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«Σχεδιασμός της διαχείρισης των Μνημείων 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO – 
Κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη, 
υλοποίηση και παρακολούθηση των 
σχεδίων διαχείρισης – με παραδείγματα 
ΜΠΚ της Αδριατικής”

Το έντυπο «Σχεδιασμός της διαχείρισης των 
Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 
UNESCO – Κατευθυντήριες γραμμές για 
την ανάπτυξη, υλοποίηση και παρακολούθη-
ση των σχεδίων διαχείρισης – με παραδείγ-
ματα ΜΠΚ της Αδριατικής” εκπονήθηκε στα 
πλαίσια του διασυνοριακού έργου EX.PO 
AUS (EXtension of Potentiality of Adriatic 
UNESCO Sites – Επέκταση Δυνατοτήτων 
των Χώρων της UNESCO στην Αδριατική), 
το οποίο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ, 
μέσω του Προγράμματος Διασυνοριακής 
Συνεργασίας IPA «Αδριατική 2007-2013». 

Κύριος στόχος του έργου EX.PO AUS είναι 
η δημιουργία ενός δικτύου που να συνδέει 
τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 
UNESCO στην Αδριατική Θάλασσα (όπως 
και μνημεία που βρίσκονται στον Ενδεικτικό 
Κατάλογο Υποψηφιοτήτων ή πρόκειται να 
κάνουν αίτηση για εγγραφή στον κατάλογο), 
το οποίο να λειτουργεί σε ένα διασυνοριακό 
πλαίσιο, και να ασχολείται με τη διάχυση 
ποιοτικών τεχνικών και διαχειριστικών δε-
ξιοτήτων μέσω της συμμετοχής διαφόρων 
φορέων από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, 
με στόχο την εκπόνηση μίας κοινής, μα-
κροπρόθεσμης στρατηγικής για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη των μνημείων, που να βασίζεται 
σε καινοτομία υψηλού επιπέδου στους το-
μείς της διαχείρισης, της τεχνολογίας και 
της ενέργειας. Ένας από τους ειδικότερους 
στόχους του έργου EX.PO AUS είναι η δια-
συνοριακή ανάπτυξη του πλαισίου και των 
εργαλείων που απαιτούνται για τη βιώσιμη 
διαχείριση των Μνημείων Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς της UNESCO.

Οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές περιλαμ-
βάνονται σε ένα σύνολο από συγκεκριμένες 
διαδικασίες και δράσεις που αφορούν τη 
διαδικασία σχεδιασμού της διαχείρισης Μνη-
μείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς, και εκπο-
νούνται στα πλαίσια του Πακέτου Εργασίας 
3 – Διασυνοριακή Βιώσιμη Διαχείριση των 
Μνημείων UNESCO της Αδριατικής, το 
οποίο συντονίζει το Κέντρο Συντήρησης και 
Αρχαιολογίας του Μαυροβουνίου. Οι δρά-
σεις που περιλαμβάνει το Πακέτο Εργασίας 
είναι: εκτίμηση της κατάστασης των σχεδίων 
διαχείρισης και γενικότερα θέματα διαχείρι-
σης των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονο-
μιάς  που συμμετέχουν στο έργο / αξιολόγη-
ση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης 
μέσω της εκπόνησης και χρήσης μίας λίστας 
ελέγχου και δεικτών / ανάπτυξη μίας κοινής 
διασυνοριακής προσέγγισης για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη των Μνημείων Παγκόσμιας Κλη-
ρονομιάς της UNESCO στην Αδριατική / 
και διοργάνωση εννέα σεμιναρίων/εργαστη-
ρίων για την εκπόνηση και υλοποίηση των 
σχεδίων διαχείρισης. Οι παραπάνω δράσεις 
παρουσιάζονται πιο αναλυτικά στο Κεφά-
λαιο 1.3 – Δράσεις που αφορούν το σχεδια-
σμό της διαχείρισης στα πλαίσια του έργου 
EX.PO AUS. Οι παρούσες κατευθυντήριες 
γραμμές είναι το αποτέλεσμα των δράσεων 
του έργου που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Στόχος των κατευθυντήριων γραμμών είναι 
να συμβάλλουν στη βελτίωση της διαδικα-
σίας διαχείρισης των Μνημείων Παγκόσμιας 
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Κληρονομιάς στην Αδριατική, και υποψή-
φιων μνημείων, ιδίως με τη δημιουργία ενός 
πλαισίου για την ανάπτυξη, υλοποίηση και 
παρακολούθηση των σχεδίων διαχείρισης.

