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4.1. Ει σ α γ ω γ ή

(ΥΠ.ΠΟ,

ΥΠΕΧΩΔΕ,

ΤΑΠΑ,

ΔΗΜΟΣ

ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ),

εκπροσώπους φορέων που σχετίζονται θεσμικά με την πολιτική
προστασίας, καθώς και άλλους εξειδικευμένους επιστήμονες. Η εν
4.1.1.

Για την υλοποίηση των στόχων του Σχεδίου Διαχείρισης, όπως

λόγω επιτροπή μπορεί να αποτελέσει την βάση για την συγκρότηση

αυτοί καταγράφηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, είναι απαραίτητο

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Διαχειριστικού Σχεδίου, η

να προγραμματιστούν και να εφαρμοστούν μία σειρά από Δράσεις

οποία θα συνεδριάζει τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες και θα εξετάζει

οι

όλα τα τρέχοντα θέματα εφαρμογής του Σχεδίου.

οποίες,

ανάλογα

με

την

περίπτωση,

βραχυπρόθεσμα,

μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, η κάθε μία ξεχωριστά, αλλά
και όλες μαζί, θα συντελέσουν στην ολοκληρωμένη εφαρμογή του

4.1.4.

Το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για την εφαρμογή του Σχεδίου
Διαχείρισης αναλογεί στο Δήμο Κερκυραίων, είτε ενεργώντας, είτε

Σχεδίου Διαχείρισης.

συντονίζοντας για το μεγαλύτερο μέρος των Δράσεων. Σημαντικός
4.1.2.

Υπάρχει μία σειρά βασικών ενεργειών, οι οποίες πρέπει να

ρόλος στην αποτελεσματική υλοποίηση του σχεδίου, αποδίδεται

ολοκληρωθούν σε μία πρώτη φάση, πριν ξεκινήσει η εφαρμογή του

στους κατοίκους, τους επαγγελματίες και τους λοιπούς φορείς και

Σχεδίου. Οι ενέργειες αυτές είναι κυρίως διοικητικές και οικονομικές

ιδιώτες, που αποτελούν τους «χρήστες» του Μνημείου. Με

και αποσκοπούν στο να συγκροτηθούν έγκαιρα και σωστά οι

πρωτοβουλία και ευθύνη του Δήμου, προβλέπεται να συγκροτηθεί η

μηχανισμοί που θα υλοποιήσουν, αλλά και θα εποπτεύσουν την

Επιτροπή Εκπροσώπων της Τοπικής Κοινωνίας, η οποία θα

εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης. Σημαντικός ρόλος στην

αποτελείται από εκπροσώπους ομάδων χρηστών του Μνημείου, με

συνολική επιτυχία του Σχεδίου Διαχείρισης αποδίδεται στον

στόχο την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην

αποτελεσματικό συντονισμό των φορέων, που εμπλέκονται στην

υλοποίηση του Σχεδίου Διαχείρισης.

υλοποίηση των Δράσεων.
4.1.5.
4.1.3.

Επειδή στην υλοποίηση του Σχεδίου εμπλέκονται πολλοί φορείς και

Μία από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι η

ιδιώτες,

σύσταση του οργάνου που θα έχει την ευθύνη, την εποπτεία και τον

Συντονιστικό Όργανο, επιφορτισμένο με την οργάνωση και το

έλεγχο

Αντίστοιχα όργανα έχουν

συντονισμό όλων των ενεργειών του Σχεδίου. Το όργανο αυτό θα

λειτουργήσει, κατά την τελευταία 15ετία, στα πλαίσια των δύο

έχει, μεταξύ άλλων, την ευθύνη για τη συγκρότηση των Ομάδων

Προγραμματικών

Συμβάσεων,

των

Εργασίας, που χρειάζονται για την υλοποίηση του λεπτομερειακού

Οχυρώσεων,

σχετικές διοικητικές αρμοδιότητες. Σήμερα

σχεδιασμού εφαρμογής των Δράσεων. Οι ομάδες εργασίας θα

εφαρμογής

με

του

Σχεδίου.
της

Παλιάς

Πόλης

και

είναι

απαραίτητο

επιστημονικό και τεχνικό δυναμικό, που θα συνεισφέρει στην
σύνταξη και υλοποίηση των σχεδίων, είτε με εκπόνηση μελετών και

της

Κέρκυρας,

που

απαρτίζεται από εκπροσώπους των συμβαλλόμενων μελών

κάθε

ένα

και

Πόλης

την

αρχής

όργανο της Προγραμματικής Σύμβασης 200612 για την Προστασία
Παλιάς

για

εξ΄

συγκροτούνται

της

κατάλληλο

συγκροτηθεί

βρίσκεται σε λειτουργία η ενδεκαμελής Κοινή Επιτροπή, επιτελικό
Ανάδειξη

από

να

περίπτωση

άλλων εργασιών, είτε με επιστημονικές συμβουλές και τεχνική
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υποστήριξη. Οι ομάδες εργασίας θα οργανώνονται ανάλογα με τις

4.1.8.

απαιτήσεις και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Σχεδίου.

Το Σχέδιο Διαχείρισης αποτελεί ένα πρόγραμμα δράσης με χρονικό
ορίζοντα την εξαετία, παρόλο που ορισμένες ενέργειές του
διαρκούν περισσότερο. Κατά την διάρκεια της εξαετίας, για να

4.1.6.

4.1.7.

Στις αρμοδιότητες του Συντονιστικού Οργάνου, θα είναι επίσης ο

εξασφαλιστεί η ευελιξία στην εφαρμογή του Σχεδίου και η άμεση

Γενικός Σχεδιασμός για την εφαρμογή του Σχεδίου, ο Συντονισμός

προσαρμοστικότητά του σε οποιαδήποτε ενδιάμεση μεταβολή

της Επιτροπής Παρακολούθησης, των Ομάδων Εργασίας και των

μπορεί να το επηρεάσει, χρειάζεται να δρομολογηθεί μία στενή

εμπλεκόμενων ιδιωτών και φορέων, ο έλεγχος, η εποπτεία και

παρακολούθηση της πορείας των προγραμματισμένων δράσεων,

επικαιροποίηση του Σχεδίου Διαχείρισης όπου και εφόσον

με βάση τα ετήσια σχέδια εφαρμογής, που συντάσσει η Επιτροπή

χρειάζεται, ο συνεχής έλεγχος της κατάστασης του Μνημείου και η

Παρακολούθησης. Αυτή η διαδικασία θα επιτρέψει να γίνονται

αναζήτηση και εξασφάλιση πόρων για την υλοποίηση του Σχεδίου.

έγκαιρα οι όποιες βραχυπρόθεσμες ενημερώσεις, με σκοπό την
εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής του Σχεδίου. Για να

Αφετηρία για την συγκρότηση του Συντονιστικού Οργάνου του

διατηρηθεί το Σχέδιο ενημερωμένο και επίκαιρο σε χρονικό ορίζοντα

Διαχειριστικού Σχήματος μπορεί να αποτελέσει το Γραφείο Παλιάς

πέραν της εξαετίας, θα γίνεται ενημέρωση της περιγραφής του

Πόλης, το οποίο λειτουργεί από το 1996, ως συντονιστικό όργανο

Μνημείου, της δήλωσης για την αξία του, των ζητημάτων και των

της Προγραμματικής Σύμβασης του Σεπτεμβρίου 1995, μεταξύ των

στόχων, κάθε έξι χρόνια.

ΥΠ.ΠΟ.  ΥΠΕΧΩΔΕ  ΥΠΕΘΟ  ΔΕΠΟΣ  ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ,
για την Αναβάθμιση  Ανάδειξη της Παλιάς Πόλης Κέρκυρας.

4.1.9.

Βασικό

μέλημα

του

Σχεδίου

Διαχείρισης

είναι

ο

σαφής

Πρόσφατα, το Γραφείο Παλιάς Πόλης συγχωνεύτηκε με το Γραφείο

προσδιορισμός ενός συστήματος αντικειμενικού ελέγχου, τόσο της

της Προγραμματικής των Οχυρώσεων και το ενοποιημένο πλέον

πορείας του Μνημείου όσο και της εφαρμογής του Σχεδίου

Γραφείο

Διαχείρισης.

αποτελεί

το

συντονιστικό

όργανο

της

ενιαίας

Ένας

τέτοιου

είδους

συστηματικός

έλεγχος

Προγραμματικής Σύμβασης 20062012, μεταξύ των ΥΠ.ΠΟ. 

