγω διερεύνηση. 
Η αξιολόγηση των πολύπλευρων διαστάσεων των διασυνδέσεων μπορεί 
να οδηγήσει στην επανεξέταση της συνολικής σημασίας ορισμένων από 
τις διασυνδέσεις που εντοπίστηκαν, οι οποίες μπορεί, για παράδειγμα, 
να ενέχουν έντονες κοινωνικές ή οικονομικές διαστάσεις. Η συγκεκριμένη 
εργασία μπορεί να θεωρηθεί ως συνέχεια της σύνθεσης από τις αξιολο-
γήσεις που έγιναν σε προηγούμενα στάδια: Στο 2ο και στο 3ο Βήμα διε-
ρευνήθηκε η σημασία κάθε μεμονωμένου στοιχείου ως το σύνολο εκεί-
νων των αυτόνομων διαστάσεων και ιδιοτήτων, οι οποίες ονομάζονται 
επίσης «αξίες» στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος (η ανάλυση 
αξιών αποτελεί μέρος των κριτηρίων 2.1.3 και 3.1.4). Επομένως, είναι εξί-
σου σημαντικό να προσδιορίσουμε τη σημασία των διασυνδέσεων, διότι 
όταν προσδιοριστεί και συντεθεί η πολλαπλότητα των διαστάσεων, τότε 
μπορεί να υπάρξει μια περισσότερο τεκμηριωμένη προοπτική για το πώς 
μπορεί κανείς να ενεργήσει στο πλαίσιο της διαχείρισης (Βήμα 6ο). Η δου-
λειά που γίνεται σε αυτό το στάδιο μπορεί να αξιοποιήσει οποιαδήποτε 
διαθέσιμη μέθοδο (πχ κριτήρια και δείκτες βιωσιμότητας, εργαλεία αξιο-
λόγησης της διαχείρισης κλπ) και η όλη διαδικασία θα πρέπει να ενσωμα-
τώνει τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων φορέων.

βάσικέσ σΥσΤάσέισ κάι δέικΤέσ άΠοΤέλέσΜάΤωΝ γιά Το κριΤΗριο 4.1.2
 ▶ Αξιόλόγηση τησ όικόλόγικησ, πόλιτιστικησ, κόινωνικησ και όικόνό- 
  μικησ σημασιασ των διασυνδεσεων φυσησ-πόλιτισμόυ.
 ▶ Συνταξη τελικησ εκθεσησ.

[ Κριτήριο 

4.1.2 συνέχεια ] 

Κριτήριο 
4.1.2
Γίνεται παρουσί-
αση της οικολογι-
κής, πολιτιστικής 
και οικονομικής 
σημασίας των δι-
ασυνδέσεων που 
εντοπίστηκαν 
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  gEtty CONSErvatiON iNStitUtE aNd WOrld MONUMENtS fUNd’S 
arChES hEritagE OPEN SOUrCE data MaNagEMENt PlatfOrM                        

Πρόκειται για μια πλατφόρμα λογισμικού, βασισμένη σε γεωγραφικά συστήματα 
πληροφοριών (GIS), για τη διεξαγωγή απογραφών πολιτιστικής κληρονομιάς. Το 

Arches (βλ. επίσης τα εργαλεία της Αρχής 3.1 στο Βήμα 3ο) είναι ένα διαδικτυακό 
λογισμικό ανοιχτού κώδικα, το οποίο οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν 
και να εφαρμόσουν όπως επιθυμούν. Μπορεί να φιλοξενήσει τόσο μεγάλες 
όσο και μικρές απογραφές. Ένα σύνολο βασικών χαρτών και χαρτογραφικών 

επιπέδων ενσωματώνεται στο Arches, ώστε οι χρήστες να μπορούν να 
διερευνούν τα δεδομένα με πιο εστιασμένο τρόπο και να καταλήγουν σε πιο 

ουσιαστικά αποτελέσματα όσον αφορά την απογραφή, την έρευνα, την ανάλυση, τη 
χαρτογράφηση, τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση, την ευαισθητοποίηση κλπ.  

αΦορα: Ολα Τα ΚριΤήρια Τής αρχής 4.1

  MEdiNa’S iNCrEate Matrix fOr NatUrE-CUltUrE liNkS tOOlkit                         
ο «Πίνακας INCReAte για τις διασυνδέσεις Φύσης-Πολιτισμού (INCReAte Matrix for Nature-
Culture links - IMNC)» είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που διευκολύνει την αναγνώριση και 

αξιολόγηση των διασυνδέσεων μεταξύ φυσικών και πολιτιστικών στοιχείων. οι διασυν-
δέσεις απεικονίζονται σε μια γραφική παράσταση, στην οποία ο άξονας χ αντιπρο-

σωπεύει τα φυσικά και ο άξονας Ψ τα πολιτιστικά στοιχεία. Παρέχεται ένα εξαιρε-
τικά προσαρμόσιμο πρότυπο βασικών κατηγοριών φύσης και πολιτισμού, ενώ οι 
διασυνδέσεις φύσης-πολιτισμού και η σημασία τους απεικονίζονται με τη χρήση 
χρωμάτων και αριθμών αντίστοιχα. Με την ολοκλήρωση της γραφικής παράστα-

σης, υπολογίζεται αυτόματα η εκτίμηση της σχετικής και απόλυτης σημαντικότη-
τας (σχετικό και απόλυτο βάρος) κάθε συνόλου στοιχείων. Η γραφική παράσταση 

περιλαμβάνει και μια Ασαφή Γνωστική χαρτογράφηση (Fuzzy Cognitive Mapping), η 
οποία είναι μια δυναμική διαδικασία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να απεικονίσει 
και να αξιολογήσει τη σημασία τέτοιων διασυνδέσεων με τη χρήση απλών εντολών. Το 
συγκεκριμένο εργαλείο μπορεί να βοηθήσει τους διαχειριστές να παρουσιάσουν γρήγορα 
όλα τα απαραίτητα δεδομένα σχετικά με τις πιθανές διασυνδέσεις φύσης-πολιτισμού και, 
συνεπώς, να αξιοποιήσουν αυτά τα δεδομένα στον σχεδιασμό της διαχείρισης (Βήμα 6ο).

αΦορα: ΚριΤήριΟ 4.1.1

  SOCial aNd CUltUral SUStaiNability CritEria aNd iNdiCatOrS                            
Η προσέγγιση της κοινωνικής και Πολιτιστικής Βιωσιμότητας (βλ. επίσης την περι-
γραφή στα προτεινόμενα εργαλεία της Αρχής 3.1) είναι μια ευέλικτη και συμμε-
τοχική διαδικασία, η οποία μπορεί να βοηθήσει στην εκπλήρωση των κριτηρίων 
του 3ου Βήματος και, ταυτόχρονα, να παρέχει χρήσιμη πληροφόρηση για αυτό 
το Βήμα, σχετικά με την αλληλεξάρτηση των τεσσάρων πυλώνων της αειφορίας.

αΦορα: ΚριΤήριΟ 4.1.2
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Developed jointly by the Getty Conservation Institute 
(GCI) and World Monuments Fund (WMF) for independent 
deployment by any cultural heritage institution, Arches is a 
web-based system that combines state-of-the-art software 
development with the insights and perspectives of 
heritage professionals from around the world. Institutions 
that deploy Arches can create digital inventories that 
describe types, locations, extent, cultural periods, materials, 
and conditions of heritage resources and establish the 
numerous and complex relationships between those 
resources. 

Arches has been designed with the following overriding principles:  

Purpose built: Arches has been specifically designed for the 
international cultural heritage field and can be used to inventory 
and manage all types of heritage places.

Economical: As an open source system, Arches is available at 
no cost and allows adopters to share resources for software 
customization and maintenance. 

Customizable: The software code is open, and the system is 
structured in modules to be easily extended. It is capable of 
presenting its user interface in any language or in multiple 
languages and configurable to any geographic location or region.

Standards based: Arches incorporates internationally adopted 
standards for heritage inventory, semantic modeling, and 
information technology, leading to better practices in the 
creation and management of heritage data and facilitation of data 
exchange and longevity in spite of advances in technology.

Broadly accessible: Web-based for the widest possible access, 
Arches is user friendly, requires minimal training for most users, 
and is freely available for download from the Internet. 

Arches has been designed to serve a number of purposes 
fundamental to the protection, understanding, appreciation, and 
management of heritage places. These include: 

• identification and inventory
• research and analysis
• monitoring and risk mapping
• planning for investigation and research, conservation and 

management
• raising awareness among the public, governmental 

authorities, and decision makers

The Arches open source community adds and shares functionality 
to meet other needs of the heritage field, and in addition, the 
community provides support in the installation and use of 
Arches. For more information, visit the Arches project website 
(archesproject.org) where along with participating in the 
community forum, visitors can interact with an online demo, 
download the code, access documentation, review the project 
roadmap, receive project updates, and much more.

  An Open Source Heritage Inventory and Management System

Related Resources graph, which reveals relationships between Arches resources. In 
this instance between an architect and heritage resources, as well as other persons 
related to those heritage resources (such as owners and occupants). 

July 2016

Arches is an open source web-based geospatial software system freely available for cultural heritage organizations to help inventory and 
manage their heritage places.

Visit: archesproject.org

ENGLISH

Map View of HistoricPlacesLA.org, powered by Arches v3.0, showing clusters that 
represent over 25,000 heritage resources identified to date by the City of Los Angeles.

Using the Location Filter in Search to spatially query data by drawing an area on 
the map and specifying a buffer size. This may be used, for example, to identify 
heritage resources that would be impacted by proposed development projects.
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Social and Cultural Sustainability: Criteria, Indicators, Verifier
Variables for Measurement and Maps for Visualization
to Support Planning

Robert Axelsson, Per Angelstam, Erik Degerman, Sara Teitelbaum,

Kjell Andersson, Marine Elbakidze, Marcus K. Drotz

Abstract Policies on economic use of natural resources

require considerations to social and cultural values. In

order to make those concrete in a planning context, this

paper aims to interpret social and cultural criteria, identify

indicators, match these with verifier variables and visualize

them on maps. Indicators were selected from a review of

scholarly work and natural resource policies, and then

matched with verifier variables available for Sweden’s 290

municipalities. Maps of the spatial distribution of four

social and four cultural verifier variables were then pro-

duced. Consideration of social and cultural values in the

studied natural resource use sectors was limited. The spa-

tial distribution of the verifier variables exhibited a general

divide between northwest and south Sweden, and regional

rural and urban areas. We conclude that it is possible to

identify indicators and match them with verifier variables

to support inclusion of social and cultural values in

planning.

Keywords Municipality � Policy implementation �
Sustainable development � Sweden

INTRODUCTION

Policies and guidelines about the sustainable use of natural

resources encompass not only ecological and economic,

but also social and cultural dimensions (Throsby 1999;

Council of Europe 2000; Hawkes 2001; Littig and Grießler

2005; Forest Europe, UNECE and FAO 2011). While the

social dimension together with the ecological and eco-

nomic are well established parts of the sustainable devel-

opment concept (WCED 1987), there is ongoing debate

about the need to include a fourth, the cultural dimension

(Saastamoinen 2005; UNESCO 2010; Culture 21 2011;

Chan et al. 2012; Daniel et al. 2012). The need to increase

understanding and methodological development related to

social and cultural values in planning is explicitly

emphasized in the European Landscape Convention (ELC)

(Council of Europe 2000), and is also addressed in sector-

specific policies (e.g., MCPFE 1993; WFD 2000; Forest

Europe, UNECE and FAO 2011). According to the ELC,

all signatory states should define landscapes, assess their

qualities, and form policy about them. In addition the

signatory states should establish collaboration amongst all

sectors and actors representing different interests to facil-

itate planning for sustainable landscape protection and

management decisions (Council of Europe 2000; Uzun and

Müderrisglu 2011).

For a given landscape understood as a space and a place

(sensu Grodzynskyi 2005), social and cultural criteria

encompass objects and structures, such as historical remains

and habitat for people, and values such as sense of place,

local culture, and traditions (Fairclough and Rippon 2002;

Antrop 2003; Palang and Fry 2003; Claval 2004). To pro-

vide transparent information for decision-makers and

stakeholders about the state and trends of social and cultural

sustainability, data on both material and immaterial land-

scape values are required (Vos and Meekes 1999; Ter-

morshuizen and Opdam 2009; Angelstam et al. 2013a).

However, these social and cultural dimensions are not easy

to define or measure, and their inclusion in planning is not

well developed (Colantonio 2007; Magis and Shinn 2009).

Consequently, there is a need to interpret policy and prac-

tice from different landscape contexts, to choose suitable

indicators (sensu Lammerts van Bueren and Blom 1997)

and basic methods for monitoring (Antonson et al. 2010;

Mikusiński et al. 2012). Defining and measuring verifier

variables can inform planning decisions with the status of

indicators and shed light on the impacts of these decisions.

� The Author(s) 2013. This article is published with open access at Springerlink.com
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http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step4-tools/GETTY-CONSERVATION-INSTITUTE-Arches-Factsheet.pdf
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http://archesproject.org/
http://increate.med-ina.org/en/page/interactive-tools
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3593035/
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  ParkS aNd WildlifE SErviCE’S taSMaNiaN WildErNESS WOrld 
hEritagE arEa StatE rEPOrt

Η εν λόγω έκθεση παρέχει χρήσιμες συμβουλές σχετικά με την καταγραφή και 
αξιολόγηση των πολιτιστικών αξιών και τη σημασία της διατήρησής τους. Τα 
βασικά στοιχεία της έκθεσης περιλαμβάνουν (1) επιστημονικά δεδομένα και 
άλλα μετρήσιμα στοιχεία σχετικά με τους δείκτες απόδοσης (ειδικότερα σε 
σχέση με τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά), (2) πληροφορίες και επαγ-

γελματικές συμβουλές εμπειρογνωμόνων (ιδίως από εξειδικευμένους επιστή-
μονες στη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά), (3) απόψεις της κοινής γνώμης 

και (4) κρίσιμες αξιολογήσεις των επιδόσεων της διαχείρισης από εσωτερικούς και 
εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς. 

αΦορα: Ολα Τα ΚριΤήρια Τής αρχής 4.1

  UNESCO’S ENhaNCiNg OUr hEritagE tOOlkit                  
Αυτή η εργαλειοθήκη περιέχει δώδεκα πρακτικά εργαλεία, το καθένα από τα 
οποία έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους διαχειριστές περιοχών Παγκόσμιας 
κληρονομιάς να συγκεντρώνουν τα στοιχεία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου δι-

αχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας στοχοθετημένων στρατηγι-
κών παρακολούθησης. Παρέχονται πρότυπα φύλλα εργασίας για τη συστηματική 

καταγραφή και αξιολόγηση της φυσικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών αγαθών 
μιας περιοχής, εξετάζοντας το βαθμό στον οποίο λαμβάνονται υπόψη στους διαχειριστι-
κούς στόχους της περιοχής (βλ. επίσης την περιγραφή στα εργαλεία της Αρχής 3.1).

αΦορα: Ολα Τα ΚριΤήρια Τής αρχής 4.1

  faUNa aNd flOra iNtErNatiONal aNd UgaNda WildlifE 
aUthOrity’S SUrvEy rEPOrt 
Η κοινή έκθεση των FFI & IUW επικεντρώνεται στην ενσωμάτωση των πολιτι-
στικών αξιών στην περιβαλλοντική διαχείριση. Περιγράφει την ιστορία, τις λει-
τουργίες και τη διαχείριση για 15 μελέτες περίπτωσης, δίνοντας έμφαση στα 
κύρια επιτεύγματα και εμπόδια της συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας στη δια-
χείριση ιερών τόπων. Επισημαίνει επίσης τους κύριους στόχους του τοπικού πολι-
τιστικού φορέα, της συλλογής δεδομένων, των συμμετοχικών τεχνικών και παρουσιάζει 
εναλλακτικές αναπτυξιακές επιλογές (πχ τον τουρισμό).  

αΦορα: Ολα Τα ΚριΤήρια Τής αρχής 4.1
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State of the 
Tasmanian Wilderness World Heritage Area
An evaluation of management effectiveness

Summary Report  Report No. 1 2004

For more information contact:
UNESCO World Heritage Centre

7, place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP France
Tel : 33 (0)1 45 68 15 71
Fax : 33 (0)1 45 68 55 70
E-mail : wh-info@unesco.org
http://whc.unesco.org
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http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step4-tools/PWS-State-of-Tasmania-Wilderness-Heritage-Area-2004.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step4-tools/PWS-State-of-Tasmania-Wilderness-Heritage-Area-2004.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step4-tools/UNESCO-Enhancing-our-Heritage-Toolkit-2008.pdf
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http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step4-tools/FFI%E2%80%93UWA-Rwenzori-Mountains-Report.pdf
http://www.parks.tas.gov.au/file.aspx?id=7001
http://whc.unesco.org/document/100750
http://sacrednaturalsites.org/wp-content/uploads/2012/11/Rwenzori-Sacred-Sites-Technical-Report-and-Management-Proposals.pdf
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  raMSar’S CUltUrE aNd WEtlaNdS gUidaNCE dOCUMENt
Αυτός ο οδηγός της ομάδας Εργασίας της Συνθήκης ραμσάρ για τον Πολιτισμό πε-

ριλαμβάνει ορισμένους γενικούς και ειδικούς στόχους για την ενσωμάτωση πολι-
τιστικών πτυχών στη διαχείριση υγροτόπων. Για να συστηματοποιηθούν οι πολι-
τιστικές αξίες που σχετίζονται με τους υγροτόπους, θεωρήθηκε απαραίτητη μια 
τυπολογία δραστηριοτήτων, οι οποίες σχετίζονται με υγροτόπους. Η ομάδα Ερ-

γασίας συνέταξε έναν πίνακα για τη γρήγορη και απλοποιημένη καταγραφή/αξι-
ολόγηση των πολιτιστικών πτυχών συγκεκριμένων υγροτόπων. Η χρήση του μπο-

ρεί να διευκολύνει την ενσωμάτωση πολιτιστικών πτυχών στις διαχειριστικές δράσεις.  