Οι κατευθυντήριες γραμμές βασίζονται στα 
αποτελέσματα του έργου EX.PO AUS, και 
σε διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές που 
αφορούν στη διαχείριση Μνημείων Παγκό-
σμιας Κληρονομιάς. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
κατά τη διάρκεια του έργου, εκδόθηκε το 
2013 ένα νέο Εγχειρίδιο  για την Παγκόσμια 
Κληρονομιά – Η διαχείριση της Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς (World Herit-
age Resource Manual –Managing Cultural 
World Heritage )1 από το Κέντρο Παγκόσμι-
ας Κληρονομιάς της UNESCO (UNESCO 
World Heritage Centre), το ICCROM (Διε-
θνές Κέντρο για τη Μελέτη της Συντήρησης 
και της Αποκατάστασης των Πολιτιστικών 
Αγαθών), το ICOMOS (Διεθνές Συμβούλιο 
Μνημείων και Χώρων) και την IUCN (Διε-
θνής Ένωση Προστασίας της Φύσης). Μαζί 
με την εκτενή βιβλιογραφία πάνω στο θέμα 
αυτό, το υλικό του Εγχειριδίου ήταν απαραί-
τητο για την συγγραφή αυτών των κατευθυ-
ντήριων γραμμών.

Οι κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται 
σε όλους όσους συμμετέχουν στη διαδικασία 
διαχείρισης Μνημείων Παγκόσμιας Κλη-
ρονομιάς. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, οι κα-
τευθυντήριες γραμμές αυτές να διατίθενται 
στις γλώσσες και των επτά χωρών που συμ-
μετέχουν στο έργο ΕX.PO AUS: Αλβανία, 
Βοσνία, Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Μαυρο-
βούνιο και Σλοβενία, όπως και στα Αγγλικά. 
Με τον τρόπο αυτό, ένας μεγάλος αριθμός 
ενδιαφερομένων από χώρες της Αδριατικής 
θα έχει πρόσβαση στις πλέον προηγμένες 
γνώσεις και κατευθυντήριες γραμμές που 
αφορούν σχέδια διαχείρισης.

1  UNESCO, ICCROM, ICOMOS και IUCN. 2013. 
Managing Cultural World Heritage. Παρίσι. 
UNESCO World Heritage Centre. (World Heritage 
Resource Manual.) 

Οι κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν 
τα εξής κεφάλαια:

Tο πρώτο κεφάλαιο είναι μία γενική εισα-
γωγή στο έργο EX.PO AUS, στα Μνημεία 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Αδριατικής 
που περιλαμβάνονται στο έργο και στις 
δράσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια των 
έργου και σχετίζονται με τον σχεδιασμό της 
διαχείρισης.

Τα κεφάλαια 2 και 3 παρουσιάζουν τις βασι-
κές πτυχές της διαχείρισης τω

Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Επί-
σης συνοψίζουν τα βασικά σημεία εκκίνησης 
και το πλαίσιο για ένα σύστημα διαχείρισης 
των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς, με 
βάση διεθνή έγγραφα που αφορούν τον κλά-
δο, και ειδικότερα έγγραφα της UNESCO, 
όπως το νέο Εγχειρίδιο  για την Παγκόσμια 
Κληρονομιά – Η διαχείριση της Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Το κεφάλαιο 4 περιλαμβάνει ολοκληρωμέ-
νο το Προσάρτημα A του Εγχειριδίου  για 
την Παγκόσμια Κληρονομιά – Η διαχείριση 
της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς: 
Πλαίσιο για την ανάπτυξη, υλοποίηση και 
παρακολούθηση ενός σχεδίου διαχείρισης. Πι-
στεύουμε ότι είναι χρήσιμο να παραθέσουμε 
ολοκληρωμένο το υλικό αυτό.

