
ΙΣΟΡΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ ΠΟΛΕΩΝ 

Πολιτικζσ Διαχείριςθσ και Ανάδειξθσ

Το πλαίςιο προςταςίασ και διατιρθςθσ τθσ Παλαιάσ Πόλθσ τθσ 
Κζρκυρασ ωσ μνθμείο ενταγμζνο ςτον κατάλογο τθσ UNESCO

Νίκος Τρίαντος
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Πρόεδρος Δ.Ε. ΤΚ/ΤΕΕ



υνοπτικό ιςτορικό ζνταξθσ τθσ Πόλθσ 
ςτον κατάλογο τθσ UNESCO 

Θ ςκζψθ γεννικθκε ςτα τζλθ του ’90.

Σο 1998 ξεκίνθςαν οι προςπάκειεσ από το ΣΚ/ΣΕΕ με τον τότε 
Πρόεδρο  Κϊςτα Βλάςςθ.

Πζραςαν περίπου 10 χρόνια ατελζςφορων προςπακειϊν.

Σελικά,
με ςυςςωρευμζνθ τθν εμπειρία των 10 προθγοφμενων ετϊν και τισ 
ςυντονιςμζνεσ προςπάκειεσ του ΣΚ/ΣΕΕ με Πρόεδρο το Νίκο πίγγο –
του Διμου Κερκυραίων – των Σοπικϊν Βουλευτϊν – Διπλωματϊν,

Σθν 2 Ιουλίου 2007

Ζγινε θ ζνταξθ ςτον παγκόςμιο κατάλογο των μνθμείων τθσ UNESCO

Κέρκσρα Πόλη UNESCO



Θ διαδρομι μζχρι τθν ζνταξθ ιταν κοπιαςτικι και δαπανθρι.

Περιζλαβε :

 Σθ  ςφνταξθ φακζλου υποβολισ με τθν πρόταςθ και το ςυνοδευτικό υλικό 

 Σθ ςφνταξθ του τελικοφ ολοκλθρωμζνου χεδίου Διαχείριςθσ (2005) 

(Μ.Μθτροπία, Λ. τανζλοσ)

 Σθ χρθματοδότθςθ μεγάλου μζρουσ τθσ προετοιμαςίασ 

 Σθ ςυςπείρωςθ των τοπικϊν, εκνικϊν και άλλων επιςτθμονικϊν φορζων   
για τθν υποςτιριξθ τθσ πρόταςθσ,  

 Σθ φυςικι παρουςία εκπροςϊπων για τθν ςτιριξθ τθσ πρόταςθσ ςτο 
ςυμβοφλιο κρίςθσ (2007), 

 Σισ προςπάκειεσ για τθν υπογραφι του Μνθμονίου υνεργαςίασ των 
Φορζων για τθν Διαχείριςθ τθσ Πόλθσ (2012) 

Είναι φανερό ότι θ Προςταςία και θ Ανάδειξθ τθσ Παλαιάσ Πόλθσ  είναι 
ςτακερι και διαχρονικι προτεραιότθτα για το ΣΚ/ΣΕΕ. 
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WORLD HERITAGE COMMITTEE

Thirty first Session Christchurch, New Zealand

23 June – 2 July 2007

The World Heritage Committee,

1. Having examined Documents WHC-07/31.COM/8B and WHC-07/31.COM/INF.8B.1,

2. Inscribes the Old Town of Corfu, Greece, on the World Heritage List on the basis of 
criterion (iv);

3. Adopts the following Statement of Outstanding

Universal Value:
The ensemble of the fortifications and the Old Town of Corfu is located in a strategic
location at the entrance to the Adriatic Sea. ……. A buffer zone has been established. 
The proactive policies of restoration and enhancement of the fortifications and of 
the citadel have resulted in a generally acceptable state of conservation. Many
works however have still to be completed or started. A management plan has been 
prepared. An urban action plan, which is in line with the management plan of the
nominated property, has just been adopted (2005) for the period 2006-2012

Απόφαςθ ζνταξθσ UNESCO (απόςπαςμα)
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Θ ςφνοψθ και εξειδίκευςθ του χεδίου Διαχείριςθσ περιλαμβάνει τουσ 

