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Σεμινάριο της Κυπριακής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του ΣτΕ  

για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς 

 

Σεμινάριο, με τίτλο “Initiatives to strengthen international capacities for the protection of 

cultural property and the prevention of illicit trafficking in cultural goods – the Council of 

Europe Convention on Offences related to Cultural Property”, διοργανώνει η Κυπριακή 

Προεδρία της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε συνεργασία με τον 

Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού. 

 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιανουαρίου 2017, στον χώρο του Συμβουλίου 

της Ευρώπης στο Στρασβούργο και απευθύνεται στους εμπειρογνώμονες των κρατών 

μελών και διεθνών οργανισμών που ετοιμάζουν το κείμενο της νέας Σύμβασης του 

Συμβουλίου της Ευρώπης περί Αδικημάτων που αφορούν στα Πολιτιστικά Αγαθά, τις 

Μόνιμες Αντιπροσωπείες των κρατών μελών και Παρατηρητών του Συμβουλίου της 

Ευρώπης και εκπροσώπους των κρατών μελών της Ανατολικής Γειτονίας της Ευρώπης 

που έχουν θεσμική σχέση με τον Οργανισμό. 

 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να προβάλει την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ως 

προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών, καθώς και τη διεθνή 

δραστηριοποίηση της Κύπρου στον τομέα αυτό, ως επίσης να προσδώσει ορατότητα στον 

ρόλο του Οργανισμού για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών και να προωθήσει την 

υπό ετοιμασία Σύμβαση για τα Αδικήματα που αφορούν στα Πολιτιστικά Αγαθά. 

 

Την ημερίδα αναμένεται να απασχολήσουν οι προκλήσεις που υπάρχουν για την 

προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, οι ανάγκες στις οποίες πρέπει να ανταποκριθεί η 

διεθνής κοινότητα και η εξέταση τρόπων για την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και 

του νομικού πλαισίου για προστασία των πολιτιστικών αγαθών. 

 

Το σεμινάριο θα προλογίσουν ο Υπουργός Εξωτερικών και Πρόεδρος της Επιτροπής 

Υπουργών του ΣτΕ κ. Ιωάννης Κασουλίδης, ο Γενικός Γραμματέας του ΣτΕ κ. Torbjørn 
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Jagland και η Γενική Γραμματέας της UNESCO κα Irina Bokova. Ομιλίες θα απευθύνουν η 

Κατήγορος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου κα Fatou Bensouda, η Αναπληρωτής 

Γενική Γραμματέας της UNIDROIT Καθηγήτρια Anna Veneziano, ο Διευθυντής του 

Τμήματος Αρχαιοτήτων και Μουσείων Καθηγητής Maamoun Abdulkarim και ο Πρόεδρος 

της Επιτροπής PC-IBC που ετοιμάζει τη Σύμβαση του ΣτΕ.  

 

Το σεμινάριο θα μεταδίδεται απευθείας μέσω διαδικτύου (ο σύνδεσμος της σχετικής 

ιστοσελίδας θα αποσταλεί το συντομότερο). Το ΣτΕ έχει αναλάβει την ειδησεογραφική 

κάλυψη του σεμιναρίου και τη δημοσιότητα για το σεμινάριο. Σημειώνεται ότι οι 

ενδιαφερόμενοι εκπρόσωποι των ΜΜΕ από την Κύπρο μπορούν να παρακολουθήσουν το 

σεμινάριο. Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα εξασφάλισης εικόνων και οπτικογραφημένων 

στιγμιότυπων σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του ΣτΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

επικοινωνούν με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στο Στρασβούργο για σχετική διευθέτηση. 

 

Επισυνάπτεται προκαταρκτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου. 
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