περιλαμβάνει σειρά επιμέρους δράσεων με πρώτη και καθοριστική

ΥΠΕΧΩΔΕ  ΤΑΠΑ  ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ, για την Προστασία και

την επιλογή των κατάλληλων για την περίπτωση «δεικτών»

Ανάπτυξη της Παλιάς Πόλης, με αντικείμενο που περιλαμβάνει

ελέγχου,

τόσο το οικιστικό σύνολο, όσο και τις οχυρώσεις. Με εφόδιο την

Παρακολούθησης. Στην συνέχεια, η παρακολούθηση και η

αποκτειθείσα εμπειρία και

αρμοδιότητα

που

ανήκει

στην

Επιτροπή

την υπάρχουσα στελέχωση και

καταγραφή των στοιχείων του Μνημείου για την συμπλήρωση των

εξοπλισμό ως υποδομή, το Γραφείο Παλιάς Πόλης μπορεί να

δεικτών ελέγχου εκτός του ότι τροφοδοτεί με στοιχεία την ανά

αναδειχτεί στο όργανο που θα αναλάβει να εφαρμόσει, με την

εξαετία

καθοδήγηση και εποπτεία της Επιτροπής Παρακολούθησης, την

προστασίας του Μνημείου, συγχρόνως διαμορφώνει τους όρους για

διαχειριστική πολιτική που προγραμματίζει το Σχέδιο Διαχείρισης. Η

πιθανές ενδιάμεσες προσαρμογές και βελτιώσεις του Σχεδίου

λειτουργία του παρακολουθεί τον ετήσιο προγραμματισμό δράσεων

Διαχείρισης, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητά

που προσδιορίζει η Επιτροπή Παρακολούθησης.

του.

αναφορά

προς

την

UNESCO

για

την κατάσταση
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4.1.10.

Προϋπόθεση για την υλοποίηση των Δράσεων του Σχεδίου

4.1.12.

Οι δράσεις εφαρμογής του Σχεδίου είναι γενικά περισσότερες από

Διαχείρισης είναι η εξασφάλιση της απαραίτητης χρηματοδότησης.

τους στόχους, χωρίς να αποκλείεται και η περίπτωση δύο ή

Σε μία πρώτη φάση λειτουργίας του Διαχειριστικού Σχήματος, η

περισσότεροι στόχοι να εξυπηρετούνται από μία μόνο δράση. Στα

διατιθέμενη

της

επόμενα, ακολουθεί η καταγραφή των δράσεων ανά ενότητα

Προγραμματικής Σύμβασης 200612 μπορεί να θεωρηθεί επαρκής.

χρηματοδότηση,

από

εθνικούς

πόρους,

ζητημάτων και ανά ζήτημα, έχοντας μεταφέρει σε διπλανή στήλη

Αμέσως μετά την συγκρότηση των οργάνων που θα υλοποιήσουν

τους στόχους που έχουν τεθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο, για

το Σχέδιο, της Επιτροπής Παρακολούθησης και του Συντονιστικού

λόγους συνέχειας της μεθοδολογίας.

Οργάνου, η συστηματική αναζήτηση και εξασφάλιση πόρων
αποτελούν την βασική προτεραιότητα. Ευκαιρίες χρηματοδότησης
μπορεί να υπάρξουν από τον Κοινοτικό προϋπολογισμό και τα
Πλαίσια Στήριξης, από δωρεές, από οργανισμούς, χορηγίες κλπ.
και προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούν οι φορείς για
να γίνει δυνατή η υλοποίηση των Δράσεων του Σχεδίου.
4.1.11.

Σε συνέχεια των βασικών ενεργειών, ακολουθούν οι άλλες Δράσεις
εφαρμογής του Σχεδίου Διαχείρισης, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο
ετήσιο προγραμματισμό. Οι Δράσεις προκύπτουν από τους
στόχους που έχουν καταγραφεί στο προηγούμενο κεφάλαιο και
χωρίζονται στις ίδιες βασικές ενότητες. Μπορεί να εφαρμοστούν
από έναν ή και περισσότερους φορείς, οι οποίοι καταγράφονται
κατά περίπτωση, χωρίς αυτό να αποκλείει ότι θα μπορούσε να
προκύψει μία διαφορετική σύνθεση φορέων, εφόσον αυτό κριθεί
απαραίτητο. Όλες οι ενέργειες έχουν έναν γενικό χρονικό
προσδιορισμό, σαν οδηγό για την πιθανή διάρκειά τους :


Βραχυπρόθεσμο,

μέχρι δύο χρόνια.



Μεσοπρόθεσμο,

μέχρι έξι χρόνια.



Μακροπρόθεσμο,

μέχρι δέκα χρόνια ή και περισσότερα.



Συνεχιζόμενο,

συνεχής εφαρμογή.
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4.2. Εφ α ρ μ ο γ ή τ ο υ Σχ ε δ ί ο υ κ α ι Επ ι π τ ώ σ ε ι ς

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος

·

Δ ΡΑΣΕΙΣ

1 : Δ ΙΟΙΚ ΗΣΗ

Εξασφάλιση

του

κατάλληλου

Δράση

διοικητικού

μηχανισμού

για

την

1

1.1. Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης, με πρωτοβουλία του

αποτελεσματική διαχείριση του Μνημείου, ο οποίος θα στηρίζεται στην

Δήμου Κερκυραίων.

συνεργασία κράτους, τοπικής αυτοδιοίκησης και τοπικών φορέων και

Βραχυπρόθεσμο

θα μεριμνά για την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.

Υπουργείο Πολιτισμού
Δήμος Κερκυραίων
ΥΠΕΧΩΔΕ
Ταμείο Αρχαιολ. Πόρων και Απαλ/σεων
Αναπτυξιακή Επιχ. Δήμου Κερκυραίων

1.2. Συγκρότηση και στελέχωση του Συντονιστικού Οργάνου.
Βραχυπρόθεσμο

Επιτροπή Παρακολούθησης
Δήμος Κερκυραίων

1.3. Συγκρότηση της Επιτροπής εκπροσώπων της Τοπικής Κοινωνίας.
Βραχυπρόθεσμο

Συντονιστικό Όργανο
Επιτροπή Παρακολούθησης
Δήμος Κερκυραίων

1.4. Κατάστρωση ετήσιου προγράμματος Δράσεων Εφαρμογής του
Σχεδίου.
Βραχυπρόθεσμο

Συντονιστικό Όργανο
Επιτροπή Παρακολούθησης
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ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος

·

2 : ΧΡΗΜΑΤ ΟΔ ΟΤ ΗΣΗ

Δ ΡΑΣΕΙΣ

Δράση

2

Συστηματική αναζήτηση ευκαιριών χρηματοδότησης του Μνημείου για

2.1. Κατάστρωση χρηματοδοτικού προγράμματος για τις Δράσεις

όλους τους σχετικούς με τις αξίες του τομείς, καλλιεργώντας την

εφαρμογής του Σχεδίου, τηρώντας τις προτεραιότητες της Δράσης

αντίληψη ότι τα θέματα Πολιτιστικής Κληρονομιάς γενικότερα και

1.4 και αξιοποιώντας όλες τις εν δυνάμει πηγές χρηματοδότησης

ειδικότερα τα θέματα που σχετίζονται με το Μνημείο πρέπει να έχουν

(εθνικοί και κοινοτικοί πόροι, χορηγίες, δωρεές, ιδιωτικές επενδύσεις).

προτεραιότητα στην επιλογή για χρηματοδότηση.

Βραχυπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Επιτροπή Παρακολούθησης
Δήμος Κερκυραίων

2.2. Διακίνηση προς όλους τους εν δυνάμει χρηματοδοτικούς φορείς,
ενημερωτικού υλικού για το Μνημείο και τις καταγεγραμμένες ανάγκες
του,

προβάλλοντας

την

άποψη

της

«προτεραιότητας»

στην

χρηματοδότηση που αποδίδεται σε έργα ανάδειξης της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς.
Βραχυπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Επιτροπή Παρακολούθησης
Δήμος Κερκυραίων
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ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος

·

3 : Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Τ Ω Ν Κ ΙΝΔ ΥΝΩ Ν

Επικαιροποίηση συντονισμός και εμπλουτισμός των υφιστάμενων

Δ ΡΑΣΕΙΣ

Δράση

3

3.1. Επανεξέταση

σχεδίων για την αντιμετώπιση πιθανών για την επιβίωση του Μνημείου

αντιμετώπισης

κινδύνων.

