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KΘΝΔΤΝΟΘ ΕΚΔΗΛΩΗ ΚΑΘ ΕΞΑΠΛΩΗ ΠΤΡΚΑΓΘΑ 

ΣΟ ΘΣΟΡΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΗ ΚΕΡΚΤΡΑ 
 

 

Η ηδηνκνξθία ηνπ Ιζηνξηθνύ Κέληξνπ ηεο πόιεο ηεο Κέξθπξαο έρεη 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην θαζηζηνύλ ηδηαίηεξα επάισην ζε εθδήισζε 

ππξθαγηάο, αιιά αθόκα πεξηζζόηεξν ζηελ εμάπισζή ηεο. Σα θπξηόηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη: 

 Σα πνιπώξνθα θηίξηα ζε επαθή ή κηθξή απόζηαζε κεηαμύ ηνπο. Η 

θαηαζθεπή ηνπο κε μύιηλα θνπθώκαηα θαη παληδνύξηα, κε μύιηλα 

παηώκαηα θαη εζσηεξηθνύο ηνίρνπο, θαζώο θαη νη θεξακνζθεπέο ηνπο 

κε μύιηλν θέξνληα νξγαληζκό νη νπνίεο πνιιέο θνξέο επηθνηλσλνύλ 

κεηαμύ ηνπο. 

 Οη δξόκνη κηθξνύ πιάηνπο. Σν δίθηπν ησλ δξόκσλ είλαη πνιπδαίδαιν 

θαη ζε αξθεηά ζεκεία ππάξρνπλ ζθαινπάηηα πνπ δελ επηηξέπνπλ ηε 

δηέιεπζε νρεκάησλ. 

 εκαληηθό πνζνζηό ησλ θαηνίθσλ είλαη ειηθησκέλνη θαη νηθνγέλεηεο 

κέζνπ θαη ρακεινύ εηζνδήκαηνο (Εκτίμηση. Δεν προκύπτει από στοιτεία 

σσστηματικής καταγραυής). 

 Είλαη ηζηνξηθό κλεκείν, εληαγκέλν ζηνλ Καηάινγν ηεο UNESCO, κε 

πιήξεηο ιεηηνπξγίεο «δσληαλήο» πόιεο, ρσξίο ππνδνκέο γηα ηε 

πξνθύιαμε ηνπ. 

  Η αξρηηεθηνληθή αμία ησλ θηηξίσλ θαη ησλ πνιενδνκηθώλ ηδηνκνξθηώλ 

ηεο είλαη πνιηηηζκηθόο πινύηνο αλεθηίκεηεο αμίαο. 

Σν πνιηηηζκηθό θεθάιαην ηνπ Ιζηνξηθνύ Κέληξνπ είλαη ηεξάζηην θαη ην 

πιήζνο ησλ θαηνίθσλ κεγάιν γηα ηελ έθηαζε πνπ θαηαιακβάλεη. Ιδηαίηεξα 

θαηά ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν πξνζηίζεληαη ιεηηνπξγίεο θαη ρξήζεηο πνπ 

απμάλνπλ ηελ πηζαλόηεηα αηπρήκαηνο. 
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Εθηόο από ηα μελνδνρεία, θαηαζηήκαηα, εζηηαηόξηα, θαθέ θ.ιπ., έρεη εληαζεί 

ην θαηλόκελν ηεο βξαρπρξόληαο ελνηθίαζεο δηακεξηζκάησλ γηα ηνπξηζηηθό 

ζθνπό (ηύπνπ AirBnB).  

 

 

Απηό ζεκαίλεη όηη αξθεηά δηακεξίζκαηα ζην Ιζηνξηθό Κέληξν θηινμελνύλ 

θαηά ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν, γηα κηθξά δηαδνρηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα, 

πνιινύο δηαθνξεηηθνύο ελνίθνπο. Οη έλνηθνη απηνί (θπξίσο μέλνη ηνπξίζηεο), 

δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηνπο ρώξνπο πνπ λνηθηάδνπλ αιιά νύηε κε ηηο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηε γύξσ πεξηνρή. Η έιιεηςε εμνηθείσζεο ζε 

ζπλδπαζκό κε ηε ραιαξή δηάζεζε ησλ δηαθνπώλ απμάλνπλ αθόκα 

πεξηζζόηεξν ηελ πηζαλόηεηα εθδήισζεο ππξθαγηάο από απξνζεμία.  

 

ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε πηζαλόηεηα ζπκβάληνο 

αιιά θαη γηα λα πεξηνξηζηεί γξήγνξα ε ελδερόκελε εμάπισζε ηεο θσηηάο ζε 

πεξίπησζε εθδήισζήο ηεο, πξνηείλνπκε ηε ιήςε ησλ αθόινπζσλ κέηξσλ : 

1. Απνκάθξπλζε όισλ ησλ νρεκάησλ πνπ ηπρόλ εκπνδίδνπλ ηηο εηζόδνπο 

ζηελ Παιηά Πόιε θαη ζπζηεκαηηθή αζηπλόκεπζε [Άκεζε 

απνκάθξπλζε κε γεξαλνθόξν κε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ ηδηνθηήηε 

ηνπ νρήκαηνο]. 

2. Εμαζθάιηζε αλνηρηώλ δηόδσλ γηα ππξνζβεζηηθά νρήκαηα θαη 

αζζελνθόξα ζηηο νδνύο πξόζβαζεο ζηνλ ππξήλα ηεο πόιεο, κε 

ζήκαλζε έγρξσκσλ γξακκώλ ζην έδαθνο θαη απνκάθξπλζε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ ή άιισλ εκπνδίσλ.  