εξισ κφριουσ άξονεσ: 

Α. Σεκμθρίωςθ του μνθμειακοφ ςυνόλου τθσ Παλαιάσ Πόλθσ τθσ Κζρκυρασ 

Β. Θεςμικό Πλαίςιο 

Γ. Πολιτικι προςταςίασ και διαχείριςθσ κινδφνων 

Δ. Προςταςία του ανωτζρω μνθμειακοφ ςυνόλου από πικανοφσ κινδφνουσ 

Ε. Ζργα αποκατάςταςθσ και ανάδειξθσ των μνθμείων τθσ πόλθσ 

Σ. Ζργα βελτίωςθσ των υποδομϊν και τθσ ςυνολικισ εικόνασ τθσ πόλθσ 

Η. Δράςεισ Πολιτιςτικοφ Σουριςμοφ 

Θ. Παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ όλων των ανωτζρω (monitoring)

Αυτοί αναλφονται ςε  32 επιμζρουσ δράςεισ 

Το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ευκφνθσ υλοποίθςθσ του Σ.Δ. αναλογεί ςτο Διμο

χζδιο Διαχείριςθσ
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Ο Φορζασ Διαχείριςθσ απαρτίηεται από : 
1. Τπουργείο Πολιτιςμοφ (ΤΠΠΟΑ), 
2. Τπουργείο Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ (ΤΠΕΝ), 
3. Περιφζρεια Ιονίων Νιςων, 
4. Διμο Κζρκυρασ, 
5. Μονομετοχικι Ανϊνυμθ Εταιρεία Διμου Κζρκυρασ (ΜΑΕΔΘΚ), 
6. Σαμείο Αρχαιολογικϊν Πόρων και Απαλλοτριϊςεων (ΣΑΠ)

Η Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ αποτελείται από 17 μζλθ: 

Σο Διμαρχο Κζρκυρασ ωσ Πρόεδρο

1 εκπρόςωπο του Εμπορικοφ και Βιοτεχνικοφ Επιμελθτιριου Κζρκυρασ

Κέρκσρα Πόλη UNESCO

3 εκπροςϊπουσ του Διμου
2 εκπροςϊπουσ τθσ Περιφζρειασ
2 εκπροςϊπουσ του ΣΚ/ΣΕΕ

4 εκπροςϊπουσ του ΤΠΠΟΑ
1 εκπρόςωπο του ΣΑΠ
3 εκπροςϊπουσ του ΤΠΕΚΑ



Χαρακτθριςτικά τθσ Πόλθσ 

Σο ιςτορικό κζντρο μαηί με τθ ηϊνθ προςταςίασ είναι 

Ηωντανι κατοικθμζνθ πόλθ με λειτουργίεσ 

 διοικθτικοφ, 

 πολιτιςμικοφ, 

 εμπορικοφ, 

 μεταφορικοφ και 

 διαμετακομιςτικοφ κζντρου.

Θ αξία του ζγκειται  ςτον

Αρχιτεκτονικό και Πολεοδομικό πλοφτο, με τα ιδιαίτερα δομικά
χαρακτθριςτικά των κτιρίων και τισ αμυντικζσ – φρουριακζσ
καταςκευζσ 

.
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Κανονιςμόσ Αςτικισ Λειτουργίασ

http://teekerk.gr/images/services/kanonismos.pdf

Κανονιζμός Αζηικής Λειηοσργίας

Αφορά ςτθ :

• Λειτουργία Κοινόχρθςτων χϊρων
• Αναβάκμιςθ κτιριακϊν μετϊπων

Βαςίςτθκε ςτο χζδιο Διαχείριςθσ και ςτθ διαβοφλευςθ που  προθγικθκε.
Ολοκλθρϊκθκε τον Απρίλιο του 2016 και ζγινε Τ.Α. από το ΤΠΠΟΑ τον
Ιανουάριο του 2017

Δθμοτικό ςυμβοφλιο -> Δεν ςυηθτικθκε 

Εφαρμογι από τθν Εφορεία αρχαιοτιτων. Όχι από το Διμο !!