πλημμύρες),

και

επικαιροποίηση

φυσικών
σε

Βραχυπρόθεσμο

των

καταστροφών

συνεργασία

με

υπαρχόντων
(σεισμοί,

Σχεδίων

πυρκαγιές,

τις σχετιζόμενες υπηρεσίες.

Συντονιστικό Όργανο
Δήμος κερκυραίων

3.2 Εκπόνηση ερευνητικής εργασίας για την αποτίμηση κινδύνων, εκτός
των φυσικών καταστροφών, που απειλούν ή θα μπορούσαν στο
μέλλον να απειλήσουν το Μνημείο και την ανάπτυξη λύσεων για την
πρόληψη και την αντιμετώπισή τους.
Μεσοπρόθεσμο

Συντονιστικό Όργανο
Επιτροπή Παρακολούθησης
Δήμος κερκυραίων
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ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος

·

Δ ΡΑΣΕΙΣ

4 : Δ ΙΑΧΥΣΗ Τ Ω Ν ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩ Ν

Δράση

Χρήση όλων των σύγχρονων τεχνολογιών για την πληροφόρηση και
επικοινωνία, ώστε η συγκέντρωση, φύλαξη και

4

4.1. Εκπόνηση εργασίας για την κατάρτιση βάσης δεδομένων, με

ανάλυση της

αναφορά σε γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (G.I.S), η οποία θα

τεκμηρίωσης για το Μνημείο να είναι πλήρης και προσβάσιμη από τον

συγκεντρώνει προοδευτικά όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για το Μνημείο

κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη.

από τις διαφορετικές πηγές.
Μεσοπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Υπουργείο Πολιτισμού
Δήμος Κερκυραίων
ΥΠΕΧΩΔΕ
Υπουργείο Παιδείας
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμ. Κέρκυρας

4.2. Συγκρότηση ομάδας εργασίας με αντικείμενο την εξασφάλιση
πρόσβασης και την συστηματική συλλογή στοιχείων για το Μνημείο,
διαθέσιμων

σε

διάφορες

πηγές,

προκειμένου

αυτά

να

τροφοδοτήσουν την ενιαία βάση δεδομένων.
Μεσοπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Υπουργείο Πολιτισμού
Δήμος Κερκυραίων
ΥΠΕΧΩΔΕ
Υπουργείο Παιδείας
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμ. Κέρκυρας
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Δ ΡΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜ ΟΓ ΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔ ΙΟΥ Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος

·

Δ ΡΑΣΕΙΣ

5 : ΕΠΟΠΤ ΕΙΑ

Απόκτηση

ολοκληρωμένης

Δράση

και

αντικειμενικής

εικόνας

για

την

υφιστάμενη κατάσταση του Μνημείου και εξερεύνηση μεθόδων

5

5.1. Καθορισμός Δεικτών Εποπτείας του Μνημείου.
Βραχυπρόθεσμο

συστηματικής παρακολούθησης και ενημέρωσης για την εξέλιξη, ώστε

Επιτροπή Παρακολούθησης
Συντονιστικό όργανο

οι περιοδικές αναφορές προς τους μηχανισμούς εποπτείας να είναι
σαφείς και πλήρεις.

5.2. Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας, με αντικείμενο την συλλογή των εν
εξελίξει στοιχείων του Μνημείου, για την συμπλήρωση των δεικτών
εποπτείας.
Βραχυπρόθεσμο

Επιτροπή Παρακολούθησης
Συντονιστικό όργανο
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Δ ΡΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜ ΟΓ ΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔ ΙΟΥ Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος

·

6 : ΟΡΙΟΘΕΤ ΗΣΗ

Δ ΡΑΣΕΙΣ

Δράση

6

Συνεχής παρακολούθηση και αποτίμηση των επιπτώσεων εφαρμογής

6.1. Συγκρότηση ομάδας εργασίας για την συστηματική καταγραφή των

του Σχεδίου Διαχείρισης στην περιβάλλουσα το Μνημείο περιοχή, με

προκυπτουσών αλλαγών στην ζώνη επιρροής του Μνημείου (όπως

στόχο την έγκαιρη λήψη μέτρων και την πιθανή τροποποίηση των

αλλαγές

ορίων της ζώνης προστασίας.

κυκλοφοριακές επιβαρύνσεις).

χρήσεων

Μεσοπρόθεσμο

γης,

μεγάλες

αναπτυξιακές

παρεμβάσεις,

Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων
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Δ ΡΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜ ΟΓ ΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔ ΙΟΥ Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος

7 : Τ ΟΠΙΚ Η Κ ΟΙΝΩ ΝΙΑ

· Διαβεβαίωση της τοπικής κοινωνίας για τα πολιτιστικά και οικονομικά
οφέλη που προκύπτουν από την αναβάθμιση και προβολή του
Μνημείου και εξασφάλιση συναίνεσης για την λήψη μέτρων που
προωθούν την αποκατάσταση και ανάδειξή του και την διατήρησή του
σε καλή κατάσταση.

Δ ΡΑΣΕΙΣ

Δράση

7

7.1. Συγκρότηση Γραφείου Τύπου του Γραφείου Παλιάς Πόλης με
αντικείμενο την τροφοδότηση ειδικής στήλης στον καθημερινό τοπικό
τύπο και σχετικής ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο, με θέματα προστασίας
και ανάδειξης του μνημειακού χαρακτήρα της Παλιάς Πόλης.
Βραχυπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων

7.2. Καθιέρωση ενεργών φόρουμ πολιτών για τη συμμετοχή της τοπικής
κοινωνίας στις διαδικασίες διαχείρισης του Μνημείου και εκστρατεία
πληροφόρησης και ενημέρωσης σχετικά με τις αξίες της πολιτιστικής
κληρονομιάς, τις επιπτώσεις και τις ωφέλειες

από την αξία του

Μνημείου και ενθάρρυνση για συμμετοχή στις διαδικασίες.
Βραχυπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων
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Δ ΡΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜ ΟΓ ΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔ ΙΟΥ Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος

·

8 : ΘΕΣΜΙΚ Η ΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑ

Δ ΡΑΣΕΙΣ

Δράση

8

Επεξεργασία και εξειδίκευση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου

8.1. Ανάθεση έργου νέας επίγειας κτηματογράφησης της Παλιάς Πόλης της

προστασίας, ώστε να ανταποκρίνεται με τον καταλληλότερο τρόπο στις

Κέρκυρας με δυνατότητα ένταξης του υπόβαθρου σε γεωγραφικό

πολυδιάστατες ανάγκες του Μνημείου, καλύπτοντας τόσο την ανάγκη

σύστημα πληροφοριών (GIS), ως υποδομή για όλες τις βάσεις

διατήρησης του ιδιαίτερου χαρακτήρα του, όσο και τις απαιτήσεις της

δεδομένων που θα συγκροτηθούν, στα πλαίσια της εφαρμογής του

ζωντανής, σύγχρονης πόλης.

Σχεδίου Διαχείρισης.
Βραχυπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Επιτροπή Παρακολούθησης
Δήμος Κερκυραίων

8.2. Ολοκλήρωση της μελέτης αναθεώρησης του υφιστάμενου Σχεδίου
Πόλης, βάσει των υφιστάμενων ειδικών προδιαγραφών.
Μεσοπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Επιτροπή Παρακολούθησης
Υπουργείο Πολιτισμού
ΥΠΕΧΩΔΕ
Δήμος Κερκυραίων

8.3. Ενιαία θεσμοθέτηση όρων και περιορισμών στην ζώνη επιρροής του
Μνημείου.
Μακροπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Επιτροπή Παρακολούθησης
Υπουργείο Πολιτισμού
ΥΠΕΧΩΔΕ
Δήμος Κερκυραίων

Παλιά Πόλη Κέρκυρας Σχέδιο Διαχείρισης 104

4

Δ ΡΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜ ΟΓ ΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔ ΙΟΥ Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος

9 : ΑΞΙΟΛΟΓ ΗΣΗ Τ ΗΣ ΜΕΤ ΑΒ ΟΛΗΣ

· Έγκαιρος προσδιορισμός του μεγέθους και του είδους της μεταβολής
που μπορεί να αντέξει το Μνημείο, πριν οι μοναδικές του αξίες
απειληθούν.

