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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στόχος της εισαγωγής αυτής είναι να εξηγήσει με μεγάλη λεπτομέρεια το αντικείμενο εργασίας 
με το οποίο θα ασχοληθεί η Συμβουλευτική Επιτροπή στο πλαίσιο της διαβούλευσης, δηλ ο 
σχολιασμός των προτάσεων της ομάδας έργου του CULTUREPOLIS για την επικαιροποίηση 
του Σχεδίου Διαχείρισης της Παλαιάς Πόλης Κέρκυρας, με το οποίο εντάχθηκε η Παλαιά Πόλη 
της Κέρκυρας στα Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, καθώς επίσης και η 
καταγραφή νέων ιδεών και προτάσεων . 

Επειδή η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει εμπλουτισθεί με σημαντικά νέα μέλη, η εισαγωγή ξεκινά 
με μια σύντομη επισκόπηση του έργου SUSTCULT από την εκκίνηση του έργου μέχρι το τωρινό 
του στάδιο. 

 Η εισαγωγή χωρίζεται σε δύο μέρη: στο Μέρος Ι γίνεται μια σύντομη παρουσίαση του έργου, 
των δράσεων που έχουν πραγματοποιηθεί και εκείνων που βρίσκονται σε εξέλιξη, του 
υφιστάμενου Σχεδίου Διαχείρισης της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας καθώς και του ρόλου του 
Culturepolis. Στο Μέρος ΙΙ παρουσιάζονται συνοπτικά οι προτάσεις επικαιροποίησης του 
Σχεδίου Διαχείρισης που αφορούν την α’ φάση της εφαρμογής της μεθοδολογίας SUSTCULT, 
της προσέγγισης της ομάδας έργου του Culturepolis, του τρόπου της επεξεργασίας των 
κεφαλαίων –φάσεων της επικαιροποιήσης μέσω της Συμβουλευτικής Επιτροπής και την 
αξιοποίηση των προτάσεων.     

ΜΕΡΟΣ Ι: Από την εκκίνηση του έργου μέχρι την προσπάθεια επικαιροποίησης του 
Σχεδίου Διαχείρισης 

1. Το έργο SUSTCULT : «Achieving sustainability through an integrated approach to 
management of cultural heritage» (Επιτυγχάνοντας βιωσιμότητα μέσω μιας 
ολοκληρωμένης προσέγγισης στη  διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς) 

Το έργο SUSTCULT υλοποιείται στο πλαίσιο του Διεθνικού Προγράμματος Συνεργασίας 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης (South East Europe - SEE). 

Κύριος στόχος του έργου SUSTCULT είναι να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης 
της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη – ιδιαίτερα των μνημείων τα οποία 
είναι εγγεγραμμένα στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ - μέσα 
από την ανάπτυξη, τη δοκιμή και διάδοση μιας ολιστικής προσέγγισης, ικανής να αξιοποιήσει 
την πολυπλοκότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. 

Η ολιστική αυτή προσέγγιση περιλαμβάνει δράσεις όπως: 

 η ανάπτυξη μιας κοινής μεθοδολογίας, κοινής για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και η 
εφαρμογή αυτής σε κάθε μνημείο / τοποθεσία των εταίρων.  

 η δημιουργία τοπικών και Διακρατικού δικτύου ΝΑ Ευρώπης (Συμβουλευτική Επιτροπή) 

 η λειτουργία πλατφόρμας γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων (WebGIS) με σκοπό 
τη χαρτογράφηση/προώθηση πολιτιστικών πόρων και 

 ο ορισμός ενός βιώσιμου πλαισίου στρατηγικής μάρκετινγκ για τα συγκεκριμένα μνημεία 
και τους πολιτιστικούς τους πόρους με βάση τις αναλύσεις και τα επιχειρηματικά σχέδια 
της τοπικής αγοράς με στόχο την αύξηση της τουριστικής ελκυστικότητας. 

2. Δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο έργο μέχρι σήμερα (και αφορούν στην 
προετοιμασία της σύνταξης του Σχεδίου Διαχείρισης) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Τα κυριότερα αποτελέσματα μέχρι σήμερα και τα επόμενα βήματα είναι τα ακόλουθα: 

Αναμενόμενα αποτελέσματα Χρονοδιάγραμμα 
Υλοποίησης 

Νέα μεθοδολογία βιώσιμης διαχείρισης  

Μελέτη μεθοδολογίας και καλών πρακτικών  Ολοκλήρωση Μάιος ’12 

Εκπόνηση προτάσεων επικαιροποίησης Σχεδίου Διαχείρισης 
του μνημείου στο Φορέα Διαχείρισης Παλιάς Πόλης και 
εμπλεκόμενους φορείς  

Εκκίνηση Ιουν ΄12 – 
συνεχίζεται μέχρι Ιούνιος ‘13 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα  

Σεμινάριο μέσω διαδικτύου /οn line  Ολοκλήρωση Ιουν’12 



3 

 

Τριήμερο σεμινάριο για στελέχη διαχείρισης στην Κέρκυρα  1-3/10/12 * 

Πληροφοριακό Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών 
(WebGIS) 

 

Πιλοτική εφαρμογή CulturePolis σε επιλεγμένες τοποθεσίες 
Παλιάς Πόλης - Corfu Tor Guide 

Δημοσίευση Μάιος ΄12 

Διεθνής συνάντηση ειδικών στην Κέρκυρα  5/10/12 * 

Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan)   

Εκπόνηση προτάσεων για Παλιά Πόλη Κέρκυρας  Αρχές ’13 

Επεξεργασία προτάσεων για δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας  

Τέλη ’13 

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα:   

Δημόσια διαβούλευση με φορείς και πολίτες  Συνεχιζόμενη 

Τακτικές συναντήσεις Συμβουλευτική Επιτροπή SUSTCULT 
Κέρκυρα/Παλιά Πόλη και τοπικών φορέων  

Δυο κεντρικές εκδηλώσεις)  1η 
συνάντηση: 30/11/2011 

2η συνάντηση: 14/03/2012 

3η συνάντηση: 12 Σεπτεμβρίου 
2012  

Ημερίδα Διάχυσης : 3/10/12 * 

Συνεχής ενημέρωση Δήμου / Φορέα καθώς και λοιπών 
φορέων της κερκυραϊκής  κοινωνίας για πρόοδο εργασιών 
έργου SUSTCULT  

Συνεχιζόμενη 

* στο πλαίσιο της Διεθνούς Εβδομάδας Βιώσιμης Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς {1-5 Οκτ ’12). 

Ένα πρώτο σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης της 
πολιτιστικής κληρονομιάς είναι η ανάπτυξη από τους εταίρους του έργου μίας κοινής 
μεθοδολογίας, ικανής να εφαρμοσθεί σε κάθε μνημείο (είτε βρίσκεται υπό την αιγίδα της 
ΟΥΝΕΣΚΟ είτε όχι). 

Μέχρι στιγμής, στο πλαίσιο του έργου SUSTCULT, έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη της κοινής 
μεθοδολογίας, η οποία βασίστηκε στα  αποτελέσματα των τριών (3) αλληλένδετων 
επιμέρους δραστηριοτήτων του Πακέτου Εργασίας (ΠΕ) 4:  

Δραστηριότητα ΠΕ4 Παραδοτέο 

Εξερεύνηση του αναδυόμενου ρόλου της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς ως τον τέταρτο πυλώνα της Βιώσιμης Ανάπτυξης 

Έκθεση για το ρόλο της ΠΚ 

Συλλογή των μεθόδων και βέλτιστων πρακτικών στη Νότιο-
Ανατολική Ευρώπη και ιδίως από άλλες χώρες καθώς 

Έκθεση Καλών Πρακτικών 

Προσδιορισμό των αναγκών των προσδοκιών, καθώς και 
προτάσεις για μια κοινή μεθοδολογία 

Μεθοδολογία SUSTCULT 

Τα βασικά σημεία της μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε είναι: 

 Η κοινή μεθοδολογία είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τους Φορείς Διαχείρισης Μνημείων, 
ώστε να αναπτύσσουν / σχεδιάζουν / επικαιροποιούν το σχέδιο διαχείρισης, με σκοπό να 
εξισορροπείται η χρήση του μνημείου με τη βιώσιμη διαχείριση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς. 

 Η ανάπτυξη της μεθοδολογίας βασίζεται σε μια από κάτω προς τα επάνω προσέγγιση 
(bottom-up - συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων και τοπικές διαβουλεύσεις) και την 
μάθηση μέσω της πράξης (learning – by - doing). 