Ζχει προβλιματα. Χρειάηεται βελτιϊςεισ, αλλά είναι ςθμαντικό το ότι 
υπάρχει. τθρίηουμε και υπεραςπιηόμαςτε τθν εφαρμογι του.

http://teekerk.gr/images/services/kanonismos.pdf


Υθιζηάμενες ζσνθήκες διατείριζης

θμερινι κατάςταςθ διαχείριςθσ  
Α. Διμοσ Κζρκυρασ

Γραφείο Παλιάσ Πόλθσ ωσ τμιμα τθσ Δ/νςθσ ΧΩ.ΠΕ.

Πολιτικι παρουςία και ςτιριξθ ιςχνι, με περιοριςμζνθ πρωτοβουλία, χωρίσ 
ςχεδιαςμό.

Δεν υπάρχει υπθρεςιακι δομι ελζγχου και εφαρμογισ του Κανον. Αςτ. Λειτ. 
Β. Εφορεία αρχαιοτιτων 

Τπθρεςία με μία μόνθ Διπλ. Αρχιτζκτονα Μθχανικό 

Χωρίσ οργανωμζνο τμιμα Σεχνικισ Τπθρεςίασ 

*Χωρίσ Τπθρεςία Νεότερων Μνθμείων - όπου υπθρετοφν μθχανικοί+

Προςπακεί να επιβάλλει τον Κανον. Αςτ. Λειτ. αλλά αμζκοδα 
Γ. Κάτοικοι - Χριςτεσ
Χωρίσ κανόνεσ και ζλεγχο, θ διατιρθςθ ι θ αλλοίωςθ τθσ πόλθσ επαφίεται
ςτον «πατριωτιςμό» του κάκε χριςτθ.
Δεν πείςτθκαν για τθ ωφζλεια εφαρμογισ του Κανονιςμοφ, διότι ουδζποτε
επικοινωνικθκε από τουσ επιςπεφδοντεσ (κυρίωσ από το Διμο). 



θμερινι κατάςταςθ διαχείριςθσ  

Σο πρόβλθμα :
Όταν δεν ζχει περιγραφεί λεπτομερϊσ το αντικείμενο που κζλουμε να
διατθριςουμε και να αναδείξουμε, τότε χάνουμε τθ «μεγάλθ εικόνα».
Δεν ξεχωρίηουμε τα ςθμαντικά από τα αςιμαντα, τα αναςτρζψιμα από τα
μθ αναςτρζψιμα και πελαγοδρομοφμε.
Σελικά πετυχαίνουμε το αντίκετο από αυτό που επιδιϊκουμε : τθν
υποβάκμιςθ ζναντι τθσ διατιρθςθσ.

H μζκοδοσ : 
Εφκολα αναγνωρίηουμε ότι κάτι δεν πάει καλά.

Δυςκολότερα διατυπϊνουμε το πρόβλθμα που πρζπει αντιμετωπίςουμε.

Σο βιμα τθσ διατφπωςθσ είναι θ απαραίτθτθ προχπόκεςθ για δϊςουμε 
ςωςτζσ λφςεισ για τα ςωςτά προβλιματα.

Κέρκσρα Πόλη UNESCO



θμερινι κατάςταςθ διαχείριςθσ  

Κατά τθν κρίςθ μασ, μερικά ςθμαντικά προβλιματα (όχι τα μόνα) είναι τα 
ακόλουκα: 

υγκρουόμενα νομοκετικά πλαίςια 

υγκροφςεισ μεταξφ υπθρεςιϊν ΤΠΕΝ και ΤΠΠΟΑ κατά τθν εφαρμογι
νομοκεςίασ τακτοποίθςθσ αυκαιρζτων και εφαρμογισ πολεοδομικισ
νομοκεςίασ, χριςεων, κ.λπ.
Φυγι των κατοίκων από το ιςτορικό κζντρο. 
Οχλοφςεσ χριςεισ, παραβιάςεισ ωραρίου, καταχρθςτικι κατάλθψθ 
δθμόςιου χϊρου, επϊδυνθ κάκε εμπλοκι πολίτθ με τθν Εφορεία 
Αρχαιοτιτων, προβλιματα πρόςβαςθσ, κ.λπ.  
Κυκλοφοριακι επιβάρυνςθ.
Σουριςτικά λεωφορεία, ΙΧ εντόσ ιςτορικοφ κζντρου, δυςκολία πρόςβαςθσ 
οχθμάτων ανάγκθσ
Λεθλαςία του δθμόςιου χϊρου.
Αυκαίρετθ ανάπτυξθ κινθτϊν προκθκϊν, τραπεηοκακιςμάτων 
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Καθεζηώς προζηαζίας