αΦορα: Ολα Τα ΚριΤήρια Τής αρχής 4.1

  iUCN’S SaCrEd NatUral SitES gUidEliNES                 
Η εν λόγω έκθεση προσφέρει κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση των 
Ιερών Φυσικών Περιοχών που εντοπίζονται σε προστατευόμενες φυσικές πε-
ριοχές. Περιλαμβάνει αρχές και λεπτομερείς οδηγίες, καλύπτοντας ένα ευρύ 
φάσμα χαρακτηριστικών Ιερών Φυσικών Περιοχών. Παρέχεται επίσης μια λί-

στα ελέγχου για διαχειριστές προστατευόμενων περιοχών που περιέχουν ιε-
ρούς τόπους ή διαδρομές προσκυνητών, μαζί με σχετικές μελέτες περίπτωσης.  

αΦορα: Ολα Τα ΚριΤήρια Τής αρχής 4.1

  raMSar’S raPid CUltUral iNvENtOriES                           
Ένας πρακτικός οδηγός γρήγορης πολιτιστικής απογραφής για υγροτόπους, 
ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί και για τον εντοπισμό διασυνδέσεων φύ-
σης-πολιτισμού. Αν και σχεδιάστηκε  ειδικά για υγροτόπους, μπορεί να καθο-
δηγήσει έρευνες αυτού του είδους και σε άλλους τύπους περιοχών. 

αΦορα: Ολα Τα ΚριΤήρια Τής αρχής 4.1
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Gland, September 2008

a Ramsar guidance document
Culture and wetlands

Convention on Wetlands (Ramsar, 1971)
Culture Working Group
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  taSMaNiaN WildErNESS WOrld hEritagE arEa’S  
MaNagEMENt PlaN                           
Το συγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης υποστηρίζει ότι η προστασία και η δι-
ατήρηση των πολιτιστικών και φυσικών αξιών πρέπει όλο και περισσότερο 
να θεωρούνται αλληλένδετες και συμπληρωματικές δραστηριότητες. Το δι-
αχειριστικό σχέδιο συνοψίζει τις δεσμεύσεις που απαιτούνται για μια τέτοια 
ολοκληρωμένη διαχείριση.

αΦορα: Ολα Τα ΚριΤήρια Τής αρχής 4.1
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http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step4-tools/RAMSAR-Guidance-Document-2008.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step4-tools/IUCN-Sacred-Natural-Sites-Guidelines-2008.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step3-tools/RAMSAR-Rapid-Cultural-Inventories-for-Wetlands-2016.pdf
http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/cop10_culture_group_e.pdf
https://cmsdata.iucn.org/downloads/pa_guidelines_016_sacred_natural_sites.pdf
http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/guidance_-_rapid_cultural_inventories_for_wetlands.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step4-tools/DPIPWE-Tasmanian-Wilderness-Management-Plan-2016.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step4-tools/DPIPWE-Tasmanian-Wilderness-Management-Plan-2016.pdf
http://dpipwe.tas.gov.au/Documents/TWWHA_Management_Plan_2016.pdf
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Ένας σημαντικός στόχος της ανάλυσης των ενδιαφερομένων φορέων 
είναι η καταγραφή της στάσης καθενός από αυτούς ως προς τη διαχειρι-
στική διαδικασία, τόσο σε γενικό επίπεδο, όσο και σε σχέση με τις ανα-
μενόμενες ή τις προτεινόμενες αλλαγές. Αυτό βοηθά τους υπεύθυνους 
της διαχείρισης να αντιλαμβάνονται ποιους στόχους επιδιώκει κάθε 
ενδιαφερόμενος φορέας και αν αυτή η επιδίωξη γίνεται περισσότερο ή 
λιγότερο ανοιχτά. Βοηθά επίσης στην αξιολόγηση του κατά πόσο οι ενδι-

άιΤιολογΗσΗ κάι δΥΝάΤοΤΗΤά έφάρΜογΗσ
κατά τις τελευταίες δεκαετίες, γίνεται όλο και περισσότερο αντιληπτή η σημασία που έχει η εμπλο-
κή του τοπικού πληθυσμού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. ο όρος «ενδιαφερόμενοι φορείς» 
(stakeholders) αφορά όλους εκείνους που εμπλέκονται στις διαχειριστικές αποφάσεις ή επηρεάζο-
νται από αυτές. Στους ενδιαφερόμενους φορείς περιλαμβάνονται συνήθως άτομα και ομάδες, όπως 
η κεντρική δημόσια διοίκηση και οι αρχές εθνικού επιπέδου, οι τοπικές αρχές και οι κοινότητες, οι 
Μκο καθώς και ομάδες συμφερόντων και πίεσης. Η επιτυχία οποιασδήποτε διαχειριστικής διαδι-
κασίας μπορεί τελικά να εξαρτάται σε μεγάλο ποσοστό από την εξασφάλιση της υποστήριξης και τη 
διαχείριση των προσδοκιών των κύρια ενδιαφερόμενων φορέων μιας περιοχής. Η Αρχή 5.1 αναφέρε-
ται σε όλες τις πτυχές της «ανάλυσης των ενδιαφερομένων φορέων» ως μία στρατηγική για την αξι-
ολόγηση των συμφερόντων, της κουλτούρας, των προσδοκιών και του ρόλου κάθε ενδιαφερόμενου 
φορέα, σε σχέση πάντοτε με τη διαχειριστική διαδικασία. Σημειώνεται ότι έμφαση στην ανάλυση των 
ενδιαφερομένων φορέων δίνεται ήδη από τα αρχικά στάδια της Προσέγγισης INCREAte (πχ η αναγνώ-
ριση όλων των ενδιαφερομένων φορέων έχει πραγματοποιηθεί στο 1ο Βήμα).  

άρχΗ 5.1 ολοι οι ενΔιαΦερομενοι Φορεις της Περιοχης  
 αξιολογούνται αναλογα με τη ςχεςη και τη  
 ςημαςια τούς για τη Διαχειριςτικη ΔιαΔικαςια 

Κριτήριο 5.1.1 Γίνεται καταγραφή της στάσης των ενδιαφερόμενων  
 φορέων ως προς τη διαχείριση, καθώς και μια χαρτογρά- 
 φηση των υφιστάμενων σχέσεων μεταξύ των ενδιαφερό- 
 μενων φορέων

Κριτήριο 5.1.2 Γίνεται αξιολόγηση της επιρροής και της σημασίας κάθε  
 ενδιαφερόμενου φορέα και εντοπίζονται οι κύρια ενδια- 
 φερόμενοι φορείς (συμπεριλαμβανομένων των περιθωρι- 
 οποιημένων κοινωνικών ομάδων)

Κριτήριο 
5.1.1
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αφερόμενοι φορείς αποτελούν παράγοντα αλλαγών στην περιοχή. Επι-
πλέον, η παρακολούθηση των υφιστάμενων σχέσεων μεταξύ των ενδια-
φερομένων φορέων είναι πολύ σημαντική, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει 
καθόλου -ή υπάρχει πολύ μικρή- πρότερη εμπειρία στην περιοχή. Η 
κατανόηση αυτού του πλαισίου, όπως διαμορφώθηκε από προηγούμε-
νες συνεργασίες ή διαμάχες, θα βοηθήσει στην αποκάλυψη της δυναμι-
κής που ίσως υπάρχει για μελλοντική δράση και για επίτευξη επιτυχημέ-
νων συνεργασιών.

βάσικέσ σΥσΤάσέισ κάι δέικΤέσ άΠοΤέλέσΜάΤωΝ γιά Το κριΤΗριο 5.1.1
 ▶ Δημιόυργια λιστασ με τόυσ ενδιαφερόμενόυσ φόρεισ πόυ εντόπιστηκαν,  
  η όπόια θα περιλαμβανει πληρόφόριεσ σχετικα με τη σταση τόυσ πρόσ  
  τη διαχειριστικη διαδικασια.
 ▶ Συνταξη εκθεσησ, η όπόια θα περιλαμβανει τα συμφερόντα και την  
  εμπλόκη των ενδιαφερόμενων φόρεων σε σχεση με τόυσ διαχειριστι- 
  κόυσ σκόπόυσ και τη διαδικασια ληψηω απόφασεων αντιστόιχα.
 ▶ Δημιόυργια εκθεσησ για τισ σχεσεισ μεταξυ των ενδιαφερόμενων φόρεων  
  (εντόπιζόντασ πόσό ισχυρη ειναι καθε σχεση, τισ υφισταμενεσ συμμαχιεσ  
  και συνεργασιεσ, τισ πρόηγόυμενεσ και τισ υφισταμενεσ διαμαχεσ).

[ Criterion 

5.1.1 
Γίνεται καταγρα-
φή της στάσης 
των ενδιαφερόμε-
νων φορέων ως 
προς τη διαχείρι-
ση, καθώς και μια 
χαρτογράφηση 
των υφιστάμενων 
σχέσεων μεταξύ 
των ενδιαφερό-
μενων φορέων ] 

ο απώτερος στόχος στην ανάλυση των ενδιαφερομένων φορέων είναι να 
ταξινομηθούν όλοι οι φορείς που εντοπίστηκαν, ανάλογα με το κατά πόσο 
είναι κρίσιμοι για την επίτευξη των διαχειριστικών σκοπών. Για να ενισχυ-
θεί ο αντίκτυπος μιας παρέμβασης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει 
εποικοδομητικός τρόπος αντιμετώπισης των αντιρρήσεων συγκεκριμένων 
φορέων, οικοδόμηση συναίνεσης και ανάπτυξη συλλογικών δραστηριοτή-
των για την επίτευξη κοινών στόχων. Το κριτήριο αυτό αφορά τη σύνθεση 
των καταγεγραμμένων πληροφοριών, ώστε να προσδιοριστεί η επιρροή και 
η σημασία των πιο σημαντικών (δηλαδή των κύρια) ενδιαφερομένων φορέ-
ων, συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο ισχυρών, ανοίγοντας έτσι το δρό-
μο για τον σχεδιασμό συμμετοχικών στρατηγικών, μακριά από κοινωνικούς 
αποκλεισμούς. Η διαδικασία αυτή θα συμβάλει σημαντικά στον σχεδιασμό 
της στρατηγικής για την εμπλοκή των ενδιαφερομένων φορέων μέσω (1) 
της ιεράρχησης των δραστηριοτήτων επικοινωνίας και εμπλοκής για τους 
ενδιαφερόμενους φορείς που είναι πιθανότερο να επηρεάσουν την επιτυ-
χή εφαρμογή της διαχείρισης, (2) της εξεύρεσης εποικοδομητικών τρόπων 
αντιμετώπισης συγκρούσεων/αντιρρήσεων και (3) της ανάπτυξης δραστη-
ριοτήτων, οι οποίες θα είναι ειδικά διαμορφωμένες για τη μεγιστοποίηση 
της εμπλοκής των περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων.

Κριτήριο 
5.1.2
Γίνεται αξιολόγη-
ση της επιρροής 
και της σημασίας 
κάθε ενδιαφερό-
μενου φορέα και 
εντοπίζονται οι 
κύρια ενδιαφε-
ρόμενοι φορείς 
(συμπεριλαμ-
βανομένων των 
περιθωριοποιη-
μένων κοινωνικών 
ομάδων)
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βάσικέσ σΥσΤάσέισ κάι δέικΤέσ άΠοΤέλέσΜάΤωΝ γιά Το κριΤΗριο 5.1.2
 ▶ Δημιόυργια λιστασ με όλόυσ τόυσ ενδιαφερόμενόυσ φόρεισ και ιεραρχηση  
  τόυσ, αναλόγα με τό κατα πόσό μπόρόυν να βόηθησόυν ή να παρεμπό- 
  δισόυν την επιτευξη των διαχειριστικων σκόπων στην περιόχη.
 ▶ Συνταξη εκθεσησ με τόυσ κυρια ενδιαφερόμενόυσ φόρεισ και εντόπι- 
  σμόσ τησ νόμιμόπόιησησ, τόυ ελεγχόυ (θεσμικη θεση), των πόρων  
  (γνωση, ειδικευση και ικανότητεσ) και τόυ πιθανόυ ρόλόυ τόυσ.
 ▶ Δημιόυργια λιστασ με τόυσ περιθωριόπόιημενόυσ ενδιαφερόμενόυσ  
  φόρεισ και εντόπισμόσ των βασικων αιτιων για τόν απόκλεισμό τόυσ  
  και των πρόκλησεων πόυ τιθενται στην ενισχυση τησ εμπλόκησ τόυσ.

[ Κριτήριο 

5.1.2 συνέχεια ] 
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.

  StakEhOldEr aNalySiS tOOl                        
Πρακτικός οδηγός για την ανάλυση των ενδιαφερομένων φορέων, ο οποίος παρέ-
χει σύγχρονα και απλά βήματα για την εξασφάλιση της εμπλοκής τους. Επιπλέ-
ον, παρουσιάζει πίνακες και παραδείγματα μελετών περίπτωσης από πρακτικές 
εφαρμογές (μπορεί να συνδυαστεί με το εργαλείο του WWF - βλ. παρακάτω).

αΦορα: Ολα Τα ΚριΤήρια Τής αρχής 5.1

  CENtrE fOr dEvElOPMENt iNNOvatiON’S tOOlS fOr  
aNalySiNg POWEr                    
Η εν λόγω εργαλειοθήκη είναι μια συλλογή έντεκα εργαλείων, τα οποία 
έχουν σχεδιαστεί για συγκεκριμένες πτυχές της διαδικασίας ανάλυσης και 

εμπλοκής των ενδιαφερομένων φορέων, παρέχοντας πρακτικές συμβουλές 
για τη χρήση κάθε εργαλείου και αναφέροντας την εμπειρία που απαιτείται 

από έναν οργανωτή ομάδας για τη χρήση κάθε εργαλείου. 

αΦορα: Ολα Τα ΚριΤήρια Τής αρχής 5.1

  fEdEral MiNiStry fOr ECONOMiC COOPEratiON aNd  
dEvElOPMENt’S tOOlS fOr StakEhOldEr aNalySiS
Η συγκεκριμένη εργαλειοθήκη παρουσιάζει δέκα εργαλεία για την εμπλοκή 
των ενδιαφερομένων φορέων. Αυτά τα εργαλεία μπορούν να αξιοποιηθούν είτε 
κατά τη διάρκεια της συνεργασίας με τους ενδιαφερόμενους φορείς είτε κατά την 
αξιολόγηση στρατηγικών αποφάσεων. Το έγγραφο περιλαμβάνει επίσης ορισμένα 
διδάγματα που αντλήθηκαν από μια πιλοτική μελέτη περίπτωσης στη Σενεγάλη.  

αΦορα: Ολα Τα ΚριΤήρια Τής αρχής 5.1

  WWf’S StakEhOldEr aNalySiS tOOl
Το WWF παρουσιάζει ένα απλό και περιγραφικό έγγραφο, στο οποίο σκια-
γραφούνται τα τρία βασικά βήματα για την ανάλυση των ενδιαφερομένων 
φορέων. Αυτός ο πρακτικός οδηγός παρέχει έναν χρήσιμο πίνακα για την 
οργάνωση βασικών πληροφοριών σχετικά με τους ενδιαφερόμενους φορείς 
(μπορεί να συνδυαστεί με το Stakeholder Analysis Tool).  

αΦορα: Ολα Τα ΚριΤήρια Τής αρχής 5.1
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Who really matters? A stakeholder analysis tool 

Nicole Kennon, Peter Howden and Meredith Hartley
Department of Primary Industries, PO Box 3100, Bendigo Delivery Centre, Victoria, 3554

Email: nicole.kennon@dpi.vic.gov.au

Abstract. The implementation of any project requires clear thinking about the relative 
importance of stakeholders in achieving project outcomes. The Victorian Department of 
Primary Industries has a strong tradition in project planning. In our work, however, we found 
that few project teams looked systematically or strategically at the human and social capital 
resources required to deliver project goals. A literature search by the Practice Change 
Capacity Development Team revealed that many of the stakeholder analysis tools available 
focused on the target population for the project, not at the people resources required to 
implement the project. As a result we developed a stakeholder analysis tool better suited to 
project planning, which allows project teams to consider the important human and social 
capital resources required to improve project planning and implementation. The tool featured 
a 16 square matrix with two axes focussed on stakeholders who are: 
• Influential – stakeholders who have power over the organisation, or management of 

the project (x-axis), and 
• Important – stakeholders who have power over project implementation or outcome 

adoption (y-axis). 

Since its development, the Stakeholder Analysis Tool has been used by a number of teams, 
including Fisheries Victoria and the Victorian Serrated Tussock Working Party. Upon 
evaluation, participants expressed an improved team understanding of their project and its 
outcomes and a greater understanding of stakeholder management. We will report on case 
examples in which the Stakeholder Analysis Tool was used to meet different team objectives, 
while maintaining the tool’s integrity. We will also explain how these studies have helped us 
revise and improve the tool. Three key learnings:
• Doing a stakeholder analysis as a team allows everyone to understand the importance 

and influence of the project’s stakeholders. This helps the team to focus on project 
direction and success. 

• The conversation that happens between team members during the stakeholder analysis 
is just as important and insightful as the outcomes of the process.

• This Stakeholder Analysis Tool has been designed to be flexible in its application, 
allowing for continuous improvement of the process.

Keywords: stakeholder analysis, project planning, networks, networking.

Introduction

The success of a project can ultimately depend on your ability to develop the support of, and 
manage the expectations of, key people. The successful management of stakeholders can have 
a substantial and immediate impact – satisfied stakeholders can greatly improve the progress 
and relevance of a project and ultimately contribute significantly to its success. Undertaking a 
stakeholder analysis can be an important first step in managing the human and social capital 
resources in your project.

A stakeholder analysis is a process for providing insights into, and understanding of, the 
interactions between a project and its stakeholders (Grimble and Wellard 1996). It is a powerful 
tool to help project members identify and prioritise stakeholders who can have an impact on 
project success. It can prompt thinking about the type of influence individuals have and in what 
way they might be an asset (or hindrance) to achieving successful outcomes. It is an essential 
starting place for understanding critical stakeholders and is the first step for developing 
engagement strategies for building and maintaining the networks that are necessary for the 
delivery of successful project outcomes. 