 Η ανάπτυξη και η εφαρμογή της μεθοδολογίας αναδεικνύει τα Μνημεία Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς των εταίρων και ως "πόρους μάθησης", προκειμένου να χρησιμοποιηθούν 
τόσο σε τοπικό όσο και διεθνές επίπεδο. 
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3. Δράσεις σε εξέλιξη:  

Εφαρμογή της μεθοδολογίας : Σχέδιο Διαχείρισης της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας 

Με την ολοκλήρωση της μεθοδολογίας ο κάθε εταίρος οφείλει να εξετάσει τη δυνατότητα 
εφαρμογής της μέσα από την υποβολή ενός Σχεδίου Διαχείρισης του Μνημείου του.  

Οι τρείς από τους 7 εταίρους του έργου SUSTCULT, δηλαδή, η Βενετία με τη Λιμνοθάλασσά της 
(ένταξη 1987), το ιστορικό κέντρο του Μπεράτ (2005) και η Παλιά Πόλη της Κέρκυρας (2006), 
εκπροσωπούν μνημεία που έχουν ήδη ενταχθεί στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς της Ουνέσκο και ως εκ τούτου δεν χρειάζονται νέο σχέδιο Διαχείρισης, αλλά 
ενημέρωση/επικαιροποίηση/αναθεώρηση. 

Η Παλαιά πόλη της Κέρκυρας είναι η 17η Ελληνική τοποθεσία στην παγκόσμια λίστα 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της UNESCO στην οποία εντάχθηκε το 2007. Η πρόταση 
για την ένταξη του Μνημείου συνοδεύτηκε από το Σχέδιο Διαχείρισης της Παλιάς Πόλης της 
Κέρκυρας.  

Το Σχέδιο Διαχείρισης της Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας συντάχθηκε το 2005 με πρωτοβουλία 
του Δήμου Κέρκυρας και  του Τμήματος Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 
(συντονιστές οι αρχιτέκτονες: Μαίρη Μητροπία και Λεωνίδας Στανέλλος). 

Το Σχέδιο Διαχείρισης 2006-2012, είναι ένα συντονισμένο σχέδιο δράσης για την προστασία 
των πολιτιστικών αξιών της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ισορροπία τους με τις ανάγκες της 
σύγχρονης πόλης.  

Το Σχέδιο Διαχείρισης είναι ένας συστηματικός οδηγός για την προστασία του πολιτιστικού 
πλούτου της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας. Εντοπίζει 32 θέματα που έχουν αντίκτυπο στο 
Μνημείο και για κάθε θέμα καταγράφει τις υπάρχουσες συνθήκες ως "παραδοχές".  

Οι 109 παραδοχές του Σχεδίου Διαχείρισης αναγνωρίζουν το σύνολο των κινδύνων και των 
απειλών που υφίσταται το Μνημείο, καθώς και τα προβλήματα της υφιστάμενης διαχείρισης και 
διατυπώνει τους πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων. Οι πηγές πίσω από τη 
σύνθεση του καταλόγου των αναγνωρισμένων θεμάτων είναι πολλές και διαφορετικής 
προέλευσης: αναπτυξιακές πολιτικές, πολεοδομικά σχέδια και ρυθμίσεις, επιστημονικές έρευνες 
και, κυρίως, από την πρακτική εμπειρία από την καθημερινή λειτουργία της πόλης και μια πλήρη 
επίγνωση του πολιτιστικού πλούτου. 
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Επικαιροποίηση Σχεδίου Διαχείρισης Παλιάς Πόλης Κέρκυρας 

Οι τρεις εταίροι που διαθέτουν Σχέδια Διαχείρισης (δηλ. Βενετία, Μπεράτ και Κέρκυρα) 
βρίσκονται στη φάση επικαιροποίησης του Σχεδίου Διαχείρισης, μια διαδικασία που προβλέπει 
η Ουνέσκο και ονομάζεται «Περιοδική Αναφορά». Κάθε έξι χρόνια, τα συμβαλλόμενα κράτη 
καλούνται να υποβάλλουν στην Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς μια περιοδική έκθεση 
σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης Παγκόσμιας Κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένης της 
κατάστασης της διατήρησης των ιδιοτήτων Παγκόσμιας Κληρονομιάς που βρίσκονται στο 
έδαφός του.  