θμερινι κατάςταςθ διαχείριςθσ  

Κακι ςιμανςθ και φωτιςμόσ.

Τπερτουριςμόσ.

Πολυιδιοκτθςία.
Ιόνιοσ κϊδικασ, δεν υπάρχει θ ζννοια των κοινοχριςτων. 
Κακοςυντθρθμζνα κτίρια
Απίςτευτθ γραφειοκρατία, αλλοπρόςαλλοι περιοριςμοί, υψθλό κόςτοσ  
Ανάγκθ Πολεοδομικϊν μελετϊν.
Ρυμοτομοφμενα κτίρια, βομβόπλθκτα, αναπλάςεισ, εκςυγρονιςμόσ
λειτουργιϊν
Κίνδυνοι πυρκαγιάσ, ςειςμοφ
τενοί δρόμοι, κτίρια με ξφλινα ςτοιχεία, ενιαίεσ ςτζγεσ, ανεπαρκζσ 
υδροδοτικό δίκτυο, δρόμοι οχθμάτων με εμπόδια. Απουςία διάγνωςθσ 
ευπάκειασ ζναντι ςειςμοφ και λιψθσ μζτρων κωράκιςθσ. Ανυπαρξία ςχεδίου 
εκκζνωςθσ και γενικά μζτρων πολιτικισ προςταςίασ.
Θ μθ καταγραφι και καταχϊριςθ του κτιριακοφ πλοφτου τθσ παλιάσ πόλθσ. 
Δεν ξζρουμε τι να προςτατζψουμε τι να αναδείξουμε, πωσ κα το κάνουμε, 
ποιοι είναι οι ιδιοκτιτεσ, ποιεσ χριςεισ φιλοξενοφν, ποιεσ οι προτεραιότθτεσ  



Υθιζηάμενες ζσνθήκες διατείριζης

θμερινι κατάςταςθ διαχείριςθσ  

Θ μθ καταγραφι και καταχϊριςθ του κτιριακοφ πλοφτου τθσ παλιάσ πόλθσ.
Δεν ξζρουμε τι να προςτατζψουμε τι να αναδείξουμε, πωσ κα το κάνουμε,
ποιοι είναι οι ιδιοκτιτεσ, ποιεσ χριςεισ φιλοξενοφνται, ποιεσ οι
προτεραιότθτεσ. Δυςκολευόμαςτε να ςχεδιάςουμε και να εφαρμόςουμε.
ε περίπτωςθ εκτεταμζνθσ καταςτροφισ, κα χακεί ο ιςτορικόσ και
αρχιτεκτονικόσ πλοφτοσ.

Κοινωνίεσ που δεν μετράνε, δεν καταγράφουν, δεν αξιολογοφν, δεν
ςχεδιάηουν, δεν ςυνκζτουν τθν καινοτομία με τθν ιςτορικι κλθρονομιά, είναι
καταδικαςμζνεσ να φκίνουν και υποχωροφν.



Θ διαχείριςθ τθσ Παλαιάσ Πόλθσ από τθν Εφορεία Αρχαιοτιτων   

Επειδι το μνθμείο ζχει κτιριακό, πολεοδομικό και φρουριακό χαρακτιρα, και
μάλιςτα, το γεγονόσ ότι θ περιοχι είναι «ηωντανι» με κατοίκουσ και
λειτουργίεσ πόλθσ, είναι αυτονόθτο ότι αποτελεί πεδίο εφαρμογισ για το
επιςτθμονικό αντικείμενο του μθχανικοφ, πολφ περιςςότερο από αυτό του
αρχαιολόγου.
υνεπϊσ, κεωροφμε ωσ απολφτωσ αναγκαία τθν ςυμπλιρωςθ τθσ
υπθρεςιακισ δομισ τθσ Εφορείασ Αρχαιοτιτων, με τθ δθμιουργία επαρκϊσ
ςτελεχωμζνου τεχνικοφ τμιματοσ (Σεχνικισ Τπθρεςίασ).