A major benefit for a team undertaking a stakeholder analysis during the planning and 
development stages of a project is the opportunity to have an insightful conversation about 
their project and stakeholders. This may result in the whole team developing a clearer 
understanding of the range of project stakeholders, thus helping to develop a more focused 
project strategy.

This paper presents a stakeholder analysis tool developed to help project teams to 
systematically and strategically look at the human and social capital resources required to 
deliver desired project goals. First we examine the reasoning behind incorporating a stakeholder 
analysis in project planning, development and implementation. We then discuss how the
Stakeholder Analysis Tool was developed, utilised in three case examples and the lessons 
experienced by both the case example participants and our team. We then describe how the 
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https://www.csu.edu.au/__data/assets/pdf_file/0018/109602/EFS_Journal_vol_5_no_2_02_Kennon_et_al.pdf
http://www.mspguide.org/sites/default/files/resource/menu_of_tools_for_tlp_power_in_msps_v3.pdf
http://www.fsnnetwork.org/sites/default/files/en-svmp-instrumente-akteuersanalyse.pdf
http://www.panda.org/standards/1_4_stakeholder_analysis
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άιΤιολογΗσΗ κάι δΥΝάΤοΤΗΤά έφάρΜογΗσ
Η κοινωνική συμμετοχή διαδραματίζει ζωτικό ρόλο για τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης. Η ενεργός συμμετοχή των πολιτών είναι το κλειδί 
για μια ζωντανή δημοκρατία και η έννοια της «δημόσιας συμμετοχής» θεωρείται πλέον ότι έχει αντι-
καταστήσει τον όρο «δημόσια διαβούλευση», αναδεικνύοντας τη σημασία της συμμετοχής καθ’ όλη 
τη διαχειριστική διαδικασία. Επομένως, η συμμετοχή είναι μια διαδικασία στην οποία οι άνθρωποι 
εμπλέκονται ενεργά και ουσιαστικά στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή τους. Τα οφέλη της 
δημόσιας συμμετοχής περιλαμβάνουν (1) τον εκδημοκρατισμό της διαδικασίας, κάτι που είναι πιθανό 
να επαυξήσει τη νομιμοποίηση των αποφάσεων, καθώς συνεπάγεται κοινωνική δικαιοσύνη και απο-
δοχή των κοινωνικο-πολιτιστικών διαφορών, (2) ποιοτικότερη ανταλλαγή πληροφοριών, επιτρέποντας 
την αξιοποίηση διαφορετικών γνώσεων και αντιλήψεων, 3) επαρκή χρόνο για διαπραγμάτευση μεταξύ 
όλων των ενδιαφερομένων φορέων, μειώνοντας τις πιθανές διαμάχες και (4) καλύτερες σχέσεις και 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων, ενισχύοντας την οικειοποίηση των 
τελικών αποτελεσμάτων. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι σε ορισμένες περιοχές, χώρες ή ακόμη και περι-
φέρειες, υπάρχουν εμπόδια στη συμμετοχή, τα οποία μπορεί να προκύπτουν από το νομικό καθεστώς 
ή ακόμη και από τη φύση της ίδιας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Επομένως, υπάρχουν περι-
στάσεις στις οποίες ενδέχεται να μην είναι εφικτή η προσδοκώμενη πλήρης συμμετοχή. Σε κάθε περί-
πτωση, θα πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια να ενσωματωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι 
ενδιαφερόμενοι φορείς σε όλη τη διαδικασία. 

άρχΗ 5.2 οι κύρια ενΔιαΦερομενοι Φορεις εμΠλεκονται  
 ενεργα ςε ολη τη Διαχειριςτικη ΔιαΔικαςια

Κριτήριο 5.2.1 Γίνεται προώθηση της συναίνεσης, της συμμετοχής, της  
 ενσωμάτωσης και της συνεργασίας των κύρια ενδιαφερό- 
 μενων φορέων  

Κριτήριο 5.2.2 Οι τοπικές κοινότητες δραστηριοποιούνται ενεργά στην  
 αναγνώριση και την αξιολόγηση του φυσικού και πολιτι- 
 στικού περιβάλλοντος

Κριτήριο 5.2.3 ή εμπλοκή των ενδιαφερόμενων φορέων διασφαλίζει την  
 ανάπτυξη ικανοτήτων

Κριτήριο 5.2.4 ή στρατηγική της συμμετοχής προωθεί τη δημιουργία  
 δικτύων μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων
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Η προώθηση της συμμετοχής και της συναίνεσης όλων των κύρια ενδια-
φερομένων φορέων οδηγεί σε ενισχυμένη νομιμοποίηση των αποφάσε-
ων που λαμβάνονται. Η διαδικασία πρέπει να είναι ανοιχτή και διαφα-
νής, ώστε να βοηθήσει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και συμμαχιών 
και, εντέλει, να ενισχύσει την οικειοποίηση των αποτελεσμάτων. Πρέπει 
επίσης να είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να δίνει τη δυνατότητα συνεχούς 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και τυχόν αναγκαίων προσαρμογών 
για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων.

βάσικέσ σΥσΤάσέισ κάι δέικΤέσ άΠοΤέλέσΜάΤωΝ γιά Το κριΤΗριο 5.2.1
 ▶ Αναγνωριση, καθιερωση και διατηρηση των μηχανισμων συμμετόχησ  
  των ενδιαφερόμενων φόρεων.
 ▶ ολόι όι κυρια ενδιαφερόμενόι φόρεισ εμπλεκόνται στη διαδικασια από  
  την αρχη, πρόκειμενόυ να υπαρξει πρωιμόσ ενθόυσιασμόσ και συμ- 
  μετόχη.
 ▶ ολα τα τμηματα τόυ πληθυσμόυ, ιδιαιτερα όι περιθωριόπόιημενεσ  
  κόινωνικεσ όμαδεσ, εμπλεκόνται στη διαδικασια.
 ▶ Η όικειόπόιηση τησ διαδικασιασ από τόυσ ενδιαφερόμενόυσ φόρεισ και  
  όι απαραιτητεσ ρυθμισεισ για μια συμμετόχικη διαχειριση ενθαρρυνόνται,  
  ωστε να μην απόκλειόνται όι κυριόι συμμετεχόντεσ.
 ▶ Διασφαλιση μιασ ευελικτησ και συνεχόυσ αξιόλόγησησ των απότελε- 
  σματων τησ συμμετόχικησ διαδικασιασ.

Κριτήριο 
5.2.1 
Γίνεται προώ-
θηση της συ-
ναίνεσης, της 
συμμετοχής, της 
ενσωμάτωσης 
και της συνεργα-
σίας των κύρια 
ενδιαφερόμενων 
φορέων

 
  

Η συμμετοχή της κοινότητας είναι απαραίτητη για μια διαφανή και δημοκρα-
τική διαχειριστική διαδικασία. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να εκφράζουν τις 
απόψεις ολόκληρης της κοινότητας και όχι μόνο μιας ή περισσότερων ομάδων 
επιρροής, με στόχο την ενίσχυση των ομάδων της κοινωνίας των πολιτών και 
την ενίσχυση των μη ευνοημένων κοινωνικών ομάδων. Πρέπει να επισημαν-
θεί η σημασία της εμπλοκής όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων στη 
διαδικασία αναγνώρισης και αξιολόγησης των πολιτιστικών στοιχείων και των 
διασυνδέσεών τους με τη φυσική κληρονομιά. Αυτή η διαδικασία μπορεί να 
περιλαμβάνει επιτόπια εργασία για την αναγνώριση, καθώς και εργαστήρια 
ή/και προσωπικές συνεντεύξεις για περαιτέρω συζήτηση των αποτελεσμάτων 
και αξιολόγηση των ευρημάτων. Είναι σημαντικό να συσχετιστεί η διαδικα-
σία εμπλοκής της κοινότητας με τα ζητούμενα του 4ου Βήματος, ώστε να επι-
τευχθεί η ενσωμάτωση των τοπικών πολιτιστικών στοιχείων και της παραδο-
σιακής οικολογικής γνώσης στη διαχειριστική διαδικασία. Εξίσου σημαντικό  
είναι να ενθαρρυνθεί η εθελοντική συμμετοχή των πολιτών.

Κριτήριο 
5.2.2
Οι τοπικές κοινό-
τητες δραστηριο-
ποιούνται ενεργά 
στην αναγνώριση 
και την αξιολόγη-
ση του φυσικού 
και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος
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Η ανάπτυξη ικανοτήτων είναι απαραίτητη για τη βιωσιμότητα της διαχειρι-
στικής διαδικασίας. Η διαδικασία θα πρέπει να διασφαλίζει την κατάλληλη 
μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας, προκειμένου να δίνεται η δυνατό-
τητα στην τοπική κοινότητα να αναλαμβάνει διαχειριστικές δραστηριότητες 
χωρίς -ή με ελάχιστη- εξωτερική υποστήριξη, διασφαλίζοντας έτσι τη συνέ-
χεια, την αποτελεσματική εφαρμογή και την παρακολούθηση των μελλοντι-
κών δραστηριοτήτων.

βάσικέσ σΥσΤάσέισ κάι δέικΤέσ άΠοΤέλέσΜάΤωΝ γιά Το κριΤΗριο 5.2.3
 ▶ Συνεργασια με τόυσ ενδιαφερόμενόυσ δημόσιόυσ φόρεισ, με στόχό την  
  αναπτυξη ικανότητων για τη δημιόυργια και την παρακόλόυθηση διαδι- 
  κασιων συμμετόχικησ διαχειρισησ.
 ▶ καθιερωση απότελεσματικησ διαχειριστικησ δόμησ για τη διεξαγωγη  
  δρασεων παρακόλόυθησησ ή για την ενσωματωση δρασεων σε υφιστα- 
  μενεσ δόμεσ, εαν αυτό ειναι εφικτό.
 ▶ Στόχευμενα εργαστηρια και σεμιναρια πόυ εξασφαλιζόυν την καταρτιση  
  των κυρια ενδιαφερόμενων φόρεων για την εκτελεση σημαντικων  
  δρασεων, όι όπόιεσ θα σχετιζόνται με τόυσ σκόπόυσ τησ διαχειρισησ.
 ▶ Η διαδικασια εξασφαλιζει την αμφιδρόμη μεταφόρα γνωσεων και εμπει- 
  ριων (μεταξυ εξειδικευμενων επιστημόνων και τόπικων ειδημόνων).

Κριτήριο 
5.2.3
ή εμπλοκή των 
κύρια ενδιαφε-
ρόμενων φορέων 
διασφαλίζει την 
ανάπτυξη ικανο-
τήτων

 
     
 

Η οικοδόμηση συμμαχιών και συνεργασιών μπορεί να βοηθήσει στην παρα-
κολούθηση της διαχειριστικής διαδικασίας. Τα δίκτυα των ενδιαφερομένων 
φορέων συμβάλλουν (α) στην αποτελεσματικότητα, πχ ένα φόρουμ στο 
οποίο οι ποικίλες και κατακερματισμένες ομάδες μπορούν να συνεργάζο-

Κριτήριο 
5.2.4

5

βάσικέσ σΥσΤάσέισ κάι δέικΤέσ άΠοΤέλέσΜάΤωΝ γιά Το κριΤΗριο 5.2.2
 ▶ Ενθαρρυνεται η συμμετόχη μεμόνωμενων μελων τησ κόινότητασ  
  (όπως όι θεματόφυλακεσ των τόπικων παραδόσεων, όι εμπειρόγνω- 
  μόνεσ και όι επικεφαλησ των κόινότητων) στην αναγνωριση και αξιό- 
  λόγηση των πόλιτιστικων στόιχειων, επιδιωκόντασ τη συναινεση τόυσ  
  σε όλεσ τισ απόφασεισ.
 ▶ Πρόωθόυνται τα συστηματα αξιων πόυ συνδεόυν τόπικεσ/αυτόχθόνεσ  
  κόινότητεσ με τόν φυσικό κόσμό.
 ▶ χαρτόγραφόυνται πληρωσ τα δικαιωματα και τα συμφερόντα των τόπικων  
  κόινότητων κατα την αναγνωριση και χρηση των πόλιτιστικων τόυσ  
  στόιχειων, των εθιμικων δικαιωματων τόυσ και των πνευματικων τόυσ  
  πεπόιθησεων.
 ▶ Ενθαρρυνεται η εθελόντικη συμμετόχη τόυ τόπικόυ πληθυσμόυ και η  
  παρόχη συνδρόμησ σε ειδόσ.

[ Κριτήριο 

5.2.2 συνέχεια ] 
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νται για να καλύπτουν τα κενά στη δική τους περιφέρεια, τα οποία αφορούν 
τον πολιτισμό, την παράδοση και τη γεωγραφία, (β) στην αποδοτικότητα, 
πχ ένας τρόπος συγκέντρωσης πόρων και βελτίωσης της συλλογικής ικανό-
τητας επίλυσης προβλημάτων (διατηρώντας ταυτόχρονα αποδεκτά επίπε-
δα οργανωτικής και επαγγελματικής αυτονομίας), (γ) στη νομιμοποίηση, πχ 
όταν δίνεται φωνή σε ένα ευρύ φάσμα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, (δ) 
στην καινοτομία, μέσω της πρόσβασης σε πληροφορίες που προέρχονται 
από διαφορετικές οπτικές γωνίες, οι οποίες μπορούν να συνδυαστούν για 
την καινοτόμο αντιμετώπιση προβλημάτων, (ε) στη διάχυση πληροφοριών, 
δηλαδή οι άνθρωποι, οι ομάδες και οι οργανώσεις ανταλλάσσουν γνώσεις 
και πόρους που απαιτούνται για την ενίσχυση της ευελιξίας και της συλλο-
γικής ικανότητάς τους να ανταποκρίνονται σε ένα περίπλοκο περιβάλλον 
και (στ) στην οικοδόμηση συνεργατικής υποδομής, πχ τα μέλη του δικτύου 
αναγνωρίζουν περισσότερο το εύρος της αλληλεξάρτησής τους και συμμε-
τέχουν σε μια μορφή «οργανωτικής» ή «συνεργατικής» μάθησης.

βάσικέσ σΥσΤάσέισ κάι δέικΤέσ άΠοΤέλέσΜάΤωΝ γιά Το κριΤΗριο 5.2.4
 ▶ Ενθαρρυνση τησ δικτυωσησ μεταξυ των ενδιαφερόμενων φόρεων ωσ  
  μεσό απότελεσματικησ διαχειρισησ τόυ φυσικόυ περιβαλλόντόσ. 
 ▶ Αξιόλόγηση τησ απότελεσματικότητασ και τησ στασησ ωσ πρόσ την  
  κόινωνικη ενσωματωση πόυ εχόυν τα υφισταμενα δικτυα ενδιαφερό- 
  μενων φόρεων, συμπεριλαμβανόμενων των θεσμικων δόμων τησ  
  περιόχησ.
 ▶ Εμπλόκη των ενδιαφερόμενων φόρεων για τη δημιόυργια συνεργατικων  
  δικτυων (τυπικων ή ατυπων), τα όπόια θα λειτόυργόυν ωσ μεσα για την  
  αναληψη ενεργειων διαχειρισησ τόυ φυσικόυ περιβαλλόντόσ μετα την  
  όλόκληρωση τόυ πρόγραμματόσ, αξιόπόιωντασ την εμπειρια πόυ  
  απόκτηθηκε από όλεσ τις πρόηγόυμενεσ δραστηριότητεσ.

[ Κριτήριο 

5.2.4 
ή στρατηγική 
της συμμετοχής 
προωθεί τη 
δημιουργία 
δικτύων 
μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων 

φορέων ] 
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  SPEakOUt                       
Η συγκεκριμένη συμμετοχική προσέγγιση αναπτύχθηκε αρχικά από δυο ειδικούς του 

αναπτυξιακού σχεδιασμού για τις ανάγκες ενός έργου ανακατασκευής στην 
Αυστραλία το 1990. Έκτοτε, το μοντέλο SpeakOut για την εμπλοκή μιας κοινό-

τητας εφαρμόστηκε σε αρκετά προγράμματα σε όλο τον κόσμο. Το SpeakOut 
είναι μια υβριδική εκδήλωση που συνδυάζει ορισμένα χαρακτηριστικά μιας 
συνάντησης και ορισμένα χαρακτηριστικά μιας έκθεσης ή ενός «open house», 

δημιουργώντας, έτσι ένα ανεπίσημο και διαδραστικό περιβάλλον «δημόσιας 
συνάντησης», στην οποία πολλοί άνθρωποι (συμπεριλαμβανομένων των ομά-

δων νεολαίας και των περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων) έχουν περισ-
σότερες πιθανότητες συμμετοχής σε σχέση με τις επίσημες διαδικασίες. Αυτό το πλή-
ρες εγχειρίδιο παρέχει λεπτομερείς περιγραφές πέντε μελετών περίπτωσης, καθώς και 
συμβουλές για τη διοργάνωση πετυχημένων κοινοτικών εργαστηρίων. 

αΦορα: ΚριΤήρια 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3

 iNtErNatiONal fUNd fOr agriCUltUral dEvElOPMENt’S 
gOOd PraCtiCES iN PartiCiPativE MaPPiNg                    
Ένας καινοτόμος πρακτικός οδηγός που δημοσιεύθηκε από το Διεθνές Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και περιλαμβάνει παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών 
συμμετοχικών εργασιών χαρτογράφησης από όλο τον κόσμο για την υπο-

στήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε κοινοτικό επίπεδο σχετικά με 
θέματα διαχείρισης γης.   

αΦορα: ΚριΤήρια 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3
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  iUCN aNd SOCiEty fOr thE PrOtECtiON Of NatUrE iN 
lEbaNON’S al hiMa
Η σύγχρονη εκδοχή της προσέγγισης Hima εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 
ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στην αναγνώριση, την αξιολόγηση 
και τη διαχείριση των φυσικών πόρων τους, με έμφαση στην ανάπτυξη ικανοτή-
των του τοπικού πληθυσμού. Το έγγραφο είναι διαθέσιμο στην αγγλική και γαλλική 
γλώσσα. Δείτε επίσης την περιγραφή αυτής της προσέγγισης στα εργαλεία της Αρχής 6.1. 