Η περιοδική υποβολή εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 
Σύμβασης έχει ως στόχο να εξυπηρετήσει τέσσερις κύριους σκοπούς:  

να προβεί σε αξιολόγηση της εφαρμογής της Σύμβασης Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
από το συμβαλλόμενο κράτος. 

 να παρέχει μια εκτίμηση για το αν οι αξίες της Παγκόσμιας Κληρονομιάς των Μνημείων 
που έχουν εγγραφεί στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς διατηρούνται με την 
πάροδο του χρόνου  

 να παρέχουν επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τα Μνημεία της Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς που καταγράφουν τις μεταβαλλόμενες συνθήκες και την κατάσταση της 
διατήρησης των Μνημείων 

 να παράσχει ένα μηχανισμό για την περιφερειακή συνεργασία και την ανταλλαγή 
πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των κρατών μερών σχετικά με την εφαρμογή της 
Σύμβασης και της διατήρησης της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 

Η επικαιροποίηση του Σχεδίου Διαχείρισης της Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας πέραν της 
υποχρέωσης εκπλήρωσης της Περιοδικής Αναφοράς στην Ουνέσκο ώστε το Μνημείο να 
παραμείνει στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς, συνιστά ένα εργαλείο : 

o για τον εντοπισμό των πολιτιστικών, περιβαλλοντικών, και φυσικών αξιών που 
αντιπροσωπεύουν την ταυτότητα και την ιδιαιτερότητα του χώρου και την επικοινωνία 
αυτών στην τοπική κοινωνίας και τους εμπλεκόμενους φορείς  

o για τον επανακαθορισμό των στόχων για την προστασία και διατήρηση των αξιών της 
περιοχής και την δημιουργία των πιο κατάλληλων ενεργειών για τη διατήρηση της φυσικής 
και πολιτιστικής ακεραιότητας της 

o για την εφαρμογή των αποφάσεων του Φορέα Διαχείρισης σε συνεργασία με άλλους 
εμπλεκόμενους φορείς  προκειμένου να συνδυάσουν την τοπική και οικονομική ανάπτυξη 
με τους στόχους της προστασίας και αξιοποίησης της περιουσίας κληρονομιά. 

Η UNESCO  έχει καθορίσει το τέλος του 2013 ως καταληκτική προθεσμία για τη 
δημιουργία/επικαιροποίηση/ ανανέωση των Σχεδίων Διαχείρισης. 

Ο ρόλος του Culturepolis στο πλαίσιο του έργου SUSTCULT 

Στο πλαίσιο αυτό η συμμετοχή του Culturepolis στο έργο SUSTCULT συνιστά μια ευτυχή 
συγκυρία. Με την σύνταξη της Μεθοδολογίας και την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε τον 
τελευταίο χρόνο, το Culturepolis  διαθέτει τα εργαλεία και έχει τη βούληση να συμβάλει  στην 
έγκαιρη και αποτελεσματική επικαιροποίηση του Σχεδίου Διαχείρισης που θα υλοποιήσει ο 
Φορέας Διαχείρισης. Σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή της Μεθοδολογίας στο Μνημείο αποτελεί 
παραδοτέο του έργου SUTCULT, που θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2013.  

Α’ ΦΑΣΗ 

Η περίοδος αυτή  της επικαιροποίησης του ΣΔ Παλιάς Πόλης Κέρκυρας 2006-2012 βάσει της 
Μεθοδολογίας  SUSTCULT (ΠΕ4) καλύπτει την α’ Φάση εφαρμογής της Μεθοδολογίας, η οποία 
έχει τα παρακάτω προσδοκώμενα αποτελέσματα: 

 Επικαιροποίηση του Κεφαλαίου 2 του υπάρχοντος ΣΔ. 

o Περιγραφή και Σημασία του Προτεινόμενου Μνημείου του ΣΔ της Παλιάς Πόλης της 
Κέρκυρας (2006 - 2012) 