Δ ΡΑΣΕΙΣ

Δράση

9

9.1. Εκπόνηση Τεχνικοοικονομικής μελέτης, ανάλυσης των επιπτώσεων
από την εφαρμογή του Σχεδίου στους διάφορους τομείς της ζωής της
πόλης και εκτίμηση του μεγέθους της μεταβολής που μπορεί να γίνει
αποδεκτή, χωρίς να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας και οι πολιτιστικές αξίες
του Μνημείου.
Βραχυπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Επιτροπή Παρακολούθησης
Δήμος Κερκυραίων
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Δ ΡΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜ ΟΓ ΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔ ΙΟΥ Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος

·

10 : ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαμόρφωση αυστηρού, σαφούς και λεπτομερούς ελεγκτικού πλαισίου

Δ ΡΑΣΕΙΣ

Δράση

10

10.1. Συγκρότηση ομάδας εργασίας, με αντικείμενο την αποτίμηση των

για τον έλεγχο των επιπτώσεων όλων των δρομολογούμενων

υφιστάμενων

διαδικασιών

αναπτυξιακών δραστηριοτήτων εντός του Μνημείου και της ζώνης

δραστηριοτήτων,

προστασίας του, το οποίο αφ΄ ενός μεν θα εξασφαλίζει την προστασία

υφιστάμενοι

της πολιτιστικής κληρονομιάς, αφ΄ ετέρου δε θα αφήνει περιθώρια για

Πολεοδομικό Γραφείου Δήμου Κερκυραίων, Δ/νση ΠΕΧΩΔΕ της

υψηλών προδιαγραφών αναπτυξιακές προτάσεις.

ΠΙΝ) και διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωσή τους.

βάσει

ελεγκτικοί

Μεσοπρόθεσμο

των

ελέγχου

των

στοιχείων

μηχανισμοί

που

(Εφορείες

αναπτυξιακών
διαθέτουν

οι

Αρχαιοτήτων,

Συντονιστικό όργανο
Υπουργείο Πολιτισμού
Δήμος Κερκυραίων
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμ. Κέρκυρας

10.2. Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για την εξειδίκευση του
επιστημονικού δυναμικού των ελεγκτικών υπηρεσιών, σε θέματα
προστασίας και ανάδειξης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Μεσοπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Υπουργείο Πολιτισμού
Δήμος Κερκυραίων
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμ. Κέρκυρας
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Δ ΡΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜ ΟΓ ΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔ ΙΟΥ Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος

·

Δ ΡΑΣΕΙΣ

11 : ΣΥΓ ΧΡΟΝΗ ΑΝΑΠΤ ΥΞΗ

Διεύρυνση
επιπτώσεων,

των

απαιτήσεων

ώστε

να

των

λειτουργούν

Δράση

μελετών
ως

περιβαλλοντικών

ουσιαστικό

11

11.1. Συγκρότηση ομάδας εργασίας για την καταγραφή του συνόλου των

εργαλείο

σύγχρονων (μετά το 1960) οικοδομικών επεμβάσεων στην Παλιά

αποτίμησης των επιπτώσεων μεγάλων αναπτυξιακών σχεδίων και

Πόλη της Κέρκυρας, την αποτίμηση της κατάστασής τους και την

τεχνικών έργων, τόσο ως προς το φυσικό όσο και ως προς το

παρουσίαση προτάσεων για βελτίωση και ανάδειξη.

δομημένο περιβάλλον.

Μεσοπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Υπουργείο Πολιτισμού
Δήμος Κερκυραίων
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμ. Κέρκυρας

11.2. Καθιέρωση βραβείων για τις καλύτερες μελέτες και εφαρμογές
ένταξης σύγχρονης αρχιτεκτονικής στο ιστορικό περιβάλλον, με
στόχο την ενθάρρυνση του σύγχρονου τρόπου έκφρασης.
Μεσοπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμ. Κέρκυρας
Υπουργείο Πολιτισμού
Δήμος Κερκυραίων
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Δ ΡΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜ ΟΓ ΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔ ΙΟΥ Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

4.3. Πρ ο σ τ α σ ί α κ α ι Δ ι α τ ή ρ η σ η

Δ ΡΑΣΕΙΣ
Δράση

12

ΣΤΟΧΟΙ
12.1. Συγκρότηση ομάδας εργασίας, με αντικείμενο την κατάρτιση
σχεδίου νομοθετικού πλαισίου για την οικονομική διευκόλυνση των
ιδιοκτητών προκειμένου να προχωρήσουν σε σύσταση οριζοντίου
Στόχος

12 : ΙΔ ΙΟΚ Τ ΗΣΙΑΚ Ο Κ ΑΘΕΣΤ Ω Σ

ιδιοκτησίας και κανονισμού λειτουργίας στα πολυιδιόκτητα κτήρια.
Βραχυπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων

· Μέριμνα για την οικονομική διευκόλυνση των συνιδιοκτητών των
ιστορικών ακινήτων να προχωρήσουν σε σύσταση οριζόντιας
ιδιοκτησίας, προκειμένου να αποκτήσει το σύνολο των κτηρίων
κανονισμό λειτουργίας και ενημερωτική εκστρατεία για τα συνολικά
οφέλη από την αποκατάσταση των κτηρίων και την διατήρησή τους σε
καλή κατάσταση.

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμ.Κέρκυρας
Δικηγορικός Σύλλογος
Σύλλογος Συμβολαιογράφων
12.2. Παροχή υπηρεσιών, από πλευράς Γραφείου Παλιάς Πόλης προς
τους συνιδιοκτήτες ιστορικών κτηρίων που έχουν ήδη καταρτίσει
κανονισμό λειτουργίας στα ακίνητά τους και προτίθενται να
εκτελέσουν έργα επισκευής, αποκατάστασης και ανάδειξης, σχετικά
με τον συντονισμό των ενεργειών, την σύνταξη τεχνικών μελετών,
την διευκόλυνση αδειοδοτήσεων.
Μεσοπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων

12.3. Διοργάνωση παρουσιάσεων επεμβάσεων αποκατάστασης και
ανάδειξης ιστορικών κτηρίων και επιβράβευση της καλύτερης από
αυτές, ανά έτος.
Μεσοπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμ. Κέρκυρας
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Δ ΡΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜ ΟΓ ΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔ ΙΟΥ Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος

·

Δ ΡΑΣΕΙΣ

13 : ΧΡΗΜΑΤ ΟΔ ΟΤ ΗΣΗ

Αξιοποίηση

όλων

των

χρηματοδοτικών

Δράση

ευκαιριών

για

13

την

13.1. Αναζήτηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την αποκατάσταση

αποκατάσταση ιστορικών κτηρίων και αναζήτηση πλαισίου οικονομικής

και ανάδειξη του Μνημείου και των επιμέρους στοιχείων του και

ενίσχυσης των ιδιοκτητών, που εφαρμόζουν προδιαγραφές εργασιών

προετοιμασία ανάλογων μελετών βάσει των προτεραιοτήτων της

αποκατάστασης με αυξημένες απαιτήσεις.

δράσης 1.4.
Συνεχιζόμενο

Συντονιστικό Όργανο
Επιτροπή Παρακολούθησης
Δήμος Κερκυραίων

13.2. Συγκρότηση ομάδας εργασίας με αντικείμενο την διερεύνηση
δυνατοτήτων οικονομικής ενίσχυσης των ιδιοκτητών ιστορικών
κτηρίων, προκειμένου να εκτελέσουν έργα αποκατάστασης και
ανάδειξης των ιδιοκτησιών τους και προσδιορισμός όρων και
περιορισμών.
Βραχυπρόθεσμο

Συντονιστικό Όργανο
Επιτροπή Παρακολούθησης
Δήμος Κερκυραίων
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Δ ΡΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜ ΟΓ ΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔ ΙΟΥ Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος

·

14 : ΙΣΤ ΟΡΙΚ Ο ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ

Δ ΡΑΣΕΙΣ

Δράση

14

Μεθοδική αποτίμηση της κατάστασης όλων των επιμέρους στοιχείων

14.1. Συγκρότηση ομάδας εργασίας, με αντικείμενο τον εντοπισμό και

που συνθέτουν το Μνημείο (Φρούρια και περιμετρικές οχυρώσεις,

καταγραφή των εγκαταλελειμμένων κτηρίων και των περιοχών με

δίκτυο δρόμων, κτηριακό δυναμικό, λειτουργίες πόλης, εικόνα πόλης,

προβλήματα λειτουργικής υποβάθμισης και διερεύνηση των

ήθη και έθιμα κλπ), και περιοδική ενημέρωση του σχετικού καταλόγου,

δυνατοτήτων για την αντιμετώπισή τους.

ώστε η αξιολόγηση των προτεραιοτήτων συντήρησης, αποκατάστασης

Μεσοπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων

και ανάδειξης να προκύπτει με αντικειμενικότητα και σαφήνεια.