αΦορα: ΚριΤήρια 5.2.2, 5.2.3

 
 

AL HIMA
A  W a y  O f  L i f e

5
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http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step5-tools/SPEAKOUT-Guide-to-SpeakOuts-and-Community-Workshops-2009.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step5-tools/IFAD-Good-Practices-in-Participatory-Mapping-2009.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step5-tools/IFAD-Good-Practices-in-Participatory-Mapping-2009.pdf
http://library.uniteddiversity.coop/REconomy_Resource_Pack/More_Inspirational_Videos_and_Useful_Info/SpeakOut-The_Step_by_Step_Guide_to_SpeakOuts_and_Community_W.pdf
https://www.ifad.org/documents/10180/d1383979-4976-4c8e-ba5d-53419e37cbcc
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step5-tools/IUCN-and-SPNL-Al-Hima-2007.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step5-tools/IUCN-and-SPNL-Al-Hima-2007.pdf
http://www.spnl.org/wp-content/uploads/2014/07/Al-Hima-a-way-of-life.pdf


.

  raMSar’S haNdbOOk ON PartiCiPatOry SkillS
Πρόκειται για ένα Εγχειρίδιο στο πλαίσιο της Συνθήκης ραμσάρ, το οποίο 

σχεδιάστηκε για να βοηθήσει στην εφαρμογή των αποφάσεων της Συνθή-
κης σχετικά με τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην ορθή χρήση των 
υγροτόπων. Περιέχει μια πλήρη λίστα κριτηρίων, τα οποία έχουν ισχυρούς 
δεσμούς με την προσέγγιση INCREAte και τη φιλοσοφία της, καθώς και διά-

φορες μελέτες περίπτωσης από όλο τον κόσμο.  

αΦορα: Ολα Τα ΚριΤήρια Τής αρχής 5.2

 hEritagE SaSkatChEWaN’S ECOMUSEUM CONCEPt
Το οικομουσείο (ecomuseum) είναι μια αναπτυσσόμενη φιλοσοφία σε κοι-
νοτικό επίπεδο για τη διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, 
η οποία υποστηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της δημιουργίας δικτύων 
ενδιαφερομένων φορέων.   

αΦορα: ΚριΤήριA 5.2.2, 5.2.4

 CENtrE fOr dEvElOPMENt iNNOvatiON’S tOOlS fOr  
aNalySiNg POWEr                       
Όπως περιγράφεται και στα προτεινόμενα εργαλεία της Αρχής 5.1, αυτή η 
εργαλειοθήκη είναι μια συλλογή έντεκα εργαλείων, τα οποία έχουν σχεδια-
στεί για συγκεκριμένες πτυχές της διαδικασίας ανάλυσης και εμπλοκής των 
ενδιαφερομένων φορέων, παρέχοντας πρακτικές συμβουλές για τη χρήση 
κάθε εργαλείου και αναφέροντας την εμπειρία που απαιτείται από έναν οργα-
νωτή ομάδας για τη χρήση κάθε εργαλείου.

αΦορα: Ολα Τα ΚριΤήρια Τής αρχής 5.2

 MEdiNa’S StakEhOldEr PartiCiPatiON aNd ENgagEMENt 
haNdbOOk
A six-phase handbook that aims to help organisations involve the local commu-
nity in nature and culture conservation projects. For each phase it provides a set 
of tools to enhance public participation, illustrated by a case study based on the 
INCREAte pilot project in Kythera Island in Greece.

αΦορα: ΚριΤήριA 5.2.1, 5.2.2
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Participatory skills

Ramsar 
Handbooks
4th edition

Handbook 7

Ecomuseum Concept

 A Saskatchewan Perspective 
 on “Museums without Walls”

A report prepared jointly by 
Heritage Saskatchewan and 
Museums Association of Saskatchewan 

February 2015

  

  
 
 
Tools for Analysing Power  
in Multi-stakeholder Processes 
- A menu -

 
 
 

 
 
 
 
 
Thematic Learning Programme on Power in MSPs, supported by PSO 
With ETC, Both Ends, ICCO, Fair Trade Original, Waste, Cordaid 
 
 
 
Herman Brouwer, Annemarie Groot Kormelinck, Simone van Vugt 
Wageningen, February 2012 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Stakeholder  
participation and engagement  

in nature and culture 
conservation projects 

 

A	6‐phase	handbook	
	
 
 
 
 

Mediterranean Institute  
for Nature and Anthropos 

 
 

[version 1.0 – December 2017] 
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http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step5-tools/RAMSAR-Handbook-Participatory-Skills-2010.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step5-tools/HERITAGE-SASKATCHEWAN-Ecomuseum-Concept-Report-2015.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step5-tools/CDI-Tools-for-Analysing-Power-2012.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step5-tools/CDI-Tools-for-Analysing-Power-2012.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step5-tools/INCREAte-Participatory-Planning-Handbook-v-1-0.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step5-tools/INCREAte-Participatory-Planning-Handbook-v-1-0.pdf
http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/pdf/lib/hbk4-07.pdf
https://heritagesask.ca/pub/documents/Resources/Ecomusems/Ecomuseum%20Concept%20.pdf
http://www.mspguide.org/sites/default/files/resource/menu_of_tools_for_tlp_power_in_msps_v3.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step5-tools/INCREAte-Participatory-Planning-Handbook-v-1-0.pdf
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  StratEgiC ENvirONMENtal dElivEry grOUP’S adviCE ON 
 lOCal laNdSCaPE CharaCtEr aSSESSMENt

Μια ολοκληρωμένη, εικονογραφημένη εργαλειοθήκη με καθοδήγηση βήμα 
προς βήμα (σε 10 στάδια) σχετικά με τον τρόπο σχεδιασμού και εφαρμογής 
μιας συμμετοχικής προσέγγισης για την αναγνώριση και τη διατήρηση/διαχεί-
ριση της τοπικής κληρονομιάς. Αυτός ο οδηγός δημιουργήθηκε από την οργά-

νωση Action with Communities in Rural england, εθνικό παράρτημα του Rural 
Community Action Network που δραστηριοποιείται σε εθνικό, περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο για την υποστήριξη των αγροτικών κοινοτήτων σε όλο το Ηνωμένο Βασί-
λειο, βοηθώντας τις να διεξάγουν Αξιολογήσεις χαρακτήρα του Τοπίου. ωστόσο, το εύρος 
εφαρμογής του μπορεί να επεκταθεί σε μια σειρά διαδικασιών σε κοινοτικό επίπεδο για 
την καταγραφή και την αξιολόγηση της τοπικής πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.  

αΦορα: ΚριΤήριA 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3

Assessing and Maintaining Local Distinctiveness
Advice to communities on undertaking a Local Landscape Character Assessment

���������
County Council www.hants.gov.uk

5αρχή 5.2 – Προτεινομενα εργαλεια (συνεχεια)
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  NatUral JUStiCE’S biOCUltUral COMMUNity PrOtOCOl                   
Τα «κοινοτικά Πρωτόκολλα» είναι μια ανερχόμενη προσέγγιση βασισμένη στα 
ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία παρέχει τον τρόπο με τον οποίο οι αυτό-
χθονες πληθυσμοί και οι τοπικές κοινότητες μπορούν να γνωστοποιούν σε 
άλλους μια σειρά από προτεραιότητες, αξίες, δικαιώματα και ευθύνες τους. 
Πρακτικός οδηγός, στόχος του οποίου είναι να δώσει τη δυνατότητα στις τοπι-
κές κοινότητες να προστατεύσουν τις σχέσεις, τα δικαιώματα και τις ευθύνες 
τους όταν ασχολούνται με το οικοσύστημα που τις περιβάλλει.    

αΦορα: ΚριΤήριO 5.2.2

7 
 

 
 

 
  

http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step5-tools/SEDG-Advice-on-Landscape-Character-Assessment-2012.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step5-tools/SEDG-Advice-on-Landscape-Character-Assessment-2012.pdf
https://www.southdowns.gov.uk/wp-content/uploads/2015/01/Advice-to-Communities-on-Undertaking-a-Local-Landscape-Character-Assessment-LLCA-2012-05-05-Final-WebV.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step5-tools/NATURAL-JUSTICE-Biodiversity-Community-Protocol-Part-I-2012.pdf
http://www.community-protocols.org/wp-content/uploads/2015/11/BCP-Toolkit-Part-I.pdf
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οι προσπάθειες προστασίας και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος 
πρέπει να έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σε μια σειρά κοινωνι-
κοοικονομικών τομέων, για παράδειγμα στην απασχόληση, την εκπαίδευ-
ση, την κατάρτιση κλπ. Τα οφέλη πρέπει να διαχέονται όσο το δυνατόν 
περισσότερο στην τοπική κοινωνία και να απευθύνονται σε διαφορετικές 
ηλικιακές, επαγγελματικές και μορφωτικές ομάδες, με ιδιαίτερη έμφαση 
στις περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες. Παρομοίως, θα πρέπει να 
έχουν μια ευρεία χωρική κάλυψη, με στόχο να μεγιστοποιούν την εμβέ-
λειά τους πέρα από τα σύνορα της συγκεκριμένης κάθε φορά περιοχής. 
καθώς η μεταφορά γνώσης και η ενδυνάμωση των κοινωνικών φορέων 
συνδέονται με τις δραστηριότητες αυτής της Αρχής, πρέπει επίσης να 
προωθείται και η ανάπτυξη ικανοτήτων (βλ. Αρχή 5.2).

βάσικέσ σΥσΤάσέισ κάι δέικΤέσ άΠοΤέλέσΜάΤωΝ γιά Το κριΤΗριο 6.1.1
 ▶ Η διαχειριστικη διαδικασια παρεχει αμεσα όφελη στην τόπικη κόινότητα.
 ▶ Πρόωθηση μιασ δικαιησ κατανόμησ των όφελων μεταξυ των διαφόρων  

άιΤιολογΗσΗ κάι δΥΝάΤοΤΗΤά έφάρΜογΗσ
οι προσπάθειες διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος θα πρέπει να συνεισφέρουν στην ανθρώπινη  
ευημερία, παρέχοντας ευκαιρίες για κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, με σεβασμό στη φύση και τον 
τοπικό πολιτισμό. Ένα ζωτικό κομμάτι μιας τέτοιας στρατηγικής είναι η διάδοση των αποτελεσμάτων σε 
ένα ευρύ κοινό και η ενίσχυση των δυνατοτήτων που έχουν οι τοπικές κοινωνίες να εμπλέκονται οι ίδιες 
σε διαχειριστικά εγχειρήματα. Η Αρχή 6.1 αναφέρεται στις πτυχές που σχετίζονται με την κοινωνικοοι-
κονομική διάσταση και τις κοινωνικές δραστηριότητες της διαχείρισης.

άρχΗ 6.1 γινεται ΠροωΘηςη της κοινωνικης εύημεριας και  
 της εύαιςΘητοΠοιηςης της κοινης γνωμης

Κριτήριο 6.1.1 Δίνεται στις τοπικές κοινότητες η ευκαιρία για απασχόληση,  
 εκπαίδευση και άλλες υπηρεσίες

Κριτήριο 6.1.2 Δημιουργείται ένα πρόγραμμα εθελοντών με βάση τις  
 διαχειριστικές ανάγκες της περιοχής

Κριτήριο 6.1.3 αναπτύσσονται και εφαρμόζονται εκπαιδευτικά προγράμ- 
 ματα και εκστρατείες ενημέρωσης, ώστε να αυξηθεί η  
 ευαισθητοποίηση σε θέματα φυσικής και πολιτιστικής  
 κληρονομιάς

Κριτήριο 
6.1.1 
Δίνεται στις 
τοπικές 
κοινότητες η 
ευκαιρία για 
απασχόληση, 
εκπαίδευση και 
άλλες υπηρεσίες
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Η Προσέγγιση INCREAte υποστηρίζει την ενεργό εμπλοκή της τοπικής κοι-
νότητας ως βασικό παράγοντα για την επιτυχία των εγχειρημάτων διατή-
ρησης του φυσικού περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα, η Προσέγγιση επιδιώκει 
να είναι οικονομικά αποδοτική, μειώνοντας την ανάγκη για μεγάλη έξωθεν 
χρηματοδότηση. Η εθελοντική εργασία αποτελεί σημαντικό παράγοντα για 
την επίτευξη των δύο αυτών στόχων, καθώς καλλιεργεί το πνεύμα συμμε-
τοχής σε όλα τα στάδια της διαδικασίας - από την αναγνώριση των τοπικών 
πολιτιστικών πόρων μέχρι τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακο-
λούθηση των διαχειριστικών σκοπών. Ενθαρρύνει επίσης τους πολίτες να 
αναλαμβάνουν ευθύνες (ως «θεματοφύλακες του περιβάλλοντος») αντί να 
στηρίζονται αποκλειστικά σε εξωτερικούς -ανθρώπινους και οικονομικούς- 
πόρους. Η εμπλοκή εθελοντών πρέπει να συνδέεται με συγκεκριμένες δρά-
σεις του προγράμματος και ο ρόλος τους πρέπει να εξηγείται με σαφήνεια.

βάσικέσ σΥσΤάσέισ κάι δέικΤέσ άΠοΤέλέσΜάΤωΝ γιά Το κριΤΗριο 6.1.2
 ▶ Δημιόυργια πρόγραμματόσ εθελόντων με βαση τισ διαχειριστικεσ  
  αναγκεσ τησ περιόχησ.
 ▶ Πρόωθηση τησ συμμετόχησ των πόλιτων στισ εθελόντικεσ δραστηρι- 
  ότητεσ.

Κριτήριο  
6.1.2
Δημιουργείται ένα 
νέο ή ενισχύεται 
τυχόν υφιστάμενο 
πρόγραμμα εθε-
λοντών με βάση 
τις διαχειριστικές 
ανάγκες της περι-
οχής, χρησιμοποι-
ώντας τις υφιστά-
μενες δομές

  ενδιαφερόμενων φόρεων (συμπεριλαμβανόμενων των περιθωριό- 
  πόιημενων όμαδων).
 ▶ Η διαχειριση εχει ωσ στόχό να ενθαρρυνει την αξιόπόιηση των τόπικων  
  εμπειρόγνωμόνων για τη διεξαγωγη επιστημόνικων δραστηριότητων,  
  δραστηριότητων παρακόλόυθησησ, καθωσ και αλλων διαχειριστικων  
  δραστηριότητων.
 ▶ Πρόωθηση τησ απασχόλησησ και τησ καταρτισησ των νεων.   
 ▶ Τα όφελη διαχεόνται σε γειτόνικεσ περιόχεσ και όι δυνητικα αρνητι- 
  κεσ επιπτωσεισ τησ διαχειριστικησ διαδικασιασ ελαχιστόπόιόυνται ή  
  απότρεπόνται.

[ Κριτήριο 

6.1.1 συνέχεια ]

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση και η ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας εν 
γένει αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο ως τα πλέον σημαντικά συστα-
τικά για μια αποτελεσματική διαχείριση. θα πρέπει να σχεδιάζονται και να 
υλοποιούνται δραστηριότητες σε πολλά επίπεδα, ώστε να αναδεικνύεται η 
σημασία των πολιτιστικών και οικολογικών αξιών, με στόχο την προώθηση 
της αλλαγής στάσης μεταξύ των μελών της τοπικής κοινωνίας. Όλα τα σχέδια 
και οι δραστηριότητες πρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες και τις προ-
τιμήσεις των διαφόρων ομάδων συμφερόντων. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να 
δίνεται στους νέους, με την ανάπτυξη ενός ειδικού εκπαιδευτικού προγράμ-

Κριτήριο 
6.1.3
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ματος για τα σχολεία της ευρύτερης περιοχής, δίνοντας έμφαση στην εργα-
σία πεδίου και τις συλλογικές δραστηριότητες.

βάσικέσ σΥσΤάσέισ κάι δέικΤέσ άΠοΤέλέσΜάΤωΝ γιά Το κριΤΗριο 6.1.3
 ▶ Δημιόυργια ενόσ συνόλικόυ «περιβαλλόντικόυ» εκπαιδευτικόυ πρόγραμ- 
  ματόσ, στό όπόιό αναδεικνυεται η σημασια των πόλιτιστικων και όικό- 
  λόγικων αξιων τησ περιόχησ.
 ▶ Δημιόυργια ενόσ εκπαιδευτικόυ πρόγραμματόσ για τα σχόλεια στην  
  τόπικη κόινωνια και τισ γειτόνικεσ περιόχεσ.
 ▶ Διενεργεια εκστρατειων ευαισθητόπόιησησ στα τόπικα μεσα ενημερωσησ  
  και αλλεσ συναφεισ δραστηριότητεσ (εκθεσεισ, σεμιναρια κλπ).

[ Κριτήριο 

6.1.3

αναπτύσσονται 
και εφαρμόζο-
νται εκπαιδευτικά 
προγράμματα και 
εκστρατείες ενη-
μέρωσης, ώστε να 
αυξηθεί η ευαι-
σθητοποίηση σε 
θέματα φυσικής 
και πολιτιστικής 
κληρονομιάς ]



.

  rgk CENtrE’S gUidE fOr StratEgiC vOlUNtEEr ENgagEMENt                           
οδηγός σχεδιασμού στρατηγικής βήμα προς βήμα για την εμπλοκή εθελοντών 

(Πλαίσιο Εμπλοκής Εθελοντών), ο οποίος περιέχει χρήσιμα διαγράμματα, 
συμβουλές και λίστες ελέγχου.

αΦορα: ΚριΤήριO 6.1.2

  UNdErStaNdiNg COMMUNity dEvElOPMENt artiClE                           
Ένα πρακτικό άρθρο που παρέχει ορισμούς, αρχές και παραδείγματα σχετικά 
με την έννοια της κοινοτικής ανάπτυξης (community development).

αΦορα: ΚριΤήριO 6.1.1

  StratEgiC ENvirONMENtal dElivEry grOUP’S adviCE ON 
lOCal laNdSCaPE CharaCtEr aSSESSMENt                           
Η «αξιολόγηση του χαρακτήρα του τοπίου» σε τοπική κλίμακα είναι μια προ-
σέγγιση που βασίζεται σε εθελοντές, δίνοντας έμφαση στην αναγνώριση των 
τοπικών ιδιαίτερων χαρακτηριστικών από ομάδες πολιτών μέσω επιτόπιων 
ερευνών. οι έρευνες και οι συναντήσεις εργασίας δημιουργούν προτάσεις 
συμμετοχικής διαχείρισης. Δείτε επίσης την περιγραφή της προσέγγισης στην 
ομάδα εργαλείων της Αρχής 5.2.