Το Κεφάλαιο 5 αναφέρει τα συμπεράσματα 
που προέκυψαν από τον σχεδιασμό της δια-
χείρισης των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρο-
νομιάς της Αδριατικής που περιλαμβάνονται 
στο έργο EX.PO, ως αποτέλεσμα των δράσε-
ων του έργου EX.PO AUS. 

Αν και οι κατευθυντήριες γραμμές, και το 
έργο EX.PO AUS γενικότερα, αφορούν κυ-
ρίως Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς ή 
υποψήφια μνημεία, μπορούν παρ’ όλα αυτά 
να αποτελέσουν ένα χρήσιμο μοντέλο για τη 
διαχείριση άλλων χώρων πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς, και ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη, 
υλοποίηση και παρακολούθηση σχεδίων 
διαχείρισης.
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1       Εισαγωγή

Το έργο EX.PO AUS (EXtension of Potenti-
ality of Adriatic UNESCO Sites - Επέκταση 
Δυνατοτήτων των Χώρων της UNESCO 
στην Αδριατική) είναι ένα διασυνοριακό 
έργο, που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ 
στα πλαίσια του διασυνοριακού προγράμμα-
τος IPA Adriatic 2007–2013. Στο έργο συμ-
μετέχουν δώδεκα εταίροι από 4 κράτη-μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιταλία, Σλοβενία, 
Κροατία και Ελλάδα) και από 3 κράτη της 
Ανατολικής Αδριατικής (Βοσνία-Ερζεγοβίνη, 
Μαυροβούνιο και Αλβανία) που βρίσκονται 
και στις δύο πλευρές της Αδριατικής Θάλασ-
σας: η Πόλη του Ντουμπρόβνικ, η Περιφέ-
ρεια της Ίστρια, η Πόλη του Σπλιτ, η Επαρχία 
της Φερράρα, ο Δήμος της Ραβέννα – Δημο-
τικό Μουσείο Τέχνης (City Art Museum), ο 
Δήμος του Αλμπερομπέλλο, το Ίδρυμα της 
Ακουιλήια, το Πανεπιστήμιο της Πριμόρσκα  
- Κέντρο Επιστημών και Έρευνας, το Κέντρο 
Συντήρησης και Αρχαιολογίας του Μαυρο-
βουνίου, η Επιτροπή για την Προστασία των 
Εθνικών Μνημείων, το Γραφείο Διοίκησης 
και Συντονισμού του Βουθρωτού και ο Δή-
μος Κέρκυρας. Η διάρκεια του έργου είναι 
36 μήνες. 

Κύριος στόχος του έργου EX.PO AUS είναι 
η δημιουργία ενός δικτύου που να συνδέει 
τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 
UNESCO στην Αδριατική Θάλασσα (όπως 
και μνημεία που βρίσκονται στον Ενδεικτικό 

Κατάλογο Υποψηφιοτήτων ή πρόκειται να 
κάνουν αίτηση για εγγραφή στον κατάλογο), 
το οποίο να λειτουργεί σε ένα διασυνοριακό 
πλαίσιο, και να ασχολείται με τη διάχυση 
ποιοτικών τεχνικών και διαχειριστικών δε-
ξιοτήτων μέσω της συμμετοχής διαφόρων 
παραγόντων από τον ιδιωτικό και δημόσιο 
τομέα, με στόχο την εκπόνηση μίας κοινής, 
μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την βιώ-
σιμη ανάπτυξη των μνημείων, που να βασί-
ζεται σε καινοτομία υψηλού επιπέδου στους 
τομείς της διαχείρισης, της τεχνολογίας και 
της ενέργειας. 