ΥΠΠΟ
14.2. Σύνταξη σύγχρονων και λεπτομεριακών προδιαγραφών για τις
εργασίες αποκατάστασης που υλοποιούνται στο Μνημείο (υλικά,
τεχνικές, σχεδιασμός) και προώθησή τους στους τεχνικούς όλων
των βαθμίδων, τους επαγγελματίες και ευρύτερα στην τοπική
κοινωνία.
Μεσοπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων
ΥΠΠΟ
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμ. Κέρκυρας
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Δ ΡΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜ ΟΓ ΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔ ΙΟΥ Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος

15 : Κ Τ ΙΡΙΑΚ Ο Δ ΥΝΑΜΙΚ Ο

· Σύνταξη ειδικών προδιαγραφών και πλατιά ενημέρωση των ιδιοκτητών
για τις δόκιμες τεχνικές και τα υλικά που εφαρμόζονται σε επεμβάσεις
αποκατάστασης ιστορικών κτηρίων και δρομολόγηση διαδικασίας για
την συγκράτηση αλλοιώσεων στις όψεις των κτηρίων, από προσθήκες
σύγχρονου αστικού εξοπλισμού.

Δ ΡΑΣΕΙΣ

Δράση

15

15.1. Συγκρότηση ομάδας εργασίας, με αντικείμενο την ενημέρωση των
απογραφικών δελτίων των κτηρίων με επίκαιρα στοιχεία σχετικά με
την κατάστασή τους, προκειμένου να τροφοδοτηθεί η ηλεκτρονική
βάση δεδομένων.
Μεσοπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων
ΥΠΠΟ

15.2. Εκπόνηση μελετητικής εργασίας για τις δυνατότητες των ιστορικών
κτηρίων να επιδέχονται στοιχεία σύγχρονου τρόπου ζωής, χωρίς
μορφολογικές αλλοιώσεις (κλιματιστικά, κεραίες τηλεόρασης,
σωληνώσεις,

στοιχεία

σκιασμού,

εξαερισμοί

καταστημάτων,

ανελκυστήρες, εγκαταστάσεις θέρμανσης), είτε στην εξωτερική τους
εικόνα, είτε στο εσωτερικό τους.
Μεσοπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων
ΥΠΠΟ

15.3. Έκδοση οδηγού επεμβάσεων με το περιεχόμενο του 15.2.
Μεσοπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων
ΥΠΠΟ
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Δ ΡΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜ ΟΓ ΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔ ΙΟΥ Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος

16 : ΦΥΣΙΚ Ο ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ

· Αξιολόγηση του φυσικού περιβάλλοντος στην περίμετρο του Μνημείου
και στην ζώνη προστασίας του και δρομολόγηση επεμβάσεων
αποκατάστασης
και
ανάδειξης
των
ιδιαίτερων
ιστορικών
χαρακτηριστικών, με προτεραιότητα :
·
στην Σπιανάδα, για την ελεύθερη απόδοσή της στους πεζούς και
τις παραδοσιακές της χρήσεις,
·
στην ενοποίηση και ανάδειξη όλων των στοιχείων της
ακτογραμμής,
·
στην αναβάθμιση των λόφων Αβράμη και Σωτήρος και των
πάρκων της Γαρίτσας και του «Μοn Repos».

Δ ΡΑΣΕΙΣ

Δράση

16

16.1. Εκπόνηση μελέτης για την αποκατάσταση και ανάδειξη του
παραδοσιακού χαρακτήρα της Σπιανάδας, σε συνδυασμό με την
επίλυση του κυκλοφοριακού και της στάθμευσης (δράσεις 22 & 23).
Μακροπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων
ΥΠΠΟ

16.2. Εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο την προστασία της ακτογραμμής
του Μνημείου και την ανάδειξη των σημαντικών τοποθεσιών και
λιμανιών και την λειτουργική τους ενοποίηση.
Μακροπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων
ΥΠΠΟ
Λιμενικό Ταμείο Κέρκυρας

16.3. Εφαρμογή σχεδίου για τη βελτίωση του αστικού πρασίνου (είδος
δενδροφυτεύσεων και κηποτεχνικών διαμορφώσεων, σε κήπους και
πάρκα και μεμονωμένες θέσεις στην Παλιά Πόλη).
Μεσοπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων
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Δ ΡΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜ ΟΓ ΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔ ΙΟΥ Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος

·

17 : ΦΡΟΥΡΙΑ Κ ΑΙ ΟΧΥΡΩ ΣΕΙΣ

Δ ΡΑΣΕΙΣ

Δράση

17

Ολοκλήρωση των επεμβάσεων αποκατάστασης και ανάδειξης του

17.1. Προώθηση, με στόχο την ένταξη των υπαρχουσών μελετών

συνόλου των οχυρωματικών έργων (φρούρια και περιμετρικές

αποκατάστασης και ανάδειξης επιμέρους τμημάτων των δύο

οχυρώσεις) της Κέρκυρας και συνέχιση ανασκαφών, που θα

Φρουρίων σε χρηματοδοτικό σχήμα και εκτέλεση των αντίστοιχων

συμβάλλουν στην κατανόηση μιας σημαντικής περιόδου της ιστορίας

έργων.

της πόλης.

Βραχυπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Επιτροπή Παρακολούθησης
ΥΠΠΟ

17.2. Σύνταξη ειδικού σχεδίου για τη διαχείριση του Παλαιού Φρουρίου,
ως μεμονωμένο Μνημείο με ικανό αριθμό επισκεπτών και σειρά
λειτουργικών εγκαταστάσεων διαφορετικών ομάδων χρηστών
(πανεπιστημιακή κοινότητα, κρατικές υπηρεσίες, τοπική κοινωνία
για άθληση και αναψυχή).
Μεσοπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Επιτροπή Παρακολούθησης
ΥΠΠΟ

17.3. Εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου για τον εμπλουτισμό της
χρήσης του Νέου Φρουρίου με συμβατές δραστηριότητες και
εκπόνηση

μελετών

αποκατάστασης

και

επανάχρησης

των

υπαρχόντων κτηρίων.
Μεσοπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Επιτροπή Παρακολούθησης
Δήμος Κερκυραίων
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Δ ΡΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜ ΟΓ ΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔ ΙΟΥ Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ

Δ ΡΑΣΕΙΣ

17.4. Συνέχιση της δραστηριότητας του υπάρχοντος συνεργείου του Νέου
Φρουρίου για καθαρισμούς και μικρά έργα συντήρησης.
Συνεχιζόμενο

Συντονιστικό όργανο
Επιτροπή Παρακολούθησης
Δήμος Κερκυραίων

17.5. Δρομολόγηση προγράμματος ανασκαφών στο Παλαιό Φρούριο με
αντικείμενο την τεκμηρίωση στοιχείων της βυζαντινής πόλης του 6ου
μ.Χ. αι.
Μακροπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Επιτροπή Παρακολούθησης
ΥΠ.ΠΟ.

17.6. Συγκρότηση ομάδας εργασίας, για την συστηματική καταγραφή της
κατάστασης όλων των στοιχείων των περιμετρικών οχυρώσεων της
πόλης και την αξιολόγηση των προτεραιοτήτων για επεμβάσεις
αποκατάστασης και ανάδειξης.
Μακροπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Επιτροπή Παρακολούθησης
ΥΠ.ΠΟ.
Δήμος Κερκυραίων
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Δ ΡΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜ ΟΓ ΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔ ΙΟΥ Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος

18 : Δ ΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩ ΡΟΣ

· Βελτίωση της εικόνας του δημοσίου χώρου και της λειτουργικής του
διάστασης για πεζούς, ποδηλάτες και άτομα με ειδικές ανάγκες και
ανάδειξη των περιλαμβανομένων στοιχείων ιστορικότητας, μέσα από
κατάλληλη σήμανση και πληροφόρηση, φωτισμό και άλλα στοιχεία
αστικού εξοπλισμού.