αΦορα: ΚριΤήριO 6.1.2
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Strategic Volunteer Engagement
A Guide for Nonprofit and Public Sector Leaders

Understanding Community Development 
Jim Cavaye 

Cavaye Community Development 

“The real voyage of discovery consists not of seeking new landscapes,  
but in having new eyes.”  -  Marcel Proust 

Rural community development is a process conducted by community members.  It is a 
process where local people can not only create more jobs, income and infrastructure, 
but also help their community become fundamentally better able to manage change.   

The “concrete” benefits of community development, such as employment and 
infrastructure, come through local people changing attitudes, mobilising existing 
skills, improving networks, thinking differently about problems, and using community 
assets in new ways.  Community development improves the situation of a community, 
not just economically, but also as a strong functioning community in itself. 

Rural community development builds the five capitals of a community – physical, 
financial, human, social and environmental.  It is through participation in their 
community that people rethink problems and expand contacts and networks; building 
social capital.  They learn new skills, building human capital.  They develop new 
economic options, building physical and financial capital.  They also can improve 
their environment.   

Community plus Development 

Community development combines the idea of “community” with “development”. 
We discussed earlier the concept of community – a group of people with a shared 
identity.  Hence, community development relies on interaction between people and 
joint action, rather than individual activity – what some sociologists call “collective 
agency” (Flora and Flora, 1993). 

“Development” is a process that increases choices.  It means new options, 
diversification, thinking about apparent issues differently and anticipating change 
(Christenson et.al., 1989).  Development involves change, improvement and vitality – 
a directed attempt to improve participation, flexibility, equity, attitudes, the function 
of institutions and the quality of life.  It is the creation of wealth – wealth meaning the 
things people value, not just dollars (Shaffer, 1989).  It leads to a net addition to 
community assets, avoiding the “zero sum” situation where a job created “here”, is a 
job lost “there”. 

Putting the two terms together – community development – means that a community 
itself engages in a process aimed at improving the social, economic and 
environmental situation of the community. 

The community is both the means and the end of community development.  The 
community itself takes action and participates together.  It is through this action that 

Assessing and Maintaining Local Distinctiveness
Advice to communities on undertaking a Local Landscape Character Assessment

���������
County Council www.hants.gov.uk
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αρχή 6.1 – Προτεινομενα εργαλεια

  iUCN aNd SOCiEty fOr thE PrOtECtiON Of NatUrE iN 
 lEbaNON’S al hiMa                           
Η σύγχρονη εκδοχή της προσέγγισης Hima αφορά σε μεγάλο βαθμό προγράμ-
ματα και δράσεις για την ενίσχυση της κοινωνικής ευημερίας μέσω της κοινοτι-
κής και βιώσιμης χρήσης πόρων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις δραστηριότη-
τες επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης, αλλά και εστιάζοντας στην εμπλοκή της 
νεολαίας. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στη συμμετοχή εθελοντών και στοχεύει στην 
ευαισθητοποίηση σε επίπεδο κοινότητας, θέτοντας τα ζητήματα της κοινοτικής ανάπτυξης 
στο επίκεντρο των προσπαθειών προστασίας και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος.

αΦορα: Ολα Τα ΚριΤήρια Τής αρχής 6.1

 
 

AL HIMA
A  W a y  O f  L i f e

http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step6-tools/RGK-Strategic-Volunteer-Engagement-2009.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step6-tools/Understanding-Community-Development-2004.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step6-tools/SEDG-Advice-on-Landscape-Character-Assessment-2012.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step6-tools/SEDG-Advice-on-Landscape-Character-Assessment-2012.pdf
http://www.volunteeralive.org/docs/Strategic%20Volunteer%20Engagement.pdf
http://www.southwestnrm.org.au/sites/default/files/uploads/ihub/understanding-community-developments.pdf
http://www3.hants.gov.uk/llca_and_local_distinctiveness_guidance_for_communities_less_than_3mb__hf000003366640_.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step6-tools/IUCN-and-SPNL-Al-Hima-2007.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step6-tools/IUCN-and-SPNL-Al-Hima-2007.pdf
http://www.spnl.org/wp-content/uploads/2014/07/Al-Hima-a-way-of-life.pdf


.

  MediNa’S ECOMUSEUM                           
Αυτός ο οδηγός παρουσιάζει μια εφαρμογή της έννοιας του οικομουσείου 
από το MedINA. Επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός διασυνοριακού οικο-
μουσείου του Ποταμού Vjosa/Αώου στα Ελληνο-Αλβανικά σύνορα.

αΦορα: Ολα Τα ΚριΤήρια Τής αρχής 6.1

  NatUral JUStiCE’S biOCUltUral COMMUNity PrOtOCOl                           
Αυτή η εργαλειοθήκη εστιάζει στα «κοινοτικά πρωτόκολλα», τα οποία είναι μια 
ανερχόμενη προσέγγιση βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα, και παρέχει 
στους αυτόχθονες πληθυσμούς και τις τοπικές κοινότητες τον τρόπο να μπο-

ρούν να γνωστοποιούν σε άλλους μια σειρά από προτεραιότητες, αξίες, δικαιώ-
ματα και ευθύνες τους. Ένα «Βιοπολιτιστικό κοινοτικό Πρωτόκολλο» βασίζεται στη 

συμμετοχή των εθελοντών, όπως γίνεται και στην προσέγγιση Hima, και στοχεύει στην 
ευαισθητοποίηση σε επίπεδο κοινότητας, θέτοντας τα ζητήματα της κοινοτικής ανάπτυξης 
στο επίκεντρο των προσπαθειών προστασίας και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος.

αΦορα: Ολα Τα ΚριΤήρια Τής αρχής 6.1

  hEritagE SaSkatChEWaN’S ECOMUSEUM CONCEPt                           
Η προσέγγιση του οικομουσείου βασίζεται στην προώθηση της τοπικής ταυτότητας και της 
κληρονομιάς ως μέσα στήριξης της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, της ευημερίας 
της κοινότητας και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Όπως και με την προσέγγιση 
Hima και τα Βιοπολιτιστικά κοινοτικά Πρωτόκολλα, έτσι και το οικομουσείο βασί-
ζεται στη συμμετοχή των εθελοντών και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σε επί-
πεδο κοινότητας, θέτοντας τα ζητήματα της κοινοτικής ανάπτυξης στο επίκεντρο 
των προσπαθειών προστασίας και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος.

αΦορα: Ολα Τα ΚριΤήρια Τής αρχής 6.1
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  SPEakOUt                          
Ένα εργαλείο για την επίτευξη αυξημένης ευαισθητοποίησης σε επίπεδο κοι-
νότητας, το οποίο επισημαίνει τη σημασία της συμμετοχής εθελοντών και 
βασίζεται σε αυτή. Δείτε μια πιο λεπτομερή περιγραφή αυτού του εργαλείου 
στα προτεινόμενα εργαλεία της Αρχής  5.2.

αΦορα: ΚριΤήριA 6.1.2, 6.1.3

αρχή 6.1 – Προτεινομενα εργαλεια (συνεχεια)
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http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step6-tools/MEDINA-Ecomuseum-Guide-2014.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step6-tools/NATURAL-JUSTICE-Biodiversity-Community-Protocol-Part-I-2012.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step6-tools/HERITAGE-SASKATCHEWAN-Ecomuseum-Concept-Report-2015.pdf
http://www.ecomuseum.eu/uploaded/Ecomuseum/Ecomuseum_Guide_06052014.pdf
http://www.community-protocols.org/wp-content/uploads/2015/11/BCP-Toolkit-Part-I.pdf
https://heritagesask.ca/pub/documents/Resources/Ecomusems/Ecomuseum%20Concept%20.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step6-tools/SPEAKOUT-Guide-to-SpeakOuts-and-Community-Workshops-2009.pdf
http://library.uniteddiversity.coop/REconomy_Resource_Pack/More_Inspirational_Videos_and_Useful_Info/SpeakOut-The_Step_by_Step_Guide_to_SpeakOuts_and_Community_W.pdf
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Για την επίτευξη βέλτιστων επιδόσεων της διαχείρισης, απαιτείται μια 
συστηματική προσέγγιση μάθησης και ανάπτυξης. Επομένως, είναι ζωτι-
κής σημασίας η ενσωμάτωση παραμέτρων της αειφόρου ανάπτυξης στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων, ο εντοπισμός και η προσαρμογή ορθών 
πρακτικών και η ανάπτυξη διαδικασιών αποτελεσματικής ανταπόκρισης, 
σε συνεργασία με όσους δυνητικά επηρεάζονται. Επιπλέον, θα πρέπει να 

άιΤιολογΗσΗ κάι δΥΝάΤοΤΗΤά έφάρΜογΗσ
ο προγραμματισμός σε πραγματικές συνθήκες συνεπάγεται ένα πολύπλοκο σύνολο αποφάσεων για 
τη βέλτιστη χρήση της γης και των φυσικών πόρων σε ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο, το οποίο χαρακτη-
ρίζεται από αντικρουόμενα συμφέροντα στη χρήση αυτών των πόρων. Πολύ συχνά, η αποτελεσματι-
κή διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος βασίζεται στην ικανότητα διαπραγμάτευσης και επίλυσης 
τέτοιων κοινωνικών διαφορών, ώστε με τους απαραίτητους συμβιβασμούς να καθιερώνονται αμοι-
βαία αποδεκτοί κανόνες και σχέδια για τη βιώσιμη χρήση και διαχείριση της γης. Η Αρχή 6.2 επιση-
μαίνει ορισμένες ειδικές πτυχές της διαχείρισης, όπως είναι η ανάγκη συμπερίληψης σε αυτήν των 
στρατηγικών διαχείρισης της γης, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους ισχύοντες νόμους και τις σχετικές 
συνθήκες. Περιλαμβάνει επίσης την από κοινού θεώρηση των οικολογικών, πολιτιστικών και επιστη-
μονικών πτυχών. Η διαχείριση περιοχών είναι πιο αποτελεσματική μέσω της μεγαλύτερης συνοχής και 
των συνεργειών μεταξύ των διαφόρων τομέων, καθώς και με τη συστηματικότερη επιδίωξη των απα-
ραίτητων συμβιβασμών ανάμεσα στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τον τουρισμό και τις άλλες ανά-
γκες της τοπικής κοινωνίας. Τέτοιες συνέργειες και συμβιβασμοί μπορούν να υποστηριχθούν όταν οι 
διάφορες επιμέρους στρατηγικές χρησιμοποιούνται με ολοκληρωμένο τρόπο.

άρχΗ 6.2 τα ςχεΔια και οι ςτρατηγικες Πού εΠηρεαζούν  
 την Περιοχη λαμβανονται ύΠοψη και Προω- 
 Θούνται οι ςχετικες ςύνεργειες

Κριτήριο 6.2.1 Όλα τα σχετικά σχέδια και στρατηγικές (πχ χρήσεων γης,  
 διατήρησης της φύσης, διαχείρισης φυσικών πόρων κλπ)  
 λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό της διαχείρισης

Κριτήριο 6.2.2 ή ιδιοκτησία της γης και τα παραδοσιακά-εθιμικά δικαιώ- 
 ματα για τη χρήση της γης λαμβάνονται υπόψη κατά το  
 σχεδιασμό της διαχείρισης

Κριτήριο 6.2.3 Κίνδυνοι και ευκαιρίες που αφορούν στον τουρισμό λαμβά- 
 νονται υπόψη κατά το σχεδιασμό της διαχείρισης

Κριτήριο 
6.2.1

6
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Η κατανόηση του υφιστάμενου ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή/και των εθι-
μικών δικαιωμάτων χρήσης της γης είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομέ-
νου ότι οι αλλαγές που σχετίζονται με την ιδιοκτησία και τη χρήση της γης 
είναι ένα συχνά ευαίσθητο ζήτημα. Αυτή η διαχειριστική πρόκληση απαι-
τεί σημαντικό χρόνο εκ μέρους της ομάδας έργου για συνεργασία με τους 
πολλούς και διαφορετικούς ιδιοκτήτες γης (καθένας από τους οποίους 
θα έχει αντίστοιχα δικαιώματα και συμφέροντα) και παράλληλα τονίζει 
τη σημασία της δημιουργίας συλλογικών συμπράξεων μεταξύ όλων των 
κύρια ενδιαφερομένων φορέων. Επιπλέον, πρέπει να λαμβάνονται υπό-
ψη τα σχέδια χρήσεων γης και τα τομεακά διαχειριστικά σχέδια, καθώς 
μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με ειδικά δικαιώματα χρή-
σης και, συνεπώς, να επηρεάσουν αποφασιστικά τους τρόπους διαχείρι-

Κριτήριο 
6.2.2
ή ιδιοκτησία της 
γης και τα παρα-
δοσιακά-εθιμικά 
δικαιώματα για 
τη χρήση της 
γης λαμβάνονται 
υπόψη κατά το 
σχεδιασμό της 
διαχείρισης

δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα και τα 
επηρεαζόμενα μέρη για την αναγνώριση και αξιολόγηση όλων των σημα-
ντικών κοινωνικο-πολιτισμικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών επι-
πτώσεων που μπορεί να έχει η διαχείριση. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει 
να αξιολογούνται με προσοχή τα υφιστάμενα σχέδια και οι κανονισμοί 
χρήσεων γης (πχ ένα γενικό χωροταξικό-πολεοδομικό σχέδιο, ένα σχέδιο 
χρήσεων γης σε προστατευόμενη περιοχή, σχέδια για οικιστικές ζώνες και 
ζώνες ανάπτυξης, ειδικοί και γενικοί οικοδομικοί κανονισμοί), όπως και τα 
τομεακά διαχειριστικά σχέδια (δασικής διαχείρισης, βόσκησης, διαχείρι-
σης υδάτων, άρδευσης, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κλπ). Όλες αυτές 
οι πληροφορίες είναι συνήθως διασκορπισμένες μεταξύ των διαφόρων 
οργανισμών και συχνά μπορεί να είναι ανακριβείς, μη διαθέσιμες ή απαρ-
χαιωμένες. Επομένως, πρόκειται για ένα απαιτητικό, αλλά ωστόσο απα-
ραίτητο βήμα, ώστε να καταγραφούν τα υφιστάμενα πρότυπα και οι πρα-
κτικές ανάπτυξης, να προσδιοριστούν οι πιέσεις και οι απειλές και, τελικά, 
να σχεδιαστούν οι κατάλληλες στρατηγικές διαχείρισης.

βάσικέσ σΥσΤάσέισ κάι δέικΤέσ άΠοΤέλέσΜάΤωΝ γιά Το κριΤΗριο 6.2.1
 ▶ Αξιόλόγηση των υφισταμενων σχεδιων και κανόνισμων χρησεων γησ  
  (γενικα χωρόταξικα-πόλεόδόμικα σχεδια, σχεδια χρησεων γησ σε πρόστα- 
  τευόμενεσ περιόχεσ και αλλα σχεδια χωρικόυ-αναπτυξιακόυ χαρακτηρα).
 ▶ Συνταξη εκθεσησ σχετικα με τόυσ υπό διαχειριση πόρόυσ, τόυσ περιόρι- 
  σμόυσ, τισ κόινωνικόόικόνόμικεσ συνθηκεσ και τό πρόφιλ των παρα- 
  κειμενων εκτασεων γησ.
 ▶ Δημιόυργια χαρτων πόυ θα περιγραφόυν τη διαθεσιμότητα πόρων,  
  συμπεριλαμβανόμενων των όικόλόγικων και πόλιτιστικων πόρων,  
  των πρόγραμματισμενων διαχειριστικων δραστηριότητων και τησ ιδιό- 
  κτησιασ τησ γησ.

6

[ Criterion 

6.2.1

Όλα τα σχετικά 
σχέδια και στρα-
τηγικές (πχ χρή-
σεων γης, 
διατήρησης της 
φύσης, διαχεί-
ρισης φυσικών 
πόρων κλπ)  
λαμβάνονται 
υπόψη κατά τον 
σχεδιασμό της 
διαχείρισης ]
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Η προσέγγιση INCREAte δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη δραστηριότητα του του-
ρισμού, αν και αυτή αποτελεί μόνο μία από τις πολλές ανθρώπινες δραστη-
ριότητες που επηρεάζουν την προστασία και διαχείριση του φυσικού περι-
βάλλοντος. ο λόγος είναι ότι, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, ο τουρισμός έχει 
αποκτήσει έναν αυξημένο ρόλο ως ένας δυναμικός και ευρύτατα διαδεδομέ-
νος παράγοντας αλλαγής στις αγροτικές περιοχές. Αυτό συνέβη εξαιτίας τόσο 
της ανερχόμενης κοινωνικοοικονομικής σημασίας αυτού του παγκοσμιοποιη-
μένου και πολυδιάστατου οικονομικού κλάδου, όσο και της συρρίκνωσης του 
πρωτογενούς τομέα στις αγροτικές περιοχές, ιδίως -αν και όχι μόνο- στις οικο-
νομικά ανεπτυγμένες χώρες. Επιπλέον, η ανάδειξη του τουρισμού στο επίκε-
ντρο της διαχειριστικής διαδικασίας δεν μπορεί παρά να παραπέμπει άμεσα 
στην ενσωμάτωση του πολιτισμού στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλο-
ντος. Μια τέτοια οπτική περιλαμβάνει την ανάλυση απειλών και ευκαιριών 
που σχετίζονται με τον τουρισμό, κάτι που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για την κατάλληλη χάραξη των σχετικών στρατηγικών. ο χωροταξικός σχεδια-
σμός αποτελεί βασική παράμετρο για τον σχεδιασμό διαχειριστικών δράσε-
ων σε σχέση με τον τουρισμό και πρέπει να βασίζεται σε δέουσα αναγνώριση 
των τουριστικών τοποθεσιών και σε εκτίμηση της φέρουσας ικανότητάς τους 
(τόσο για τον πολιτιστικό όσο και για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο).  