Για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου 
του έργου, επιδιώκονται οι παρακάτω ειδικό-
τεροι στόχοι: 

 � Διασυνοριακή ανάπτυξη ενός πλαισίου 
και εργαλείων για τη βιώσιμη διαχείριση των 
Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 
UNESCO 

 � Διασυνοριακή βελτίωση της γνώσης, των 
τεχνικών και της τεχνολογικής υποστήριξης, 
μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών για 
βέλτιστες πρακτικές και τεχνικές

 � Πραγματοποίηση καινοτόμων πιλοτικών 
δράσεων σε συγκεκριμένα Μνημεία Παγκό-
σμιας Κληρονομιάς της UNESCO 

 � Κοινή αξιοποίηση των Μνημείων Πα-
γκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO στην 
Αδριατική ως σύνολο, και ανάπτυξη ειδικών 
θεματικών προσεγγίσεων, με στόχο την προ-
σέλκυση του ολοένα αυξανόμενου παγκό-

1.1.  Σχετικά με το έργο 
EX.PO AUS
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σμιου ρεύματος τουριστών που ενδιαφέρο-
νται για θέματα πολιτισμού και φύσης.

Η γεωγραφική γειτνίαση, σε συνδυασμό με 
την μεγάλη πυκνότητα μνημείων εξαιρετικής 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς που 
έχει αναγνωρίσει η UNESCO, καθιστούν τη 
διασυνοριακή προσέγγιση την πιο κατάλ-
ληλη για μακροχρόνια αποτελέσματα, όσον 
αφορά στη βιώσιμη ανάπτυξη της πολιτιστι-
κής κληρονομιάς. Τα μνημεία Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς της UNESCO απολαμβάνουν, 
εξ ορισμού, μία διεθνή διάσταση που ξε-
περνά τα εθνικά σύνορα, και για το λόγο 
αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντική η σύγκριση, 
ανταλλαγή και μεταφορά εμπειριών, όπως 
και η εκπόνηση νέων κοινών στρατηγικών 
που να βασίζονται στην εδαφική εγγύτητα 
των περιοχών. 

Ο Fernand Braudel, Γάλλος ιστορικός και 
γνωστός μελετητής της Μεσογείου, υποστή-
ριζε ότι δεν υπάρχει μία ενιαία Μεσόγειος 
Θάλασσα, αλλά μία τεράστια, σύνθετη έκτα-
ση που αποτελείται από πολλές θάλασσες. 
Απ’ όλες αυτές τις περιοχές, θεωρούσε την 
Αδριατική Θάλασσα ως «πιθανώς την πιο 
ενιαία». Η γεωγραφία, η πολιτική, η οικονο-
μία, ο πολιτισμός και η θρησκεία συνδυάζο-
νται και δημιουργούν έναν ομοιογενή κόσμο 
στην Αδριατική, που επεκτείνεται πέρα από 
τις ακτές της. Ο πολιτισμός της είναι εξαι-
ρετικά σύνθετος, με επιρροές από τη Δύση 
και την Ανατολή και στοιχεία που μαζί προσ-
δίδουν σ’ αυτήν την συνοριακή ζώνη, ένα 
ιδιαίτερο χρώμα.2

Η Αδριατική Θάλασσα είναι μία περιοχή που 
απαρτίζεται από ποικιλόμορφα και πλούσια, 
φυσικά τοπία .Υπήρξε σταυροδρόμι πολλών 
διαφορετικών πολιτισμών, και πέρασμα 
ζωτικής σημασίας για τους Έλληνες, τους 
Ρωμαίους και τους Βενετούς, γεγονός που 
εξηγεί τα ανεκτίμητα, ποικίλα μνημεία πολι-
τιστικής κληρονομιάς που αναδεικνύονται 
στα παράλια της Ιταλίας, της Σλοβενίας, της 
Κροατίας, του Μαυροβουνίου, της Αλβανίας 
και της Ελλάδας. Οι ανατολικές και δυτικές 
ακτές της Αδριατικής, από το Στενό του 
Οτράντο μέχρι τα βορινά έλη της Κοιλάδας 
του Πάδου,  περιλαμβάνουν πλούσια πολι-
τιστικά αποθέματα, ερείπια πολιτισμών του 
παρελθόντος και αξιόλογα μνημεία πολιτι-
στικής κληρονομιάς.