Δ ΡΑΣΕΙΣ

Δράση

18

18.1. Συνέχιση της δραστηριότητας του Γραφείου Παλιάς Πόλης για
εκτέλεση έργων δικτύων και οδοστρωμάτων στην Παλιά Πόλη,
βάσει του υπάρχοντος προγραμματισμού, μέχρι την πλήρη
ικανοποίηση των καταγεγραμμένων αναγκών.
Μεσοπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Επιτροπή Παρακολούθησης
Δήμος Κερκυραίων
Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας

18.2. Συγκρότηση ομάδας εργασίας, με αντικείμενο την επεξεργασία
μέτρων και ρυθμίσεων για την λειτουργική αποκατάσταση του
δημοσίου χώρου σε περιοχές με συγκρούσεις χρήσεων (όπως
στάθμευση αυτοκινήτων και ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε
δρόμους, πλατείες και πλατώματα, κίνηση αυτοκινήτων και πεζών,
κ.α.).
Βραχυπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Επιτροπή Παρακολούθησης
Δήμος Κερκυραίων
ΥΠΕΧΩΔΕ
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Δ ΡΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜ ΟΓ ΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔ ΙΟΥ Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Δ ΡΑΣΕΙΣ

18.3 Εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης φωτισμού ανάδειξης του
Μνημείου (φωτισμός οδών, πλατειών, χώρων στάθμευσης, των
φρουρίων, σημαντικών κτιρίων κλπ).
Μεσοπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Επιτροπή Παρακολούθησης
Δήμος Κερκυραίων
ΥΠΠΟ

18.4. Εκτέλεση έργου σήμανσης του ιστορικού χώρου, αναδεικνύοντας τα
στοιχεία

που

συγκροτούν

την

ιστορικότητά

του

(ιστορικές

διαδρομές, σημαντικά κτήρια, αρχιτεκτονικά στοιχεία, ιστορικά
γεγονότα).
Μεσοπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Επιτροπή Παρακολούθησης
Δήμος Κερκυραίων
ΥΠΠΟ
Ιόνιο Πανεπιστήμιο

18.5. Βελτίωση του υπάρχοντος σχεδίου για την καθαριότητα του
δημοσίου χώρου, τόσο σε επίπεδο αποκομιδής των απορριμμάτων,
όσο και σε επίπεδο καθαρισμού των οδών, πλατειών, κ.λ.π.,
στηρίζοντας τον προγραμματισμό της Υπηρεσίας Καθαριότητας του
Δήμου.
Βραχυπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων
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Δ ΡΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜ ΟΓ ΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔ ΙΟΥ Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

4.4. Τ ε κ μ η ρ ί ω σ η , Εκ π α ί δ ε υσ η κ α ι Έ ρ ε υν α

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος

·

19 : Τ ΕΚ ΜΗΡΙΩ ΣΗ

Δ ΡΑΣΕΙΣ

Δράση

19

Συγκέντρωση της υφιστάμενης τεκμηρίωσης για τα επιμέρους στοιχεία

19.1. Ανάπτυξη Ιστοσελίδας, με υλικό τεκμηρίωσης και πληροφόρησης

του Μνημείου και συγκρότηση βάσης δεδομένων, προσβάσιμης από

για το Μνημείο, ως συνέχεια των δράσεων 4.1 και 4.2, που θα

όλους αξιοποιώντας όλες τις μεθόδους της ψηφιακής τεχνολογίας

συντονίζεται με όλα τα διαθέσιμα αρχεία των διαφορετικών φορέων
και υπηρεσιών.
Μεσοπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμ. Κέρκυρας

19.2. Τοποθέτηση συμπληρωματικών περιπτέρων πληροφόρησης και
εμπλουτισμός του παρεχόμενου πληροφοριακού υλικού.
Μεσοπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων
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Δ ΡΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜ ΟΓ ΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔ ΙΟΥ Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ
Στόχος

·

20 : ΕΚ ΠΑΙΔ ΕΥΣΗ

Δ ΡΑΣΕΙΣ
Δράση

20

Συστηματική προβολή των πολιτιστικών αγαθών της παλιάς πόλης της

20.1. Συγκρότηση ομάδας εργασίας, για την υποβολή πρότασης

Κέρκυρας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, προκειμένου να ενισχυθεί

εμπλουτισμού των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των σχολείων

η συνείδηση της νέας γενιάς, σε θέματα προστασίας της πολιτιστικής

όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης με θέματα ιστορίας του Μνημείου

κληρονομιάς γενικότερα ή ειδικότερα για το Μνημείο.

και Πολιτιστικής Κληρονομιάς γενικότερα.
Βραχυπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων
Υπουργείο Παιδείας
Ιόνιο Πανεπιστήμιο

20.2. Προώθηση προγραμμάτων κατάρτισης για τη στήριξη και ανάπτυξη
των τοπικών παραδοσιακών τεχνών και επαγγελμάτων που
σχετίζονται με το Μνημείο και τα επιμέρους στοιχεία του.
Μεσοπρόθεσμο
.

Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων
Υπουργείο Πολιτισμού
Ιόνιο Πανεπιστήμιο

20.3. Συγκρότηση ομάδας εργασίας για την διατύπωση πρότασης
ίδρυσης «Μουσείου Πόλης», στο οποίο θα παρουσιάζεται ένας
σημαντικός αριθμός στοιχείων για την ιστορία της πόλης,
αντικείμενα, αρχεία, βιβλία, φωτογραφίες, συλλογές κλπ.
Μεσοπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Επιτροπή Παρακολούθησης
Δήμος Κερκυραίων
ΥΠΠΟ
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Δ ΡΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜ ΟΓ ΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔ ΙΟΥ Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος

·

21 : ΕΡΕΥΝΑ

Δ ΡΑΣΕΙΣ

Δράση

21

Προώθηση ερευνητικών εργασιών και προγραμμάτων σχετικά με

21.1. Συγκρότηση Επιτροπής Συντονισμού Ερευνών, υπό την εποπτεία

ζητήματα που αφορούν στο Μνημείο, προκειμένου να βελτιώνεται

της Επιτροπής Παρακολούθησης, η οποία θα απαρτίζεται από

διαρκώς η γνώση για την ιστορία, την αρχιτεκτονική, τον γενικότερο

εκπροσώπους

χαρακτήρα, την παρούσα κατάσταση και να κατευθύνονται οι

Κερκυραίων,

υπεύθυνοι για την διαχείρισή του, σε σωστές διαχειριστικές αποφάσεις.

Πολιτισμού, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του ΤΕΕ/ΤΚ. Αντικείμενο της

του
του

Συντονιστικού
Υπουργείου

Οργάνου,

Παιδείας,

του

του

Δήμου

Υπουργείου

δραστηριότητας της Επιτροπής είναι :


η συγκέντρωση όλων των σχετικών ερευνών με το Μνημείο
που έχουν ολοκληρωθεί, προκειμένου να συγκροτηθεί ενιαίο
«Μητρώο Ερευνών», εύκολα προσβάσιμο από κάθε ενδιάμεσο
φορέα ή ιδιώτη ερευνητή,



ο συντονισμός των φορέων που διεξάγουν έρευνα για τα
διάφορα στοιχεία του Μνημείου, προκειμένου αυτή να
κατευθύνεται σε τομείς που δεν καλύπτονται επαρκώς,



η προώθηση της συνεργασίας των φορέων που κατέχουν
αρχεία και βιβλιοθήκες με το αντίστοιχο τμήμα του Ιονίου
Πανεπιστημίου,

προκειμένου

να

βελτιωθεί

ο

τρόπος

συγκρότησης και προβολής του υλικού.
Μεσοπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων
Υπουργείο Παιδείας
Υπουργείο Πολιτισμού
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
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Δ ΡΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜ ΟΓ ΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔ ΙΟΥ Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

4.5. Πρ ό σ β α σ η κ α ι Με τ α κ ι ν ή σ ε ι ς

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος

·

Δ ΡΑΣΕΙΣ

22 : Κ ΥΚ ΛΟΦΟΡΙΑ

Απόδοση

προτεραιότητας

στην

Δράση

επίλυση

των

κυκλοφοριακών

22

22.1. Συγκρότηση

κλιμακίου

επίβλεψης

της

εκπονούμενης

προβλημάτων της πόλης, προωθώντας σειρά παράλληλων δράσεων,

κυκλοφοριακής μελέτης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί με τον

όπως την παράκαμψη της πόλης για την απομάκρυνση της

καταλληλότερο

κυκλοφορίας διέλευσης, την αποκέντρωση των δημόσιων υπηρεσιών,

εμπλέκονται στην επίλυση του κυκλοφοριακού, όπως : Οδικές

την ενίσχυση των δημόσιων συγκοινωνιών, την επέκταση των

παρακάμψεις της πόλης, Αποκέντρωση Υπηρεσιών και Δημόσιες

πεζοδρομήσεων στο εσωτερικό του Μνημείου

Συγκοινωνίες,

τρόπο

το

Πρόσβαση

σύνολο

των

οχημάτων

παραμέτρων

έκτακτων

που

αναγκών,

Εφοδιασμός κατοικιών και Καταστημάτων, Χώροι Στάθμευσης,
Τουριστικά Λεωφορεία. Μετά την ολοκλήρωσή της η κυκλοφοριακή
μελέτη θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Βραχυπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων

22.2. Με στόχο την πλήρη εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης,
προγραμματισμός εκτέλεσης επιμέρους έργων και λήψης μέτρων,
μετά από αξιολόγηση των προτεραιοτήτων.
Μεσοπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Επιτροπή Παρακολούθησης
Δήμος Κερκυραίων

Παλιά Πόλη Κέρκυρας Σχέδιο Διαχείρισης 120

4

Δ ΡΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜ ΟΓ ΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔ ΙΟΥ Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Δ ΡΑΣΕΙΣ

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος

·

Δράση

23 : ΣΤ ΑΘΜΕΥΣΗ

Αποθάρρυνση των επισκεπτών για χρήση αυτοκινήτου και παράλληλη

23

23.1. Σε εφαρμογή των προβλέψεων της δράσης 22 για το ζήτημα της

αύξηση των διατιθέμενων χώρων οργανωμένης στάθμευσης, είτε με

στάθμευσης,

υπόγειες

προβλεπόμενων

εγκαταστάσεις

στην

περίμετρο

του

Μνημείου,

είτε

εκπόνηση προμελετών για
έργων

χώρων

επιφανειακές στην περιφέρειά του. Ειδικές ρυθμίσεις για τους

σχετικού χρηματοδοτικού σχήματος.

μόνιμους κατοίκους.

Μεσοπρόθεσμο

την

στάθμευσης

εκτέλεση των
και

αναζήτηση

Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων

23.2. Συγκρότηση διυπηρεσιακής δημοτικής επιτροπής, με αντικείμενο
της επεξεργασία εφαρμογής των μέτρων και ρυθμίσεων σχετικά με
την πολιτική στάθμευσης, όπως αυτά προκύπτουν από την
κυκλοφοριακή μελέτη (Δράση 22).
Μεσοπρόθεσμο

Συντονιστικό Όργανο,
Δήμος Κερκυραίων
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ΣΤΟΧΟΙ
Στόχος
·

24 : ΑΞΟΝΕΣ Κ ΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΙΣΟΔ ΟΥ

Δ ΡΑΣΕΙΣ
Δράση

24

Βελτίωση της εικόνας των οδικών αξόνων εισόδου στην πόλη και

24.1. Συγκρότηση ειδικού διυπηρεσιακού κλιμακίου, για τον συντονισμό

αύξηση των παροχών πληροφόρησης και ενημέρωσης προς τους

των μέτρων, προκειμένου να αναβαθμιστεί η εικόνα του χώρου στις

εισερχόμενους στο Μνημείο, στα σημεία εισόδου.

παρόδιες ζώνες των δρόμων εισόδου  εξόδου στην πόλη.
Μεσοπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας

24.2. Εκτέλεση

έργου

δενδροφυτεύσεων

και

άλλων

σποραδικών

διαμορφώσεων πρασίνου στις παρόδιες ζώνες των οδικών αξόνων.
Βραχυπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας

24.3. Εκτέλεση

συμπληρωματικών

έργων

ανακατασκευής

πεζοδιαδρόμων στις παρειές των οδικών αξόνων εισόδου  εξόδου
στην πόλη.
Μεσοπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας

24.4. Βελτίωση της εικόνας και εμπλουτισμός του υλικού των περιπτέρων
πληροφόρησης στα σημεία εισόδου (λιμάνι, Αεροδρόμιο, Αστικό και
Υπεραστικό ΚΤΕΛ), σε συνδυασμό με την δράση 19.2.
Μεσοπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων ,ΚΤΕΛ
Λιμενικό Ταμείο,
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
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ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος

·

25 : Τ ΟΥΡΙΣΤ ΙΚ Α ΛΕΩ ΦΟΡΕΙΑ

Δ ΡΑΣΕΙΣ

Δράση

25

Λήψη μέτρων μετά από συνεργασία με τα τουριστικά γραφεία για την

25.1. Συγκρότηση

αντιμετώπιση της πολλαπλής όχλησης που προκαλεί στον ιστορικό

τουριστικούς

επιτροπής

χώρο ο μεγάλος αριθμός των τουριστικών λεωφορείων, ειδικά την

εναλλακτικών λύσεων για την απομάκρυνση της στάθμευσης των

περίοδο τουριστικής αιχμής.

τουριστικών λεωφορείων από τους περιμετρικούς δρόμους του

πράκτορες,

συνεργασίας
με

του

αντικείμενο

Δήμου
την

με

τους

αναζήτηση

Μνημείου. Η δράση συνδυάζεται με την προηγηθείσα 22.1
Μεσοπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων
Τουριστικοί Πράκτορες
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Δ ΡΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜ ΟΓ ΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔ ΙΟΥ Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος

·

Δ ΡΑΣΕΙΣ

26 : Δ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓ Κ ΟΙΝΩ ΝΙΕΣ

Πρόβλεψη για ένα ολοκληρωμένο σύστημα μεταφορών που θα
ενοποιεί και θα συντονίζει όλα τα διαθέσιμα

Δράση

26

26.1. Συγκρότηση επιτροπής συνεργασίας, με αντικείμενο την βελτίωση

μέσα συγκοινωνίας,

των παρεχόμενων υπηρεσιών από όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς

αστικά και υπεραστικά λεωφορεία, ταξί, πλοία και αεροπλάνα και θα

(αστικό και υπεραστικό ΚΤΕΛ, αγοραία αυτοκίνητα και πορθμεία)

εξασφαλίζει επαρκή και αξιόπιστη πρόσβαση και μετακινήσεις στο

και τον συντονισμό της λειτουργίας τους, τόσο ως προς τις

Μνημείο.

διαδρομές, όσο και ως προς τα ωράρια.
Βραχυπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων
ΚΤΕΛ
Λιμενικό Ταμείο
Λιμεναρχείο
Σύλλογος επαγγελματιών αυτοκινητιστών

26.2. Συγκρότηση επιτροπής για την διερεύνηση των δυνατοτήτων
εκσυγχρονισμού του συνόλου των δημόσιων συγκοινωνιών και την
πιθανή αναθεώρηση των υφιστάμενων υποδομών με την εισαγωγή
σύγχρονων μέσων μεταφοράς, προηγμένης τεχνολογίας.
Μεσοπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Επιτροπή Παρακολούθησης
Δήμος Κερκυραίων
ΥΠΕΧΩΔΕ
ΚΤΕΛ
Σύλλογοι Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών
Λιμεναρχείο
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ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος

·

Δ ΡΑΣΕΙΣ

27 : ΠΕΖΟΙ Κ ΑΙ ΠΟΔ ΗΛΑΤ ΕΣ

Δράση

27

Επέκταση των πεζοδρομήσεων στον χώρο της Παλιάς Πόλης και

Για την επίτευξη του στόχου, οι αναγκαίες δράσεις προκύπτουν μετά την

βελτίωση

ολοκλήρωση της δράσης 22.1 (κυκλοφοριακή μελέτη) και σε συνέχεια των δράσεων

των

παροχών

στους

υφιστάμενους

πεζόδρομους,

προκειμένου να ενισχυθεί η ασφαλής και ευχάριστη περιήγηση και η

18.1 και 18.2 (Δημόσιος χώρος).

χρήση ποδηλάτου
27.1.Συγκρότηση διυπηρεσιακού κλιμακίου του Δήμου Κερκυραίων, με την
συμμετοχή

του

επεξεργασία

Συντονιστικού

και

εφαρμογή μέτρων

απρόσκοπτη και
τμημάτων
διαχείριση

της

και

και

αντικείμενο

την

ρυθμίσεων για την

αποδοτική λειτουργία των πεζοδρομημένων

πόλης

(καθορισμός

εμποδίων

καταστημάτων

Οργάνου

και

σημείων

στάθμευσης,

κατοικιών,

εισόδουεξόδου,

ωράριο

κυκλοφορία

και

τροφοδοσίας
στάθμευση

μηχανοκίνητων δικύκλων).
Μεσοπρόθεσμο

Συντονιστικό Όργανο
Δήμος Κερκυραίων
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ΣΤΟΧΟΙ

Δ ΡΑΣΕΙΣ

Στόχος 28 : ΠΡΟΣΒ ΑΣΗ Γ ΙΑ ΟΛΟΥΣ

Δράση

· Αποκατάσταση της προσβασιμότητας για άτομα με προβλήματα

28.1. Συνέχιση και ολοκλήρωση των έργων ειδικών διαμορφώσεων των

κινητικότητας, σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του Μνημείου και

πεζοδρομίων για την απρόσκοπτη κίνηση ατόμων με κινητικά

όλα τα δημόσια κτήρια.