βάσικέσ σΥσΤάσέισ κάι δέικΤέσ άΠοΤέλέσΜάΤωΝ γιά Το κριΤΗριο 6.2.3
 ▶ Συνταξη εκθεσησ σχετικα με τισ απειλεσ και τισ ευκαιριεσ  πόυ σχετιζόνται  
  με τόν τόυρισμό, εστιαζόντασ στην χωρόταξικη διασταση και τισ επι- 
  πτωσεισ τησ δραστηριότητασ.
 ▶ Συνταξη σχεδιόυ επισκεπτων και τόυριστων, συμπεριλαμβανόμενησ 
  μιασ εκθεσησ σχετικα με τη φερόυσα τόυριστικη ικανότητα. 
 ▶ Συντόνισμόσ τόυ σχεδιόυ επισκεπτων και τόυριστων με κανόνισμόυσ  
  και κατευθυντηριεσ όδηγιεσ πόυ δινόνται από τα χωρόταξικα σχεδια τησ  
  περιόχησ (εαν υπαρχόυν).

Κριτήριο 
6.2.3
Κίνδυνοι και  
ευκαιρίες που 
αφορούν στον 
τουρισμό 
λαμβάνονται 
υπόψη κατά το 
σχεδιασμό της 
διαχείρισης

6

σης ή το πόσο εντατική είναι ή θα πρέπει να είναι η διαχείριση της γης και 
των άλλων φυσικών πόρων. 

βάσικέσ σΥσΤάσέισ κάι δέικΤέσ άΠοΤέλέσΜάΤωΝ γιά Το κριΤΗριο 6.2.2
 ▶ Δημιόυργια κτηματόλόγικων καταγραφων ή/και χαρτων, όι όπόιόι επι- 
  σημαινόυν τισ δημόσιεσ, κόινότικεσ και ιδιωτικεσ εκτασεισ γησ.
 ▶ Η ιδιόκτησια και τα δικαιωματα χρησησ τησ γησ λαμβανόνται υπόψη  
  κατα τη χαραξη στρατηγικων.
 ▶ καταχωρηση πληρόφόριων σχετικα με τα εθιμικα δικαιωματα χρησησ σε  
  δημόσιεσ και κόινότικεσ εκτασεισ γησ.

[ Criterion 

6.2.2 συνέχεια ]
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 UNivErSity Of thE aEgEaN’S rEPOrt ON CarryiNg CaPaCity                           
Η έκθεση του Πανεπιστημίου Αιγαίου παρέχει ένα μεθοδολογικό πλαίσιο για τη 

διαχείριση των τουριστικών πιέσεων, με βάση την έννοια της Φέρουσας Τουρι-
στικής Ικανότητας (Tourism Carrying Capacity). Η έκθεση αναλύει τη θεωρία της 
φέρουσας ικανότητας, εξετάζει την εφαρμογή της σε διάφορους ευρωπαϊκούς 
τουριστικούς προορισμούς και παρέχει χρήσιμες συμβουλές για την εφαρμο-
γή της. Παρέχει ορισμένα χρήσιμα εργαλεία όπως έναν πίνακα επιπτώσεων 

του τουρισμού σε μια τυπολογία περιοχών (σελ. 25-26), ένα διάγραμμα για την 
εφαρμογή της Φέρουσας Τουριστικής Ικανότητας στη διαδικασία σχεδιασμού 

(σελ. 37), ένα λεπτομερή πίνακα μεθοδολογίας (σελ. 40-44) και ορισμένους δείκτες 
Φέρουσας Τουριστικής Ικανότητας (σελ. 55-69).

αΦορα: ΚριΤήριΟ 6.2.3

  fEdErParChi – EUrO-ParC italy’S SUrvEy Of ECOtOUriSM 
bESt PraCtiCES                          
Πρόκειται για μια έκθεση σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές του οικοτουρι-
σμού, η οποία περιέχει τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά αποτελέσματα. οι 60 
μελέτες περίπτωσης από όλο τον κόσμο παρουσιάζουν μια μεγάλη ποικιλία 
διασυνδέσεων ανάμεσα στον τουρισμό και τη διατήρηση του φυσικού περι-
βάλλοντος. Η έκθεση βοηθά στην αναγνώριση κάποιων κρίσιμων παραγόντων 
επιτυχίας των δραστηριοτήτων οικοτουρισμού, οι οποίοι μπορούν να ληφθούν 
υπόψη σε οποιοδήποτε σχέδιο που αφορά τον τουρισμό.

αΦορα: ΚριΤήριΟ 6.2.3
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“DEFINING, MEASURING AND EVALUATING
CARRYING CAPACITY

IN EUROPEAN TOURISM DESTINATIONS”
B4-3040/2000/294577/MAR/D2

Material for a Document

Athens, 2002

MEETING THE IDEAL: 
A survey of eco-tourism best practices in the world

Project funded by

Mediterranean 
Experience of 
Eco-Tourism
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http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step6-tools/UoA-Carrying-Capacity-2002.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step6-tools/FEDERPARCHI-Med-Ecotourism-2014.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step6-tools/FEDERPARCHI-Med-Ecotourism-2014.pdf
http://ec.europa.eu/environment/iczm/pdf/tcca_material.pdf
http://www.medecotourism.org/report.pdf
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άιΤιολογΗσΗ κάι δΥΝάΤοΤΗΤά έφάρΜογΗσ
Η Αρχή 6.3 είναι το βασικό αποτέλεσμα της Προσέγγισης INCREAte, καθώς συγκεντρώνει τη δουλειά 
που έχει γίνει σε όλες τις προηγούμενες Αρχές. θέτει τα θεμέλια για μια αποτελεσματική διαχείριση, 
προάγοντας τον σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου και προσαρμοστικού συστήματος διαχείρισης. Για 
λόγους συνεκτικότητας, απαιτείται να λαμβάνονται υπόψη όλες οι πτυχές του σχεδιασμού με συστη-
ματικό, ισορροπημένο και επαναλαμβανόμενο τρόπο. Συγχρόνως, για την εξασφάλιση προσαρμοστι-
κότητας απαιτούνται αναθεωρήσεις των κατάλληλων διαχειριστικών πτυχών μέσα από συνεχείς αξιο-
λογήσεις και διαδικασίες συλλογικής μάθησης. Τέλος, η Αρχή 6.3 παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες για 
την ορθή εφαρμογή της διαχείρισης, οι οποίες έχουν να κάνουν με το προσωπικό και τους πόρους.  

άρχΗ 6.3 μια ςύνεκτικη και Προςαρμοςτικη Διαχειριςη  
 τιΘεται ςε εΦαρμογη

Κριτήριο 6.3.1 Γίνεται κατάλληλη εννοιολόγηση του σχεδιασμού της  
 διαχείρισης (στόχοι, κίνδυνοι και ευκαιρίες, λεπτομερής  
 ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης)
Κριτήριο 6.3.2 Γίνεται συσχέτιση της οικολογικής και πολιτιστικής  
 σημασίας της περιοχής με τους σκοπούς και τα επιθυμητά  
 αποτελέσματα της διαχείρισης

Κριτήριο 6.3.3 Υφίστανται σχέδια δράσης (στόχοι επιθυμητής κατάστα- 
 σης, στρατηγικές, αλυσίδες αποτελεσμάτων και σκοποί)

Κριτήριο 6.3.4 Υφίστανται σχέδια παρακολούθησης, επιχειρησιακής  
 εφαρμογής και εργασίας.

Κριτήριο 6.3.5 ή διαχείριση προβλέπει μια διαδικασία αναθεώρησης 
 και προσαρμογής της κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής  
 της, μέσω αξιολογήσεων της διαχειριστικής αποτελεσμα- 
 τικότητας

Κριτήριο 6.3.6 ή εκπαίδευση και οι δεξιότητες του προσωπικού συνάδουν  
 με τις διαχειριστικές ανάγκες της περιοχής, και λαμβάνουν  
 υπόψη τις εκτιμώμενες μελλοντικές ανάγκες
Κριτήριο 6.3.7 Ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός χρηματοδότησης  
 παρέχει επαρκείς πόρους για τη διαχείριση της περιοχής

6
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ο σχεδιασμός της διαχείρισης βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην κατάλλη-
λη εννοιολόγηση βασικών ζητημάτων, ιδιαίτερα όσον αφορά τους στό-
χους (targets), τις απειλές και την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης. 
Τα ζητήματα αυτά μπορεί να τίθενται σε μεμονωμένα έργα, σε ένα σύνολο 
έργων (πρόγραμμα) ή σε ένα σύνολο προγραμμάτων που ενδέχεται από κοι-
νού να αφορούν τη διαχείριση μιας περιοχής. ο σχεδιασμός, έχοντας συνή-
θως πολλαπλές όψεις, οφείλει να παρέχει σαφείς και διαφανείς αιτιολογή-
σεις για τους διάφορους σκοπούς που επιτελεί, συμπεριλαμβανομένου του 
τρόπου με τον οποίο ανταποκρίνεται στο ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο ή στην 
επιζητούμενη λήψη αποφάσεων (δηλαδή του τρόπου που εξυπηρετεί τους 
αρμόδιους για τη λήψη αποφάσεων φορείς και τις σχετικές διαδικασίες). 
Στους στόχους ανήκουν τα οικοσυστήματα, τα είδη ή οι οικολογικές διεργα-
σίες στις οποίες θα επικεντρωθεί ένα έργο ή πρόγραμμα διατήρησης φυσι-
κού περιβάλλοντος. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επιλέγεται με σαφή-
νεια ένας περιορισμένος αριθμός στόχων διατήρησης. κατά τον σχεδιασμό 
αυτού του βήματος, είναι επίσης σημαντικό να εξετάζονται οι πολιτιστικοί 
στόχοι και οι στόχοι για την ανθρώπινη ευημερία. Η τρέχουσα κατάσταση 
των παραπάνω στόχων θα πρέπει να καταγράφεται και οι στόχοι να ιεραρ-
χούνται, καθώς και να υπάρχει ειδική αναφορά στη σημασία τους (αξίες). 
Μόλις καθοριστούν οι στόχοι, θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να αξιο-
λογούνται οι κρίσιμες (ή άμεσες) απειλές, μαζί με άλλους παράγοντες που 
συνιστούν ευκαιρίες. Η ανάλυση του ευρύτερου πλαισίου, μέσα στο οποίο 
λαμβάνει χώρα η διαχείριση, αφορά την περιγραφή της κατάστασης διατή-
ρησης του φυσικού περιβάλλοντος και τον προσδιορισμό του τρόπου με τον 
οποίο άλλα σχέδια και πολιτικές, σε διάφορους τομείς και χωρικές κλίμακες, 
μπορούν να την επηρεάσουν. Η ενσωμάτωση πληροφοριών από την ανάλυ-
ση των ενδιαφερομένων φορέων είναι ζωτικής σημασίας σε αυτό το σημείο. 
Η ανάπτυξη ενός εννοιολογικού μοντέλου (conceptual model) είναι χρήσιμη 
για την καταγραφή των σχέσεων ανάμεσα στους παράγοντες που αναγνωρί-
στηκαν στα προηγούμενα Βήματα (στόχοι, απειλές, ευκαιρίες, συμφέροντα 
των ενδιαφερόμενων φορέων και χαρακτηριστικά του ευρύτερου πλαισίου).  

βάσικέσ σΥσΤάσέισ κάι δέικΤέσ άΠοΤέλέσΜάΤωΝ γιά Το κριΤΗριο 6.3.1
 ▶ καθόρισμόσ των στόχων διατηρησησ τόυ φυσικόυ περιβαλλόντόσ  
  (συμπεριλαμβανόμενων των στόχων για την ανθρωπινη ευημερια και  
  ενδεχόμενωσ και των πόλιτιστικων στόχων) και αξιόλόγηση τησ υφι- 
  σταμενησ καταστασησ τόυσ.
 ▶ Αναγνωριση και ταξινόμηση των κρισιμων παραμετρων (απειλεσ/ 
  ευκαιριεσ).
 ▶ Πραγματόπόιηση πληρόυσ αναλυσησ τησ υφισταμενησ καταστασησ, η  
  όπόια λαμβανει υπόψη και στόιχεια από την αναλυση των ενδιαφερό- 
  μενων φόρεων.

Κριτήριο  
6.3.1 
Γίνεται κατάλλη-
λη εννοιολόγηση 
του σχεδιασμού 
της διαχείρισης 
(στόχοι, κίνδυνοι 
και ευκαιρίες, λε-
πτομερής ανάλυ-
ση της υφιστάμε-
νης κατάστασης)
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Στα συνήθη εγχειρήματα διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος, οι 
πολιτιστικές αξίες συχνά παραβλέπονται και δεν αντιμετωπίζονται 
κατάλληλα, ή μπορεί απλά να καταγράφονται ως γνωρίσματα του 
ευρύτερου πλαισίου. οι πολιτιστικές αξίες, καθώς και άλλοι τύποι αξι-
ών συνήθως δεν αναγνωρίζονται ως προς τις μεταξύ τους σχέσεις και 
σπάνια λαμβάνονται υπόψη, τόσο στην ανάλυση όσο και κατά τη δια-
μόρφωση σκοπών (objectives) και στρατηγικών. Μία από τις σημαντι-
κότερες προτάσεις που κάνει η Προσέγγιση INCReAte είναι ότι αυτοί οι 
άλλοι τύποι αξιών (κυρίως οι πολιτιστικές αλλά και οι κοινωνικές, οικο-
νομικές κλπ αξίες) θα πρέπει να αναγνωρίζονται παράλληλα και σε σχέ-
ση με τις οικολογικές αξίες και, συνεπώς, να λαμβάνονται υπόψη κατά 
τη σύνταξη των διαχειριστικών σχεδίων (δηλαδή κατά την ανάλυση και 
τον καθορισμό των σκοπών και των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων της 
διαχείρισης). Έτσι, θα πρέπει να προσδιορίζονται όλοι οι τύποι αξιών 
(Αρχή 2.1 και 3.1), να αξιολογούνται οι συσχετίσεις τους (Αρχή 4.1) και 
να γίνεται ανάλογη διαμόρφωση των σχεδίων διαχείρισης (σύμφωνα 
με την παρούσα Αρχή). Επιπλέον, ο συνδυασμός διαφορετικών τύπων 
αξιών προάγει την ολοκληρωμένη θεώρηση της επιστήμης και της 
παραδοσιακής γνώσης (όπως και το διάλογο ανάμεσα σε επιστήμονες 
και τοπικούς εμπειροτέχνες). κάτι τέτοιο επιδρά θετικά στην προώθη-
ση βιώσιμων δραστηριοτήτων διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος, 
αλλά και στην προαγωγή της οικειοποίησης σκοπών και αποτελεσμά-
των από τα εμπλεκόμενα μέρη.

βάσικέσ σΥσΤάσέισ κάι δέικΤέσ άΠοΤέλέσΜάΤωΝ γιά Το κριΤΗριο 6.3.2
 ▶ οι σκόπόι τησ διαχειρισησ περιλαμβανόυν με σαφη τρόπό τόσό τισ  
  όικόλόγικεσ όσό και τισ πόλιτιστικεσ αξιεσ.
 ▶ οι διαδικασιεσ σχεδιασμόυ και πρόγραμματισμόυ ενσωματωνόυν τόσό  
  την επιστημη όσό και την παραδόσιακη γνωση, για τόν καθόρισμό των  
  διαχειριστικων σκόπων και την υλόπόιηση δραστηριότητων και μετρων.

Ένα σχέδιο δράσης αποτελείται από τους στόχους επιθυμητής κατάστασης 
(goals), τις στρατηγικές και τους σκοπούς (objectives) της διαχείρισης, μαζί με 
ορισμένες βασικές παραδοχές. οι στόχοι επιθυμητής κατάστασης περιγρά-
φουν αυτό που θέλει να πετύχει η διαχείριση. Συνδέονται με τους στόχους δια-
τήρησης του φυσικού περιβάλλοντος και υποδεικνύουν την επιδιωκόμενή τους 
κατάσταση μακροπρόθεσμα. οι στρατηγικές προετοιμάζουν το έδαφος για 
αυτό που πρέπει να γίνει για να επιτευχθούν οι στόχοι επιθυμητής κατάστασης 
και, από αυτήν την άποψη, καθορίζουν το «πού» και το «πώς» της παρέμβασης. 
Τα παραπάνω προϋποθέτουν την επιλογή βασικών σημείων παρέμβασης στο 
εννοιολογικό μοντέλο και την οργάνωση δράσεων με κοινή εστίαση και εύρος 

Κριτήριο 
6.3.3
Υφίστανται σχέδια 
δράσης (στόχοι 
επιθυμητής κατά-
στασης, στρατη-
γικές, αλυσίδες 
αποτελεσμάτων 
και σκοποί)

6

Κριτήριο 
6.3.2
Γίνεται συσχέτιση 
της οικολογικής 
και πολιτιστικής 
σημασίας της 
περιοχής με τους 
σκοπούς και τα 
επιθυμητά απο-
τελέσματα της 
διαχείρισης
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Ένα σχέδιο παρακολούθησης είναι χρήσιμο για την αξιολόγηση των 
παραδοχών που έχουν γίνει στις αλυσίδες αποτελεσμάτων και για την 
παρακολούθηση της προόδου, όσον αφορά την επίτευξη των στόχων 
επιθυμητής κατάστασης και των σκοπών. Είναι επίσης χρήσιμο για τον 
εντοπισμό των πόρων που απαιτούνται για την υλοποίηση, τη διαχείρι-
ση του χρόνου και την αναγνώριση των πιθανών κινδύνων. Η ανάπτυ-
ξη ενός σχεδίου παρακολούθησης περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του 
κοινού και των αναγκών πληροφόρησής του (για ποιους γίνεται η παρα-
κολούθηση, τι θα ήθελαν να μάθουν και σε ποιο βαθμό). Η αποτελε-
σματική παρακολούθηση αξιοποιεί ελάχιστους οικονομικούς και ανθρώ-
πινους πόρους για την παροχή των ελάχιστων αξιόπιστων πληροφοριών 
που απαιτούνται για την παρακολούθηση της προόδου και την προσαρ-
μογή. Για τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων τίθενται δείκτες (οι 
οποίοι πρέπει να ανταποκρίνονται στις αναγνωρισμένες ανάγκες πλη-
ροφόρησης και να συνδέονται με τις αλυσίδες αποτελεσμάτων) και επι-
λέγονται μέθοδοι μέτρησης αυτών. Ένα επιχειρησιακό σχέδιο πρέπει να 
θέτει εν δράσει τις στρατηγικές και τα σχέδια. Τα βασικά στοιχεία του 
περιλαμβάνουν τη χρηματοδότηση, τις ανθρώπινες ικανότητες και τις 
συνεργασίες, την αντιμετώπιση κινδύνων και τη διασφάλιση της βιωσι-

Κριτήριο 
6.3.4 
Υφίστανται 
σχέδια παρα-
κολούθησης, 
επιχειρησιακής 
εφαρμογής και 
εργασίας

6
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εφαρμογής για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων επιθυμητής κατάστασης 
και σκοπών. Πρόκειται για μια τριπλή διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει (1) 
έρευνα των υφιστάμενων στρατηγικών, (2) δημιουργία νέων στρατηγικών και 
(3) επιλογή βέλτιστων στρατηγικών. κατά τη διάρκεια αυτού του βήματος, ανα-
πτύσσεται μια «θεωρία αλλαγής» χρησιμοποιώντας αλυσίδες αποτελεσμάτων 
για να απεικονιστούν οι σαφείς υποθέσεις που πρέπει να γίνονται σχετικά με 
το πώς οι στρατηγικές αυτές συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων επιθυμη-
τής κατάστασης. οι σκοποί χρησιμεύουν ως επίσημες διατυπώσεις αποτελε-
σμάτων ή ενδιάμεσων αποτελεσμάτων, οι οποίες περιγράφουν τις επιθυμη-
τές αλλαγές στις παραμέτρους. Είναι προσανατολισμένοι στα αποτελέσματα, 
μετρήσιμοι, χρονικά περιορισμένοι, συγκεκριμένοι και πρακτικοί. 