ιμερα, βιϊνουμε το παράδοξο: για κζματα του μνθμείου αρχιτεκτονικισ 
αξίασ να αποφαίνονται υπάλλθλοι με ξζνο για τθν περίπτωςθ γνωςτικό πεδίο. 

υνζπειεσ:

• Παραπομπι ςτο Σοπικό ι ςτο Κεντρικό ςυμβοφλιο του ΤΠΠΟΑ πλικουσ κεμάτων που κα 
ζβριςκαν λφςθ από οργανωμζνθ τεχνικι υπθρεςία. Με τεράςτιεσ  κακυςτεριςεισ.

• Χρόνοι απόκριςθσ τθσ υπθρεςίασ εκτόσ ορίων ανοχισ. 

• Άςτοχεσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ. Αδφνατο να υλοποιθκοφν. 

• Αφξθςθ τθσ αυκαιρεςίασ με επιηιμια αποτελζςματα για το μνθμείο 

Υθιζηάμενες ζσνθήκες διατείριζης



Υθιζηάμενες ζσνθήκες προζηαζίας

Θ διαχείριςθ τθσ Παλαιάσ Πόλθσ από το Διμο
Θ λειτουργία τθσ προςτατευόμενθσ περιοχισ, τα απαιτοφμενα ζργα, και οι
αςκοφμενεσ δραςτθριότθτεσ ςε αυτιν, προχποκζτουν τθν εμπλοκι πολλϊν
διαφορετικϊν υπθρεςιϊν (ΔΕΘ, ΟΣΕ, ΔΕΤΑΚ, Τπθρεςία Δόμθςθσ, Σεχνικζσ
Τπθρεςίεσ ΟΣΑ, κ.λπ.

Θ διατιρθςθ του μνθμείου, απαιτεί τισ λιγότερεσ δυνατζσ επεμβάςεισ
ευρείασ κλίμακασ. υνεπϊσ είναι απαραίτθτοσ ο ςυντονιςμόσ των
υπθρεςιϊν ϊςτε να υπάρχει προγραμματιςμόσ κατά το δυνατό ςφγχρονων
επεμβάςεων και καταςκευϊν – ιδιαίτερα ςε ζργα υποδομϊν και ΟΚΩ-. 

Για το ςκοπό αυτό προτείνουμε τθν ίδρυςθ υπθρεςίασ ςυντονιςμοφ ςτο
Διμο, για τα ζργα που αφοροφν το Ιςτορικό Κζντρο τθσ πόλθσ. Ζτςι κα
Εξαςφαλίηονται: οι εγκρίςεισ εργαςιϊν, θ ταυτόχρονθ καταςκευι των ζργων
και κα περιοριςτεί το «ράβε – ξιλωνε».



Υθιζηάμενες ζσνθήκες προζηαζίας

Θ διαχείριςθ τθσ Παλαιάσ Πόλθσ από το Διμο
ιμερα δεν υπάρχει ολοκλθρωμζνοσ ςυνολικόσ ςχεδιαςμόσ προςταςίασ, 
διατιρθςθσ και ανάδειξθσ του μνθμείου. 
Αποςπαςματικζσ δράςεισ υπάρχουν. Π.χ. πίςτωςθ για τθν εκπόνθςθ
πολεοδομικϊν μελετϊν από τθν ΠΙΝ. 

Ο Διμοσ είναι ο επιςπεφδων φορζασ για το όλο εγχείρθμα και οφείλει να
κινθτοποιθκεί οργανωτικά, να ςχεδιάςει, να εξαςφαλίςει πόρουσ και να
υλοποιιςει το ςχεδιαςμό.