προβλήματα.

28

Μεσοπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων

28.2. Συγκρότηση ομάδας εργασίας, με αντικείμενο την καταγραφή
δημοσίων κτηρίων που δεν έχουν πρόσβαση σε άτομα με κινητικά
προβλήματα

και

υποβολή

προτάσεων

αποκατάστασης

της

ανισοτιμίας, εξετάζοντας το κάθε κτήριο, κατά περίπτωση.
Μεσοπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων
Υπουργείο Πολιτισμού

28.3. Συγκρότηση ομάδας εργασίας, με αντικείμενο την επεξεργασία
κινήτρων για τους ιδιοκτήτες ιστορικών κτηρίων να εκτελέσουν
επεμβάσεις αποκατάστασης της προσβασιμότητας των ακινήτων
τους από άτομα με κινητικά προβλήματα.
Μεσοπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων

Παλιά Πόλη Κέρκυρας Σχέδιο Διαχείρισης 126

4
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4.6. Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ε π ι σ κ ε π τ ώ ν

Δ ΡΑΣΕΙΣ
Η υλοποίηση των Δράσεων 18.1 και 18.2 (εικόνα δημόσιου χώρου), 18.4(σήμανση

ΣΤ ΟΧΟΙ

δημόσιου χώρου), 19.2 (περίπτερα πληροφόρησης), 20.3 (ίδρυση Μουσείου Πόλης),
22.2

(κυκλοφορία),

23

(στάθμευση)

εξασφαλίζει

σειρά

βασικών

παροχών

και

διευκολύνσεων προς τους επισκέπτες.

Στόχος

29: ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

· Βελτίωση των παροχών και διευκολύνσεων προς τους επισκέπτες σε
θέματα μετακινήσεων, πληροφόρησης και σήμανσης, έχοντας
προηγούμενα
εξασφαλίσει
την
σταθερή
συνεργασία
των
εμπλεκόμενων στον τουρισμό επαγγελματικών κλάδων και φορέων.

Δράση 29

29.1. Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Συνεργασίας, σε σταθερή βάση,
των εμπλεκόμενων στον τουρισμό φορέων και επαγγελματικών
κλάδων, με αντικείμενο την επεξεργασία και εφαρμογή μέτρων, για
επιπλέον παροχές και διευκολύνσεις προς τους επισκέπτες.
Βραχυπρόθεσμο
Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Τουριστικοί Πράκτορες
Σύλλογος Ξενοδόχων
Σύλλογοι Επαγγελματιών
Σύλλογος Ξεναγών
29.2. Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας, με αντικείμενο την αναζήτηση
επενδυτικών προγραμμάτων και χορηγιών για τη βελτίωση των
υπηρεσιών προς τους επισκέπτες, αλλά και αναζήτηση τρόπων
ώστε οι ίδιοι οι επισκέπτες να συνεισφέρουν οικονομικά προς αυτή
την κατεύθυνση.
Μεσοπρόθεσμο
Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων
Τουριστικοί Πράκτορες ,
Σύλλογος Ξενοδόχων

Παλιά Πόλη Κέρκυρας Σχέδιο Διαχείρισης 127

4
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ΣΤ ΟΧΟΙ

Στόχος

30 : Δ ΙΑΧΥΣΗ Τ Ω Ν ΕΠΙΣΚ ΕΠΤ Ω Ν

· Εμπλουτισμό των υφιστάμενων τρόπων πρόσβασης και μετακίνησης
των επισκεπτών στο Μνημείο, ώστε να εξασφαλίζεται η επικοινωνία
και αναγνώριση των ιδιαίτερων και όχι μόνον των περισσότερο
προβεβλημένων χαρακτηριστικών του Μνημείου, αυτών που θα
ενισχύσουν την γνωριμία τους μαζί του, προβάλλοντας τις πολιτιστικές
του αξίες.

Δ ΡΑΣΕΙΣ

Δράση 30

30.1. Συμπλήρωση του αντικειμένου της Ομάδας Εργασίας της
Δράσης 29.2 με την αναζήτηση χρηματοδότησης για την
προώθηση των εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων που
επεξεργάστηκε το κοινοτικό πρόγραμμα Πολυ Πολιτιστικού
Τουρισμού (ΑΝΕΔΚ, 19971999), προτείνοντας διαδρομές
αναγνώρισης της πόλης.
Βραχυπρόθεσμο
Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων
30.2. Συμπλήρωση του αντικειμένου της Ειδικής Επιτροπής
Συνεργασίας της Δράσης 29.1 με την επεξεργασία και εφαρμογή
μέτρων για την διάχυση των επισκεπτών στην «εσωτερική»
πόλη, στις διαδρομές που προωθούνται μέσω της Δράσης 30.1
Μεσοπρόθεσμο
Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Τουριστικοί Πράκτορες
Σύλλογος Ξενοδόχων
Σύλλογοι Επαγγελματιών
Σύλλογος Ξεναγών
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ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος

31 : Τ ΟΥΡΙΣΤ ΙΚ Η ΑΓ ΟΡΑ

· Προώθηση του θεματικού τουρισμού (πολιτιστικός, αθλητικός,
συνεδριακός, κ.λ.π.) μέσω κατάλληλων πρωτοβουλιών στην
τουριστική αγορά για διαμόρφωση ευκαιριών πολυήμερων πακέτων
διαμονής.

Δ ΡΑΣΕΙΣ

Δράση

31

31.1.Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Τουριστικής Προβολής, με
αντικείμενο την προώθηση στην εθνική και διεθνή αγορά ελκυστικών
τουριστικών «πακέτων» και την εφαρμογή μέτρων βελτίωσης του
τρόπου προβολής της Παλιάς Πόλης, ως ιστορικό διατηρητέο
Μνημείο, με ευρύτατη ακτινοβολία.
Μεσοπρόθεσμο
Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Τουριστικοί πράκτορες
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
31.2.Συμπλήρωση του αντικειμένου της Ειδικής Επιτροπής της Δράσης
29.1, με την επεξεργασία μέτρων και κινήτρων για την αναβάθμιση
και ποσοτική αύξηση των διατιθέμενων στην Παλιά Πόλη τουριστικών
κλινών και τον εμπλουτισμό τους με εναλλακτικού τύπου καταλύματα
(μικροί ξενώνες σε ιστορικά κτήρια, οικογενειακές πανσιόν, κλπ.)
Μεσοπρόθεσμο
Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων
Σύλλογος Ξενοδόχων
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
31.3.Επεξεργασία μέτρων, κινήτρων και αντικινήτρων για την αναβάθμιση
των καταστημάτων τουριστικού εμπορίου, τόσο ως προς την εικόνα
των χώρων, όσο και ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες και κυρίως
τα πωλούμενα είδη.
Βραχυπρόθεσμο
Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων
Εμπορικό Επιμελητήριο
Σύλλογοι επαγγελματιών
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ΣΤ ΟΧΟΙ

Δ ΡΑΣΕΙΣ

Στόχος 32 : ΤΟΠ ΙΚ Η Κ ΟΙΝ Ω Ν ΙΑ

Δράση 32

·

Εξισορρόπηση των ωφελειών της τοπικής κοινωνίας από την

Η επίτευξη του στόχου προωθείται ουσιαστικά μέσω της εφαρμογής των Δράσεων που

τουριστική δραστηριότητα με την λειτουργική όχληση που η ανάπτυξή

επιλύουν τα λειτουργικά προβλήματα της πόλης, συνυπολογίζοντας την όξυνση των

της προκαλεί, τόσο στην καθημερινή ζωή των κατοίκων, όσο και στο
ίδιο το Μνημείο.

προβλημάτων λόγω της αυξημένης επισκεπτικής κίνησης. Σχετικές είναι οι Δράσεις 22.1
(κυκλοφορία), 23.1 (στάθμευση), 18 (Δημόσιος χώρος) και άλλες.

32.1. Οργάνωση
κατάλληλων
πολιτιστικών
εκδηλώσεων
σε
ενδιαφέροντες χώρους του Μνημείου σε τακτική βάση, για την
προσέλκυση επισκεπτών και την εκ παραλλήλου ικανοποίηση
αναγκών ψυχαγωγίας των κατοίκων.
Μεσοπρόθεσμο
Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων
Τουριστικοί πράκτορες
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
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