βάσικέσ σΥσΤάσέισ κάι δέικΤέσ άΠοΤέλέσΜάΤωΝ γιά Το κριΤΗριο 6.3.3
 ▶ καθόρισμόσ των στόχων επιθυμητησ καταστασησ και των στρατηγικων  
  τόυ πρόγραμματόσ, με βαση την επιλόγη των κυριων σημειων παρεμ- 
  βασησ. 
 ▶ Διατυπωση θεωριων αλλαγησ για τισ κυριεσ στρατηγικεσ, μεσω αλυσιδων  
  απότελεσματων.
 ▶ καθόρισμόσ σκόπων για τα κυρια ενδιαμεσα απότελεσματα.
 ▶ Ενσωματωση τησ ανθρωπινησ ευημεριασ στόυσ στόχόυσ, τισ στρατηγικεσ  
  και τόυσ σκόπόυσ.

[ Κριτήριο 

6.3.3 συνέχεια ]
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Η διαχείριση και τα σχέδιά της θα πρέπει να αναθεωρούνται περιο-
δικά, ώστε να ανταποκρίνονται στα δεδομένα της παρακολούθησης, 
καθώς και για να γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές σε σχέση με 
τις μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές, κοινωνικο-πολιτιστικές και οικο-
νομικές ευρύτερες συνθήκες. Τα διαχειριστικά σχέδια συνήθως έχουν 
έναν συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, ανάλογα με τους προς διαχείριση 
πόρους, το μέγεθος και τη σημασία της περιοχής καθώς και την κλίμακα 
και την ένταση των σχεδιαζόμενων δράσεων. ωστόσο, ακόμη και κατά 

Κριτήριο 
6.3.5

6
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μότητας των αποτελεσμάτων. Ένα σχέδιο εργασίας βασίζεται στα προ-
αναφερθέντα σχέδια και διευκρινίζει λεπτομερώς ποιες συγκεκριμένες 
δραστηριότητες και καθήκοντα εμπεριέχονται σε κάθε στρατηγική, στά-
διο παρακολούθησης και επιχειρησιακή λειτουργία, πχ ποιος θα είναι 
υπεύθυνος και υπόλογος για κάθε έργο, πότε πρέπει να αναλαμβάνει 
κάθε εργασία και τη σειρά αυτών των εργασιών, καθώς και πόσοι οικο-
νομικοί και άλλοι πόροι απαιτούνται. Τα σχέδια εργασίας καθοδηγούν 
τις δραστηριότητες της διαχείρισης για μια συγκεκριμένη χρονική περίο-
δο και μπορεί να θεωρηθούν ως το πλέον βασικό μέρος ενός διαχειριστι-
κού σχεδίου. οι πληροφορίες που απαιτούνται για το διαχειριστικό σχέ-
διο προέρχονται από την εργασία που έγινε σε όλες τις προηγούμενες 
Αρχές. Τόσο η διάρκεια της εφαρμογής, όσο και η ποσότητα δεδομένων 
και πληροφοριών ενός διαχειριστικού σχεδίου, εξαρτώνται από διάφο-
ρους παράγοντες, οι σημαντικότεροι από τους οποίους είναι τα είδη των 
προς διαχείριση πόρων, το μέγεθος και η σημασία της περιοχής καθώς 
και η κλίμακα και η ένταση των σχεδιαζόμενων ενεργειών και δράσεων. 
Το διαχειριστικό σχέδιο πρέπει να καταρτίζεται, να εφαρμόζεται και να 
παραμένει ενημερωμένο. οι μακροπρόθεσμοι σκοποί της διαχείρισης 
και τα μέσα επίτευξής τους (δηλαδή οι στρατηγικές) πρέπει να αναφέρο-
νται με σαφή τρόπο μέσα στο διαχειριστικό σχέδιο.

βάσικέσ σΥσΤάσέισ κάι δέικΤέσ άΠοΤέλέσΜάΤωΝ γιά Το κριΤΗριο 6.3.4
 ▶ Σαφησ καθόρισμόσ τόυ απαραιτητόυ κόινόυ και των πληρόφόριων για  
  την παρακόλόυθηση και επιλόγη δεικτων και μεθόδων για την παρα- 
  κόλόυθηση.
 ▶ Σαφησ καθόρισμόσ των χρηματόδότικων αναγκων, τόυ ανθρωπινόυ  
  δυναμικόυ, των κινδυνων και των χρόνικων περιόρισμων.
 ▶ Περιγραφη των καθηκόντων, δραστηριότητων και ευθυνων πόυ σχετιζό- 
  νται με τα σχεδια δρασησ, παρακόλόυθησησ και λειτόυργιασ.
 ▶ Επαρκησ παρόυσιαση τησ περιγραφησ και τησ λόγικησ των πρότεινόμενων  
  διαχειριστικων συστηματων, μετρων και δραστηριότητων (στρατηγικεσ  
  διαχειρισησ).

[ Κριτήριο 

6.3.4 συνέχεια ]
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Η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα στις προσπάθειες διατήρησης 
του φυσικού περιβάλλοντος αποτελούν βασικές πτυχές της διαχείρισης. 
Το σκεπτικό της Προσέγγισης INCREAte είναι ότι οι απαιτήσεις χρηματο-
δότησης για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος μπορούν, μακρο-
πρόθεσμα, να μειωθούν σημαντικά αν προωθούνται οι αποτελεσματικές 
αλληλεπιδράσεις μέσω της συμμετοχής και της οικοδόμησης συναίνεσης, 
αν διερευνώνται οι συνέργειες μεταξύ των φορέων και αν αξιοποιείται το 
τοπικό ανθρώπινο δυναμικό. ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει 
καθόλου κόστος. Αντιθέτως, και ιδιαίτερα στην αρχή ενός εγχειρήματος, 
μπορεί να υφίστανται σημαντικές απαιτήσεις πόρων, οι οποίες μπορεί να 

6
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Κριτήριο 
6.3.7 
Ένας μακροπρό-
θεσμος σχεδια-
σμός χρηματο-
δότησης παρέχει 
επαρκείς πόρους 
για τη διαχείριση 
της περιοχής

Αν και, θεωρητικά, τα πάντα μπορούν να σχεδιαστούν σωστά, αυτό από 
μόνο του δεν εγγυάται την επιτυχία της διαδικασίας, εκτός εάν αντιμετω-
πιστούν επαρκώς τα ζητήματα που αφορούν το προσωπικό. Ένας επαρκής 
αριθμός ειδικευμένων ανθρώπων για κάθε εργασία της διαχείρισης είναι το 
κλειδί για την επιτυχία κάθε προγράμματος. Επιπλέον, το προσωπικό χρειά-
ζεται συνεχή και κατάλληλη κατάρτιση. 

βάσικέσ σΥσΤάσέισ κάι δέικΤέσ άΠοΤέλέσΜάΤωΝ γιά Το κριΤΗριο 6.3.6
 ▶ Αναπτυξη δεξιότητων για ενα ετερόγενεσ συνόλό μελων τόυ πρόσωπικόυ  
  (πχ ειδικότητεσ, μεταπτυχιακεσ σπόυδεσ, ερευνητικη εμπειρια κλπ.). 
 ▶ Επαρκησ αριθμόσ υπαλληλων για τισ διαχειριστικεσ αναγκεσ τησ περιόχησ.
 ▶ Ευκαιριεσ καταρτισησ και αναπτυξησ για τό πρόσωπικό τησ διαχειρισησ.

Κριτήριο 
6.3.6
ή εκπαίδευση 
και οι δεξιότητες 
του προσωπικού 
συνάδουν με τις 
διαχειριστικές 
ανάγκες της 
περιοχής, και 
λαμβάνουν υπό-
ψη τις εκτιμώμε-
νες μελλοντικές 
ανάγκες

τη διάρκεια αυτής της καθορισμένης περιόδου, ενδέχεται να υπάρχουν 
λόγοι για αναθεώρηση και επανακαθορισμό της διαχειριστικής διαδικα-
σίας, με βάση τις αρχές της προσαρμοστικής διαχείρισης.  

βάσικέσ σΥσΤάσέισ κάι δέικΤέσ άΠοΤέλέσΜάΤωΝ γιά Το κριΤΗριο 6.3.5
 ▶ υφισταται και χρησιμόπόιειται περιόδικα ενα συστημα αξιόλόγησησ τησ  
  διαχειριστικησ απότελεσματικότητασ.

[ Κριτήριο 

6.3.5 

ή διαχείριση 
προβλέπει μια 
διαδικασία ανα-
θεώρησης και 
προσαρμογής της 
κατά τη διάρκεια 
του κύκλου ζωής 
της, μέσω αξιολο-
γήσεων της δια-
χειριστικής αποτε-
λεσματικότητας ]
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υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό των συμβατικών προγραμμάτων διατή-
ρησης του φυσικού περιβάλλοντος. ωστόσο, αναμένεται οι οικονομικοί 
πόροι που απαιτούνται για την εξασφάλιση μακροπρόθεσμης βιωσιμότη-
τας των αποτελεσμάτων, μετά την ολοκλήρωση μεμονωμένων προγραμ-
μάτων, να είναι πολύ λιγότεροι. Η συμμετοχή των κύρια ενδιαφερομέ-
νων φορέων και η προώθηση των πολλαπλών δεσμών μεταξύ των στόχων 
διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ευημερίας 
έχουν ως αποτέλεσμα την από κοινού οικειοποίηση των προσπαθειών και, 
συνεπώς, τη διεύρυνση των διαθέσιμων ευκαιριών χρηματοδότησης.

βάσικέσ σΥσΤάσέισ κάι δέικΤέσ άΠοΤέλέσΜάΤωΝ γιά Το κριΤΗριο 6.3.7
 ▶ Συνταξη πρόυπόλόγισμόυ για καθε στρατηγικη και δραστηριότητα δια- 
  χειρισησ.
 ▶ ο διαθεσιμόσ πρόυπόλόγισμόσ επαρκει για την επιτευξη βασικων βραχυ- 
  πρόθεσμων διαχειριστικων σκόπων.
 ▶ Διερευνηση των υφισταμενων μηχανισμων χρηματόδότησησ και αξιό- 
  πόιηση τόυσ από τόυσ διαχειριστεσ.
 ▶ Διερευνηση συνεργειων και όικόνόμιων κλιμακασ.

[ Κριτήριο 

6.3.7 συνέχεια  ]
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  CONSErvatiON MEaSUrES PartNErShiP’S OPEN StaNdardS                           
Τα Ανοιχτά Πρότυπα (Open Standards) είναι μια περιεκτική και ευρέως διαδεδομένη 

προσέγγιση που χρησιμοποιείται για τον σχεδιασμό προγραμμάτων, καθώς και 
για τη διαχείριση και την παρακολούθησή τους. Προσφέρουν μια καθοδήγηση 
με καλή διάρθρωση, καθώς και παραδείγματα σχετικά με τον τρόπο σχεδια-
σμού και προγραμματισμού στην προσαρμοστική διαχείριση. Είναι ένας πλή-
ρης οδηγός και περιέχει την προσέγγιση ενός πλήρους διαχειριστικού κύκλου.    

αΦορα: ΚριΤήριA 6.3.1 - 6.3.5

 CONSErvatiON MEaSUrES PartNErShiP’S gUidaNCE ON SOCial 
rESUltS aNd hUMaN WEllbEiNg                          

οδηγός για τα Ανοικτά Πρότυπα, ιδιαίτερα χρήσιμος για εναλλακτικούς τρόπους 
ενσωμάτωσης των κοινωνικών αποτελεσμάτων και των θεμάτων ανθρώπινης 
ευημερίας στο σχεδιασμό διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος. Είναι ένα 
απαραίτητο συμπλήρωμα για τη χρήση των Ανοικτών Προτύπων και προωθεί 
τις ολοκληρωμένες προσπάθειες διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος.

αΦορα: ΚριΤήριA 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3

  fOUNdatiONS Of SUCCESS’S USiNg CONCEPtUal MOdElS                          
Αυτός ο συμπληρωματικός οδηγός των Ανοικτών Προτύπων τεκμηριώνει τη χρή-
ση εννοιολογικών μοντέλων στο σχεδιασμό ενός προγράμματος. Τα εννοιολογι-
κά μοντέλα συμβάλλουν στην οπτική απεικόνιση των στόχων, των απειλών/ευκαι-
ριών και των διασυνδέσεών τους. Τα εννοιολογικά μοντέλα αποτελούν τη βάση για 
τη θεωρία αλλαγής, την οποία επιχειρούν να εφαρμόσουν οι στρατηγικές διαχείρισης.  

αΦορα: ΚριΤήριA 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3

CMP

Open Standards for the 
Practice of Conservation
Version 3.0  /  April 2013

The Conservation Measures Partnership (CMP) is a consortium of conservation 
organizations whose mission is to advance the practice of conservation by 
developing, testing, and promoting principles and tools to credibly assess and 
improve the effectiveness of conservation actions.

The Conservation Measures Partnership

 
 

 

 
 

 

2. Plan Actions and 
    Monitoring

•	 Develop	goals,	strategies,	
assumptions,	and	objectives

•	 Develop	monitoring	plan
•	 Develop	operational	plan

1. Conceptualize
•	 Define	planning	purpose	and	

project	team
•	 Define	scope,	vision,	targets
•	 Identify	critical	threats
•	 Analyze	the	conservation	situation

3. Implement Actions and     
    Monitoring

•	 Develop	work	plan	and	
timeline

•	 Develop	and	refine	budget
•	 Implement	plans

4. Analyze, Use, Adapt
•	 Prepare	data	for	analysis
•	 Analyze	results
•	 Adapt	strategic	plan

5. Capture and Share 
    Learning

•	 Document	learning
•	 Share	learning
•	 Create	learning	environment

Version 2012-06-27

Addressing Social Results and Human 
Wellbeing Targets in Conservation Projects

Conservation Measures Partnership
www.conservationmeasures.org

Guidance Version: 2012-06-27 

Using Conceptual Models to 
Document a Situation Analysis 

An FOS How-To Guide 

April 2009 

Foundations of Success 
Improving the Practice of Conservation

www.FOSonline.org
info@FOSonline.org

  biOdivErSity SUPPOrt PrOgraM’S thrEat rEdUCtiON 
 aSSESSMENt                           
ο οδηγός «Αξιολόγησης Μείωσης των Απειλών» προσφέρει μια εναλλακτική 
λύση από την συμβατική παρακολούθηση βιολογικών δεικτών. Είναι ένα 
πρακτικό εργαλείο για την παρακολούθηση των απειλών, ως έμμεση εκτίμηση 
της επιτυχίας της διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος. 

αΦορα: ΚριΤήριO 6.3.4

A  G u i d e  t o  T h r e a t  R e d u c t i o n  A s s e s s m e n t  f o r  C o n s e r v a t i o n

I S O U R

P R O J E C T  

SUCCEEDING?

R ichar d  M ar go lu is  and  N ick  S a la f sky BI ODI VERSITY  SUPPORT PROGRAM
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http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step6-tools/CMP-Open-Standards-2013.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step6-tools/CMP-Social-Results-2012.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step6-tools/CMP-Social-Results-2012.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step6-tools/FOS-Conceputal-Model-Guide-2009.pdf
http://cmp-openstandards.org/wp-content/uploads/2014/03/CMP-OS-V3-0-Final.pdf
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY6KGIke3SAhVD6RQKHSAyA_kQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fosonline.org%2Fwordpress%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F09%2FDRAFT-Guidance-on-HWT-and-Social-Results-in-Conservation-Projects-v2012-06-27.pdf&usg=AFQjCNE4JhO_pWnf2gogRFyz9M1caZHtNw&sig2=6-hBieI9Y4p6f91GQchu-g&bvm=bv.150475504,d.d24
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjynpX3kO3SAhUB2RQKHc4cC9kQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fosonline.org%2Fwordpress%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F09%2FFOS_Conceputal_Model_Guide_April2009.pdf&usg=AFQjCNHFmRRAMSNH6IdZdWon_dYrJc9w-g&sig2=TbB1VSc13mIh1APq_xgd-A&bvm=bv.150475504,d.d24
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step6-tools/BSP-Threat-Reduction-Assessment-2001.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step6-tools/BSP-Threat-Reduction-Assessment-2001.pdf
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-wMKcke3SAhVJUBQKHd_ZA8kQFggmMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.fosonline.org%2Fwordpress%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F08%2FTRA.pdf&usg=AFQjCNFOwiPx8uU0Jp2sE2x1dlrmoy0AoQ&sig2=o_cJpy9IpmFpAQ-5Ul7bCA&bvm=bv.150475504,d.d24


.