 Κατανόηση της διαχείρισης του χώρου του Μνημείου και των αξιών του, από ποιον και 
υπό ποια μορφή : 

o ιδιοκτησίες, το νομικό πλαίσιο και η τρέχουσα περίοδος προγραμματισμού 

 Προσδιορισμός και συμμετοχή των βασικών ενδιαφερόμενων μερών. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Προτάσεις επικαιροποίησης Σχεδίου Διαχείρισης για την α’ φάση  

Ιδιαιτερότητα του έργου αποτελεί η προσέγγιση που ακολουθείται για τη σύνταξη του Σχεδίου 
Διαχείρισης. Στόχος του έργου είναι το Σχέδιο Διαχείρισης να είναι ένα ζωντανό εργαλείο 
στα χέρια των διαχειριστών του Μνημείου. Για το λόγο αυτό κύριο μέλημα του κάθε εταίρου 
του έργου, είναι οι εμπλοκή των ενδιαφερόμενων μερών στη διαμόρφωση/σύνταξη του Σχεδίου 
Διαχείρισης.  

Μια συμμετοχική διαδικασία σχεδιασμού αναγνωρίζει τις διαφορές, προσπαθεί να ισορροπήσει 
τις σχέσεις εξουσίας και επιτρέπει τροποποιήσεις των στόχων και των μέσων. Για να 
εφαρμοστεί μια περιεκτική, από κάτω προς τα πάνω (bottom-up) διαδικασία για την ανάπτυξη 
ενός Σχεδίου Διαχείρισης, είναι θεμελιώδες να εφαρμοστούν εργαλεία συμμετοχικότητας που 
έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται ευρέως σε πολλές διαφορετικές χώρες, στηριζόμενοι σε 
μερικές βασικές αρχές που προτείνονται για την αποτελεσματική εφαρμογή μιας συμμετοχικής 
διαδικασίας. Οι βασικές αυτές αρχές είναι: 

o Η Ενεργητική ακρόαση: κάθε συμμετέχων θεωρείται  πηγή γνώσης ενώ παράλληλα 
προωθείται  η διάδοση και η κατανόηση των διαφορετικών απόψεων 

o Η Εποικοδομητική συνεργασία: αμοιβαία ανταλλαγή  για μια από κοινού συνεργασία για την 
επίλυση μελλοντικών θεμάτων και σεναρίων 

o Η Δημιουργική επίλυση συγκρούσεων: υπέρβαση αντιθετικών θέσεων  προκειμένου να 
βρεθούν δημιουργικές και καινοτόμες απαντήσεις που επιτρέπουν νέες λύσεις. 

Εφαρμόζοντας τις παραπάνω αρχές, προτείναμε τη δημιουργική συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερομένων μερών μέσω της δημιουργίας της «Συμβουλευτικής Επιτροπής SUSTCULT 
Κέρκυρα/Παλιά Πόλη». 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή SUSTCULT Κέρκυρα/Παλιά Πόλη 

Στο πλαίσιο του έργου SUSTCULT προβλέπεται η δημιουργία  τοπικών δικτύων 
συνεργασίας και διαβούλευσης για βιώσιμη πολιτιστική διαχείριση, που θα ενταχθούν με τη 
σειρά τους σ’ ένα διακρατικό δίκτυο οργανισμών και δημοσίων φορέων, επιχειρήσεων και 
τοπικών φορέων στον τομέα της προαγωγής της πολιτιστικής κληρονομιάς. Με βάση αυτό το 
σκεπτικό δημιουργήθηκε η «Συμβουλευτική Επιτροπή SUSTCULT Πόλης/Μνημείου» 

Ειδικά για την Κέρκυρα τo CulturePolis δημιούργησε τη Συμβουλευτική Επιτροπή SUSTCULT 
Κέρκυρα/Παλιά Πόλη, που σήμερα αριθμεί 23 μέλη (βλ. πίνακα μελών) 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή θα έχει ενεργό συμμετοχή (μέσω διαβούλευσης) σε κάθε στάδιο 
που αφορά στη σύνταξη του Σχεδίου Διαχείρισης της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας και 
προβλέπονται περιοδικές ενημερωτικές συναντήσεις, όπως η σημερινή 3η Συνάντηση εργασίας 
με σκοπό την ενημέρωση τόσο των τοπικών αρχών όσο και όλων των εμπλεκομένων στην 
υπόθεση της διαχείρισης του μνημείου  UNESCO αλλά και της κοινωνίας των πολιτών της 
Κέρκυρας. 
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Συμβουλευτική Επιτροπή SUSTCULT Κέρκυρα/Παλιά Πόλη 