3. πλεξγαζία κε ηνπο αζηπλνκηθνύο πνπ πεξηπνινύλ κε πνδήιαηα γηα 

ηελ έγθαηξε εηδνπνίεζε.  

4. ύληαμε ζρεδίνπ εθθέλσζεο ηεο πεξηνρήο.  

5. Εθαξκνγή κέηξσλ εηδνπνίεζεο ησλ θαηνίθσλ θαη ζήκαλζεο νδεύζεσλ 

πνπ νδεγνύλ ζε αζθαιείο ρώξνπο (κεγάθσλα, δηαγξάκκηζε, ζήκαλζε). 

6. Ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ θαηνίθσλ, ηδηνθηεηώλ θαη 

θαηαζηεκαηαξρώλ, κε ηε βνήζεηα ησλ ζπιιόγσλ γεηηνληώλ ηεο Παιηάο 

Πόιεο. 

7. ύληαμε θαη αλάξηεζε ζε επηιεγκέλα θεληξηθά ζεκεία ηνπ Ιζηνξηθνύ 

Κέληξνπ θαζώο θαη δηαλνκή ραξηώλ ζηηο ηδηνθηεζίεο, πνπ ζα 

απνηππώλνληαη νη δίνδνη πξνο ηνπο αλνηρηνύο αζθαιείο ρώξνπο 

(θεληξηθή πιαηεία, ιηκάλη πειηάο θ.α.)    

8. Καηαγξαθή θαηνίθσλ κε δπζθνιία κεηαθίλεζεο.    

9. Αλάπηπμε θαη ρξήζε ζπζηεκάησλ Μαδηθήο Ελεκέξσζεο Έθηαθηεο 

Αλάγθεο (Emergency Mass Alert System) κέζσ ησλ εηαηξεηώλ 
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ηειεπηθνηλσληώλ, ηα νπνία ζα θαζνδεγνύλ απνηειεζκαηηθά ηνπο 

πνιίηεο πξνο αζθαιείο ρώξνπο θαη ζα ηνπο ελεκεξώλνπλ άκεζα γηα ηελ 

εμέιημε ησλ θαηλνκέλσλ. Είλαη πξνθαλέο όηη ηα ζπζηήκαηα Μαδηθήο 

Ελεκέξσζεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη γηα ηελ εγξήγνξζε ησλ 

πνιηηώλ ζε πξνιεπηηθό επίπεδν. 

10. Εθπαίδεπζε θαη αμηνπνίεζε ησλ κειώλ ηνπ Μεηξώνπ Εζεινληώλ 

Μεραληθώλ ηεο Κέξθπξαο γηα ηελ Αληηκεηώπηζε Φπζηθώλ 

Καηαζηξνθώλ. 

11. Πιεξνθόξεζε ησλ θαηνίθσλ γηα ηε ζεκαζία ησλ θαηάιιεισλ 

επεκβάζεσλ έλαληη ππξθαγηάο ζε δνκηθά ζηνηρεία θαη εγθαηαζηάζεηο. 

(ζύγρξνλεο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, ππξάληνρα δνκηθά 

ζηνηρεία θ.ιπ.)   

12. Πύθλσζε ηνπ δηθηύνπ ππξνζβεζηηθώλ θξνπλώλ ειεγρόκελν θαηά 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα ηελ θαιή ηνπ ιεηηνπξγία. Εμαζθάιηζε 

ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΕΤΑΚ επάξθεηαο ζηελ πίεζε θαη ζηελ παξνρή 

λεξνύ ζηα πδξνζηόκηα. Σνπνζέηεζε αζθαιηζκέλσλ κεηαιιηθώλ 

θνπηηώλ κε εξγαιεία ζσιήλεο θ.ιπ. ζε επηιεγκέλεο ζέζεηο. 

13. Οξηζκόο ππεπζύλνπ γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία όισλ 

ησλ ζπζηεκάησλ, εγθαηαζηάζεσλ, πιηθνύ θαη ζεκάλζεσλ πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ Παιηά Πόιε. 

14. Αύμεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ ππεξεζηώλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

Δήκνπ θαη Πεξηθέξεηαο 

15. Αμηνπνίεζε εζεινληηθώλ νκάδσλ δηάζσζεο. 

16. Πξνκήζεηα νρεκάησλ κηθξνύ πιάηνπο κε δπλαηόηεηα αλύςσζεο 

πξνζώπσλ θαη θνξηίσλ.  

 

Πξνθαλώο, ηα κέηξα πνπ πξνηείλνπκε ζα ηεξαξρεζνύλ, ζα αμηνινγεζνύλ θαη 

ζα εκπινπηηζηνύλ από ηελ Τπεξεζία ζαο, ε νπνία έρεη ηελ εκπεηξία θαη ηε 

γλώζε γηα λα ην πξάμεη.  

 

Σν ΣΚ/ΣΕΕ, είλαη δηαζέζηκν λα ζπλδξάκεη κε θάζε δπλαηό ηξόπν ηηο 

πξσηνβνπιίεο πνπ ζα ιάβεηε. 

 

 

 

 
 

Ο Πξόεδξνο ηεο Δ.Ε.  

 

 

Νίθνο Σξίαληνο 

Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο 