  MEdWEt’S iNtEgratEd MaNagEMENt Of MEditErraNEaN  
WEtlaNdS                        
Δημοσίευση που πραγματεύεται βασικά ζητήματα σχετικά με τον σχεδιασμό και 
την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης στη Μεσόγειο. Αυτή η προ-
σέγγιση παρέχει μια σειρά πληροφοριών για θέματα όπως (1) ποιες συνθή-
κες είναι κατάλληλες για την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης διαχειριστικής 
προσέγγισης, (2) ποια είναι η κατάλληλη κλίμακα της περιοχής, (3) ποιοι είναι 
οι βασικοί φορείς που πρέπει να εμπλακούν, (4) πώς να διευκολυνθεί ο δι-
άλογος μεταξύ των ανταγωνιστών χρηστών πόρων των υγροτόπων, (5) ποιες 
οργανώσεις και υποδομές μπορούν να έχουν ηγετική θέση στην ολοκληρωμένη 
διαχείριση υγροτόπων, (6) πώς να ενισχυθούν οι ικανότητες διαμεσολάβησης στην 
πορεία προς την ολοκληρωμένη διαχείριση και (7) ποιος είναι ο ρόλος που μπορεί να 
έχει το κράτος στην υποστήριξη των ολοκληρωμένων δομών διαχείρισης.

αΦορα: ΚριΤήριO 6.3.2

  UNitEd NatiONS ENvirONMENtal PrOgraMME’S tOOlkit ON 
CONSErvatiON by iNdigENOUS PEOPlE aNd lOCal COMMUNitiES                          
Έχοντας ως στόχο την υποστήριξη της συμμετοχής των αυτόχθονων πληθυσμών στη 
διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος (και ειδικότερα σε περιοχές διατηρημένες 

από τις κοινότητες), αυτή η εργαλειοθήκη παρέχει εύχρηστη καθοδήγηση και εργα-
λεία που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη ικανοτήτων και στην ανταλλαγή γνώσεων.

αΦορα: ΚριΤήριO 6.3.2
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  MaCkENziE vallEy ENvirONMENtal iMPaCt rEviEW bOard’S 
gUidEliNES fOr iNCOrPOratiNg traditiONal kNOWlEdgE iN 
ENvirONMENtal iMPaCt aSSESSMENtS
Αυτές οι οδηγίες βοηθούν στην ενσωμάτωση της παραδοσιακής γνώσης και 
των αξιών στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. οι στόχοι τους είναι οι 

εξής: να συμβάλουν σε μια δίκαιη διαδικασία ΜΠΕ, να ενθαρρύνουν τη δημό-
σια συμμετοχή και να σέβονται και να αξιοποιούν τα οφέλη της παραδοσιακής 

γνώσης σε μια χρηστή διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν το περιβάλλον.

αΦορα: ΚριΤήριO 6.3.2

Box 938, 200 Scotia Centre, 

(5102-50th Avenue), 

Yellowknife, NT.  X1A 2N7 

Phone: (867) 766-7050    

Fax: (867) 766-7074

www.reviewboard.ca

   Traditional Knowledge
in Environmental Impact Assessment July 2005

 GUIDELINES FOR INCORPORATING
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  CONvENtiON ON biOlOgiCal divErSity’S akWé kON gUidEliNES                           
Ένας χρήσιμος οδηγός για την ολοκληρωμένη θεώρηση των μελετών πολιτι-
στικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων (βλ. επίσης Βήμα 3ο, 
προτεινόμενα εργαλεία για την Αρχή 3.1).

αΦορα: ΚριΤήριO 6.3.2 

Most indigenous and local communities live in areas where the vast 
majority of the world's genetic resources are found and their 
cultures and knowledge are deeply rooted in the environment on which
they depend. As a result, developments proposed to take place on lands
and waters traditionally occupied by indigenous and local communities
have been a source of concern to these communities because of the 
potential long-term negative impacts on their livelihoods and traditional
knowledge.

To address this concern, Parties to the Convention decided to develop, in
cooperation with indigenous and local communities, the Akwé: Kon
Voluntary Guidelines for the Conduct of Cultural, Environmental and
Social Impact Assessment regarding Developments Proposed to take place
on, or which are Likely to Impact on, Sacred Sites and on Lands and
Waters Traditionally Occupied or Used by Indigenous and Local
Communities.The Voluntary Guidelines were named by a Mohawk term:
“Akwé: Kon” meaning "everything in creation", so as to emphasize the
holistic nature of this instrument.

Their publication under the Convention on Biological Diversity makes
them available to a wide audience, including international and regional
organizations, indigenous and local communities and non-governmental
and civil society organizations.

More information on the guidelines may be obtained from the national
focal points for the Convention, or the Convention Secretariat.

Secretariat Convention on Biological Diversity
393 Saint-Jacques, Suite 300

Montreal, QC, H2Y 1N9
CANADA

Tel.: +1 (514) 288-2220
Fax: +1 (514) 288-6588

Email: secretariat@cbd.int
www.cbd.int

CBD GUIDELINES

Akwé: Kon Guidelines

A toolkit to support 
conservation by 
indigenous peoples and 
local communities:

Building capacity and sharing 
knowledge for Indigenous Peoples’ 
and Community Conserved 
Territories and Areas (ICCAs)

UNEP
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http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step6-tools/MEDWET-Integrated-Management-Mediterranean-Wetlands-2005.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step6-tools/MEDWET-Integrated-Management-Mediterranean-Wetlands-2005.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step6-tools/UNEP-WCMC-Toolkit-2013.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step6-tools/UNEP-WCMC-Toolkit-2013.pdf
http://medwet.org/wp-content/uploads/2010/02/N13_Integrated_Management_of_Mediterranean_Wetlands.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step6-tools/MACKENZIE-VALLEY-BOARD-Traditional-Knowledge-2005.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step6-tools/MACKENZIE-VALLEY-BOARD-Traditional-Knowledge-2005.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step6-tools/MACKENZIE-VALLEY-BOARD-Traditional-Knowledge-2005.pdf
http://www.socialimpactassessment.com/documents/1247177561_MVReviewBoard_Traditional_Knowledge_Guidelines.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step6-tools/CBD-Akwe-Kon-Guidelines-2004.pdf
https://www.cbd.int/doc/publications/akwe-brochure-en.pdf
http://www.iccaregistry.org/assets/ICCA%20toolkit%20final%20Version%202-d28f988305a52c562d77fd2b1868a547534d5852ecb6abb05819fab8f6bae6e8.pdf


.

  WOrld baNk’S PhySiCal CUltUral rESOUrCES  SafEgUard 
POliCy gUidEbOOk                           
ο οδηγός Πολιτικής για τη Διασφάλιση των Φυσικών και Πολιτιστικών Πόρων 
αποσκοπεί στη διαφύλαξη των πολιτικών και των πρακτικών ως αναπόσπαστο 
μέρος των προσπαθειών για αειφόρο ανάπτυξη (διατίθεται επίσης και στα 
εργαλεία του 3ου Βήματος).  

αΦορα: ΚριΤήριO 6.3.2

  riO tiNtO’S rESOUrCE gUidE fOr CUltUral hEritagE MaNagEMENt                          
Σύμφωνα με την εταιρεία Rio Tinto (βλ. επίσης τα εργαλεία του 3ου Βήματος- Αρχή 3.1), 
η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες 
κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης, καθώς δεν υπάρχει ένα ενιαίο μοντέλο που να 
εφαρμόζεται παντού. Αυτός ο οδηγός περιλαμβάνει τις δράσεις που πραγματο-
ποιούνται για την αναγνώριση, την αξιολόγηση, τη λήψη και εφαρμογή αποφά-
σεων που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά.

αΦορα: ΚριΤήριO 6.3.2

  aUStraliaN alPS liaiSON COMMittEE’S gUidEliNES fOr 
CUltUral laNdSCaPE MaNagEMENt
Μια έκθεση για τη διαχείριση του πολιτιστικού τοπίου, η οποία παρέχει λε-
πτομερείς πληροφορίες για την αξιολόγησή του, τη διαχείριση και τον σχε-
διασμό της κατάλληλης πολιτικής και στρατηγικής διατήρησης. Παρόλο που 

αναπτύχθηκε για τις Αυστραλιανές Άλπεις, αυτό το έγγραφο μπορεί να είναι 
ένας χρήσιμος οδηγός και για άλλες περιοχές.

αΦορα: ΚριΤήριO 6.3.2
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Why cultural 
heritage matters
A resource guide for integrating

cultural heritage management into 

Communities work at Rio Tinto

CULTURAL  

LANDSCAPE  

ANAGEMENT  M

Guidelines for identifying, assessing and managing 

cultural landscapes in the Australian Alps national parks 

Cultural Heritage Working Group  
Australian Alps Liaison Committee  

Report prepared by Jane Lennon & Steve Mathews  
Jane Lennon and Associates,  

Heritage consultants  

March 1996  
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  dEPartMENt Of CONSErvatiON’S gUidEliNES fOr MaNagiNg 
arChaEOlOgiCal SitES                           
Αυτή η δημοσίευση σχετικά με τη διατήρηση των αρχαιολογικών περιοχών πε-
ριγράφει πιθανές απειλές για την κατάσταση των περιοχών πολιτιστικής κληρο-
νομιάς και παρέχει οδηγίες για τεχνικές διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος 

που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε διάφορα οικολογικά περιβάλλοντα, με 
περιοχές στη Νέα Ζηλανδία ως μελέτες περίπτωσης. 

αΦορα: ΚριΤήριO 6.3.2

Kevin L. Jones

Caring for 
archaeological sites

Practical guidelines for protecting  
and managing archaeological sites  
in New Zealand
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  taSMaNiaN WildErNESS WOrld hEritagE arEa’S 
 MaNagEMENt PlaN
Το εν λόγω ολοκληρωμένο  σχέδιο διαχείρισης υποστηρίζει ότι η προστασία 
και η διατήρηση των πολιτιστικών και φυσικών αξιών πρέπει όλο και περισσό-
τερο να θεωρούνται αλληλένδετες και συμπληρωματικές δραστηριότητες. Το 
διαχειριστικό σχέδιο συνοψίζει τις δεσμεύσεις που απαιτούνται για μια ολο-
κληρωμένη διαχείριση.

αΦορα: ΚριΤήριO 6.3.2 

  WWf’S raPid aSSESSMENt aNd PriOritizatiON Of PrOtECt-
Ed arEa MaNagEMENt MEthOdOlOgy        
Η συγκεκριμένη μεθοδολογία Ταχείας Αξιολόγησης και Ιεράρχησης της Δια-
χείρισης Προστατευόμενων Περιοχών είναι μια απλή και κατατοπιστική προ-
σέγγιση που βασίζεται σε ποιοτικούς δείκτες για την αξιολόγηση της διαχει-
ριστικής αποτελεσματικότητας.

αΦορα: ΚριΤήριO 6.3.5

  CENtral aMEriCaN PrOtECtEd arEa SyStEM’S StratEgy 
fOr MONitOriNg thE MaNagEMENt Of PrOtECtEd arEaS iN 
CENtral aMEriCa gUidE
Αυτή η στρατηγική παρακολούθησης για τη διαχείριση προστατευόμενων πε-
ριοχών παρέχει ένα απλό και χαμηλού κόστους σύνολο εργαλείων αξιολόγησης 

της αποτελεσματικότητας. Είναι ιδιαίτερα προσαρμόσιμη και χρήσιμη στη δημι-
ουργία δεδομένων, μέσω ποιοτικών δεικτών σε εύχρηστη μορφή.   

αΦορα: ΚριΤήριO 6.3.5

TASMANIAN WILDERNESS

WORLD HERITAGE AREA

(TWWHA)

MANAGEMENT PLAN

2016

PA
TR

IM
ONIO MUNDIAL

• W
O

R
LD

 H
ERITAGE • PATRIMOIN

E 
M

O
N

D
IA

L 
•

Tasmanian Wilderness
inscribed on the World 
Heritage List in 1982

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

T
A

SM
A

N
IA

N
 W

IL
D

E
R

N
E

SS W
O

R
L

D
 H

E
R

IT
A

G
E

 A
R

E
A

 (T
W

W
H

A
) • M

A
N

A
G

E
M

E
N

T
 P

L
A

N
 • 2

0
1

6
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Programa Ambiental Regional para Centroamérica (PROARCA)
Central American Protected Areas System (CAPAS)

Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD)
United States Agency for International Development (USAID)

STRATEGY FOR MONITORING
THE MANAGEMENT OF PROTECTED AREAS IN

CENTRAL AMERICA

By: José Courrau

May 1999
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  iUCN’S gUidEliNES ON SaCrEd NatUral SitES
Αυτές οι οδηγίες παρέχουν συμβουλές για τη διαχείριση των Ιερών Φυσικών 
Περιοχών σε προστατευόμενες περιοχές. Περιλαμβάνουν αρχές και λεπτο-

μερείς κατευθύνσεις, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών Ιερών 
Φυσικών Περιοχών. Παρέχεται επίσης μια λίστα ελέγχου για διαχειριστές προ-

στατευόμενων περιοχών που περιέχουν ιερούς τόπους ή διαδρομές προσκυνη-
τών, μαζί με σχετικές μελέτες περίπτωσης. 

αΦορα: ΚριΤήριO: 6.3.2
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  NatUrE CONSErvaNCy’S CONSErvatiON aCtiON PlaNNiNg 
haNdbOOk
Ένα εγχειρίδιο για τον σχεδιασμό της διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος, 
το οποίο αναφέρεται σε όλα τα βασικά θέματα σχεδιασμού και εφαρμογής. 
Ήταν μια από τις κινητήριες δυνάμεις πίσω από τα Ανοικτά Πρότυπα για τον Σχεδι-
ασμό της Διατήρησης του Φυσικού Περιβάλλοντος. 

αΦορα: Ολα Τα ΚριΤήρια Τής αρχής 6.3

Defining Your Project

•Project people
•Project scope and 

focal targets

Developing Strategies 
& Measures

•Target viability
•Critical threats

•Situation analysis
•Objectives & actions

•Measures

Using Results 
To Adapt & Improve

•Analyze actions & data
•Learn from results

•Share findings

Implementing Strategies &
Measures

•Develop workplans
•Implement actions

•Implement measures

conservation action planning handbook 

TNC 2007
Developing strategies, taking actions and measuring success at any scale

The Nature Conservancy, Arlington, VA

  WWf StaNdardS                           
Ένα ευρέως αναγνωρισμένο εγχειρίδιο για τον σχεδιασμό της διατήρησης του φυ-

σικού περιβάλλοντος. Έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τα Ανοικτά Πρότυπα.  

αΦορα: Ολα Τα ΚριΤήρια Τής αρχής 6.3

  

WWF Standards of Conservation
Project and Programme Management

(PPMS)

Version:  19 October 2012
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For more information contact:
UNESCO World Heritage Centre

7, place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP France
Tel : 33 (0)1 45 68 15 71
Fax : 33 (0)1 45 68 55 70
E-mail : wh-info@unesco.org
http://whc.unesco.org
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Enhancing our Heritage Toolkit
Assessing management effectiveness of natural 
World Heritage sites

PM_EOH_23_cover  22/05/08  13:24  Page 1

  UNESCO’S ENhaNCiNg OUr hEritagE tOOlkit                           
Εκτός από ολοκληρωμένη μέθοδος αξιολόγησης της διαχειριστικής αποτελεσμα-
τικότητας, η Εργαλειοθήκη για την «Ανάδειξη της κληρονομιάς μας» της UNeSCO 
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για τον σχεδιασμό της διαχείρισης. 

Παρόλο που δεν είναι καθαρά ένα εργαλείο σχεδίασης, προσφέρει αναμφίβολα 
χρήσιμες πληροφορίες και εργαλεία.

αΦορα: Ολα Τα ΚριΤήρια Τής αρχής 6.3

http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step6-tools/NATURE-CONSERVANCY-Conservation-Action-Planning-2007.pdf
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https://www.conservationgateway.org/Documents/Cap%20Handbook_June2007.pdf
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step6-tools/WWF-Standards-2012.pdf
http://awsassets.panda.org/downloads/0_0_wwf_standards_overview_2012_10_19.pdf
http://whc.unesco.org/document/100750
http://increate.med-ina.org/static/assets/uploads/share/Step6-tools/UNESCO-Enhancing-our-Heritage-Toolkit-2008.pdf
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σΥΝΤοΜογράφιέσ 

CBd Convention on Biological diversity – Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα

ICOMOS International Council on Monuments and Sites – Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων  
 και Τοποθεσιών

IMNC INCREAte Matrix for Nature-Culture links – Πίνακας INCREAte για τις δια- 
 συνδέσεις Φύσης-Πολιτισμού

INCReAte Integrated Nature Culture Approach – ολοκληρωμένη Προσέγγιση Φύσης  
 -Πολιτισμού

IUCN International Union for Conservation of Nature – Διεθνής Ένωση για την  
 Προστασία της Φύσης

IUCN/WCPA IUCN / World Commission on Protected Areas – Διεθνής Ένωση για την Προ- 
 στασία της Φύσης / Παγκόσμια Επιτροπή για τις Προστατευόμενες Περιοχές

MedINA Mediterranean Institute for Nature and Anthropos – Μεσογειακό Ινστιτούτο  
 για τη Φύση και τον Άνθρωπο

MedWet Mediterranean Wetlands Initiative – Πρωτοβουλία για τους Μεσογειακούς  
 υγροτόπους

MS Management Standard – Πρότυπο Διαχείρισης

UNeSCO  United Nations educational, Scientific and Cultural Organisation – Εκπαιδευ- 
 τικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών

WWF World Wide Fund for Nature – Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση

χ.χ. χωρίς χρονολογία
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