Πίνακας Συμμετεχόντων Φορέων (ενημέρωση μέχρι 31.08.12) 

(κατ’ αλφαβητική σειρά) 

 

 ΟΤΑ – Δημόσιοι Φορείς 

1.  Δήμος Κέρκυρας  

2.  Δήμος Παξών 

3.  Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου 
Κέρκυρας (ΔΟΠΑΠ) 

4.  Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

5.  Μονομετοχική Α.Ε Δήμου Κέρκυρας (ΜΑΕΔΗΚ) 

6.  Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας (ΟΛΚΕ) 

7.  Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  

8.  Περιφερειακή Διεύθυνση Α’ βαθμιας & Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων 

 Οργανώσεις: Πολιτιστικές –Εθελοντικές- ΜΚΟ 

9.  Eco Corfu Περιβαλλοντική Εταιρία 

10.  Εθελοντικό Δίκτυο Κέρκυρας* 

11.  Ελληνική Εταιρεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος 

12.  Ένωση Χορωδιών Κέρκυρας 

13.  Κέντρο για Βιώσιμες Κοινότητες 

14.  Ροταριανός Όμιλος Κέρκυρας  

15.  Φιλαρμονική Άνω Κορακιάνας "ΣΠΥΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ" 

 Επαγγελματικοί – Επιστημονικοί Φορείς 

16.  Εμπορικός Σύλλογος Κέρκυρας 

17.  Ενιαίος Επαγγελματικός- Εμπορικός – Τουριστικός Φορέας Κέρκυρας 

18.  Ένωση Καταστηματαρχών Παλαιάς Πόλης Κέρκυρας 

19.  Επιστημονική Εταιρία Τουρισμού Κέρκυρας 

20.  Σύλλογος Αργυροχρυσοχόων Κέρκυρας 

21.  Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κέρκυρας 

22.  Σύνδεσμος Ελληνικών Τουρ. & Ταξιδιωτικών Γραφείων 

23.  Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών Κέρκυρας 

(*) Στο Εθελοντικό Δίκτυο Κέρκυρας συμμετέχουν σήμερα άνω των 20 εθελοντικοί φορείς της Κέρκυρας 
(βλ. ονόματα μελών) - 
http://www.cfu4u.org/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%C
F%82/#column-main 

Η συμμετοχή φορέων στη Συμβουλευτική Επιτροπή είναι ανοικτή και αναμένεται ο 
εμπλουτισμός του πίνακα και με αρκετούς άλλους φορείς, για τους οποίους εκκρεμεί  η 
ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών έγκρισης από τα Δ.Σ των διαφόρων φορέων. 

Προσέγγιση Ομάδας Έργου 

Η  α’ φάση αφορά την περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών και τη σημασία της περιοχής. Το 
πρώτο βήμα προς την εκπόνηση ενός σχεδίου διαχείρισης είναι πράγματι να καθορίσει με 
σαφήνεια κάποιες βασικές πληροφορίες σχετικά με την κληρονομιά που διακυβεύεται: 

 την τοποθεσία,  

 την ιστορία, 

 τις αξίες.  
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Το δεύτερο κεφάλαιο  του ΣΔ της Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας περιγράφει αναλυτικά όλα τα 
παραπάνω ιστορικά στοιχεία καθώς και περιέχει την πλήρη περιγραφή του Μνημείου. 
Προκειμένου να επικαιροποιηθεί το ΣΔ χρειάζεται να καταγραφούν όλες οι βελτιώσεις, 
τροποποιήσεις, αλλοιώσεις που έχουν γίνει στα μνημεία. Υπάρχει πρόσφατη  μελέτη του ΤΕΕ 
Κέρκυρας  με τίτλο «Καταγραφή μνημείων Ν. Κέρκυρας που υπόκεινται στον αρχαιολογικό 
νόμο», από Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚ-Ιούνιος ’12 και πιθανόν και άλλες σχετικές μελέτες και 
προτάσεις. Για το λόγο αυτό, στην παρούσα φάση της επικαιροποίησης το κείμενο του 
Κεφαλαίου 2 παραμένει αυτούσιο. Επίσης, δεν έχουν περιέλθει στα χέρια μας νεότερα στοιχεία 
σχετικά με την ακεραιότητα και αυθεντικότητα του Μνημείου, προϋποθέσεις  αναγκαίες για τη 
διατήρηση του Μνημείου υπό την αιγίδα της UNESCO . 