Σο ιςτορικό Κζντρο τθσ Κζρκυρασ είναι ςθμαντικόσ πόλοσ ζλξθσ
αρχιτεκτονικοφ, πολεοδομικοφ και ιςτορικοφ ενδιαφζροντοσ
παγκόςμιασ εμβζλειασ. Θ διατιρθςθ και θ προςταςία του είναι
προχπόκεςθ ευθμερίασ για τον τόπο.



Προηάζεις

Προτάςεισ για τθν προςταςία και ανάδειξθ 
τθσ Παλαιάσ Πόλθσ τθσ Κζρκυρασ

Οι προτεινόμενεσ ενζργειεσ ςυνοψίηονται ςτα εξισ:

Ολοκλιρωςθ οργανωτικοφ ςχιματοσ του φορζα διαχείριςθσ και τακτικι
ςφγκλθςι του. Σιρθςθ δεςμεφςεων χρθματοδότθςθσ.

Εφαρμογι και επικαιροποίθςθ του κανονιςμοφ αςτικισ λειτουργιάσ

Μζτρα για το κυκλοφοριακό

Πολεοδομικόσ ςχεδιαςμόσ – Χριςεισ γθσ

Επεξεργαςία και κεςμοκζτθςθ χρθματοδοτικϊν και φορολογικϊν
κινιτρων για τα ακίνθτα τθσ Παλαιάσ Πόλθσ που πλθροφν τισ
προδιαγραφζσ του κανονιςμοφ.



Προτάςεισ για τθν προςταςία και ανάδειξθ 
τθσ Παλαιάσ Πόλθσ τθσ Κζρκυρασ

 Κδρυςθ υπθρεςίασ ςυντονιςμοφ ζργων ςτο Διμο που αφοροφν το Ιςτορικό
Κζντρο τθσ πόλθσ

 Αναβάκμιςθ και ςτελζχωςθ του Γραφείου Παλιάσ Πόλθσ ωσ επιτελικι δομι
ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ.

 υμπλιρωςθ τθσ υπθρεςιακισ δομισ τθσ Εφορείασ Αρχαιοτιτων, με τθ
δθμιουργία επαρκϊσ ςτελεχωμζνου τεχνικοφ τμιματοσ (Σεχνικισ
Τπθρεςίασ).

 υςτθματικι καταγραφι και καταχϊριςθ του κτιριακοφ πλοφτου τθσ τθσ
παλαιάσ πόλθσ.

Προηάζεις



Προτάςεισ για τθν προςταςία και ανάδειξθ 
τθσ Παλαιάσ Πόλθσ τθσ Κζρκυρασ

 Ανάδειξθ του Ιςτορικοφ Κζντρου ςε χϊρο: 
1) Επιςτθμονικισ ζρευνασ των πεδίων τθσ ιςτορίασ και τθσ αρχιτεκτονικισ 
2) Πιλοτικισ διάςωςθσ, διατιρθςθσ και ανάδειξθσ οικιςτικοφ ςυνόλου και 

δθμόςιου χϊρου μζςα ςτον οποίο ςυνυφαίνεται θ ςφγχρονθ τεχνολογία με 
το ςθμαντικό πολιτιςμικό αγακό.

Αγκυλϊςεισ δεν χωράνε. 
Ευτυχϊσ ο τόποσ διακζτει αφενόσ Πανεπιςτιμιο με τμιματα που ςχετίηονται 
άμεςα με τθν ιςτορία, τον πολιτιςμό και τθν τεχνολογία, αφετζρου υψθλοφ 
επιπζδου μθχανικοφσ.   

Προηάζεις



Υθιζηάμενες ζσνθήκες προζηαζίας και διαηήρηζης

Σζλοσ,

Σο Ιςτορικό Κζντρο τθσ Κζρκυρασ προκειμζνου να διατθρθκεί
και να αναδειχκεί, ζχει ανάγκθ τισ ςυνδυαςμζνεσ
προςπάκειεσ
του Διμου, του ΤΠΠΟΑ, του Πανεπιςτθμίου, Επιςτθμονικϊν
και Θεςμικϊν φορζων και ςε κάκε περίπτωςθ
ενθμερωμζνουσ και ςυμμάχουσ τουσ πολίτεσ.



ασ 
Ευχαριςτϊ