Σε αυτή την πρώτη ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης της διατήρησης της περιοχής 
(συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τη φυσική κατάσταση του και για τα 
μέτρα που εφαρμόζονται για την προστασία) θα πρέπει να αξιολογηθεί το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς καθώς και το νομοθετικό πλαίσιο. Για το σκοπό αυτό η Ομάδα Εργασίας 
συγκέντρωσε  όσα έργα εντόπισε, τα οποία είτε έχουν εκτελεσθεί πρόσφατα είτε βρίσκονται σε 
εξέλιξη και αφορούν στην Παλιά Πόλη της Κερκύρας καθώς και το νομοθετικό της πλαίσιο. 
Μέσω της μελέτης των παραπάνω θα μπορούμε να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη των έργων 
και την σημασία που έχουν για την διατήρηση του Μνημείου.  

Προκειμένου να προετοιμαστεί η βάση για τις επόμενες φάσεις του σχεδιασμού διαχείρισης, η 
ομάδα έργου από την αρχή του 2012 προχώρησε στην ανάλυση και ταυτοποίηση των 
ενδιαφερομένων μερών, με έμφαση σε αυτά που έχουν κάποιο θεσμικό ή/και ουσιαστικό ρόλο 
στη διαμόρφωση του Σχεδίου Διαχείρισης. 

Διαδικασία εκπόνησης προτάσεων επικαιροποίησης Σ.Δ- διαβούλευση 

Η συναινετική / συμμετοχική διαχείριση μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους  

 είτε με Διαβουλεύσεις πριν από τη έναρξη της σύνταξης του σχεδίου  

 είτε σε μια συνεταιριστική βάση η οποία θα  λειτουργεί καθ 'όλη τη διαδικασία σύνταξης 

 είτε με διαβούλευση μετά από τα διάφορα στάδια της παραγωγής του σχεδίου  

 είτε με την διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο ολοκληρωθεί τα σχέδια 

Το Culturepolis συνδυάζει διάφορους τρόπους για την εφαρμογή της μεθοδολογίας στο ΣΔ 
ανάλογα με την φάση, την εμπλοκή των φορέων, και τον βαθμό επιρροής τους. Ως επί το 
πλείστον λειτουργεί - ή τουλάχιστον επιχειρεί να λειτουργεί – σε μια διαβούλευση μετά από κάθε 
στάδιο παραγωγής επιμέρους κεφαλαίων του σχεδίου καθώς και στο τέλος για την υιοθέτηση 
της τελικής πρότασης. 

Τελική πρόταση επικαιροποιημένου Σ.Δ - Αξιοποίηση προτάσεων 

Εκτιμάται ότι τον Απρίλιο  2013  θα έχει επιτευχθεί η ολοκλήρωση και των τεσσάρων φάσεων 
της εφαρμογής της μεθοδολογίας SUSTCULT και θα ακολουθήσει η αξιολόγηση της 
μεθοδολογίας μέχρι τον Ιούνιο του 2013 από τους εταίρους του SUSTCULT. Τα αποτελέσματα 
της αξιολόγησης θα παρέχουν στρατηγική καθοδήγηση για τη βελτίωση και την οριστικοποίηση 
της μεθοδολογίας και θα εξασφαλίσουν ότι το τελικό αποτέλεσμα του έργου είναι η βελτίωση με 
βάση την εμπειρία της κάθε τοποθεσίας. 

Το Culturepolis θα καταθέσει την τελική πρόταση επικαιροποίηση του Σχεδίου Διαχείρισης  της 
Παλιάς Πόλης, όπως αυτή θα προκύψει από την όλη διαδικασία για αξιοποίηση από τους 
αρμόδιους φορείς. Για το σκοπό εκτός από την ενημέρωση των μελών της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής, θα υπάρξει ευρεία δημοσιότητα των προτάσεων και επίσημη κατάθεσή τους στο 
Διαθεσμικό – Διεπιστημονικό Φορέα Διαχείρισης Παλιάς Πόλης Κέρκυρας προς αξιοποίηση. 

 

 

 