2  Braudel, F. 1949/1972. The Mediterranean and 
the Mediterranean World in the Age of Philip II 
(Η Μεσόγειος και ο Κόσμος της Μεσογείου την 
Εποχή του Φιλίππου Β’)

1.2.  Τα Μνημεία Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς της  UNESCO 
στην Αδριατική που πε-
ριλαμβάνονται στο έργο 
EX.PO AUS 
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Η πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της 
Αδριατικής απαρτίζεται από έναν μεγάλο 
αριθμό μνημείων Εξαιρετικής Οικουμενι-
κής Αξίας, που  είναι εγγεγραμμένα στον 
Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 
UNESCO. Επί του παρόντος, πάνω από 20 
Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 
UNESCO βρίσκονται κοντά στην Αδριατική 
Θάλασσα. 

Το έργο EX.PO AUS περιλαμβάνει 11 μνη-
μεία ήδη εγγεγραμμένα στον Κατάλογο 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς, 2 στον Ενδει-
κτικό Κατάλογο Υποψηφιοτήτων και 1 που 
δεν έχει ακόμη συμπεριληφθεί στον Ενδει-
κτικό Κατάλογο Υποψηφιοτήτων. Όλα τα 
μνημεία αυτά περιλαμβάνονται στην κατη-
γορία πολιτιστικά μνημεία.

Στο έργο EX.PO AUS συμμετέχουν τα εξής 
Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 
UNESCO:

1. Οι Τρούλοι του Αλμπερομπέλλο, Ιταλία

2. Ο Αρχαιολογικός Χώρος και η Πατριαρ-
χική Βασιλική της Ακουιλήια, Ιταλία

3. Το Βουθρωτό, Αλβανία

4. Η Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας, Ελλάδα

5. Η Παλαιά Πόλη του Ντουμπρόβνικ, 
Κροατία

6. Η Φερράρα, Πόλη της Αναγέννησης και 
το Δέλτα του Πάδου, Ιταλία

7. Η Φυσική και Πολιτιστικο-Ιστορική Πε-
ριοχή του Κότορ, Μαυροβούνιο

8. Η Περιοχή της Παλαιάς Γέφυρας και η 
Παλαιά Πόλη του Μόσταρ, Βοσνία-Ερζεγο-
βίνη

9. Το Επισκοπικό Σύμπλεγμα της Ευφρα-
σιανής Βασιλικής στο Ιστορικό Κέντρο του 
Πόρετς, Κροατία

10. Τα Παλαιοχριστιανικά Μνημεία της Ρα-
βέννα, Ιταλία

11. Το Ιστορικό Σπλιτ και το Παλάτι του 
Διοκλητιανού, Κροατία

12. Το έργο EX.PO AUS αφορά επίσης δύο 
χώρους που βρίσκονται στον Ενδεικτικό 
Κατάλογο Υποψηφιοτήτων:

13. Tο Φυσικό και Αρχιτεκτονικό Σύμπλεγμα 
του Μπλάγκαϊ, Βοσνία-Ερζεγοβίνη

14. Το Φυσικό και Αρχιτεκτονικό Σύμπλεγμα 
του Στόλατς, Βοσνία-Ερζεγοβίνη

15. και έναν που δεν έχει ακόμη συμπεριλη-
φθεί στον Ενδεικτικό Κατάλογο Υποψηφιο-
τήτων:

16. Το πολιτιστικό τοπίο του Πιράν με τις αλυ-
κές στο Σετσόβλιε και Στρούνιαν, Σλοβενία
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Η συγκεκριμένη επιλογή έγινε με βάση τις 
απαιτήσεις του έργου, καθώς έπρεπε να 
αντιπροσωπεύει τη συνολική αξία της πο-
λιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, αλλά 
και να περιλαμβάνει μνημεία από όλες τις 
γεωγραφικές της περιφέρειες.

Οι Τρούλοι του Αλμπερομπέλλο αποτελούν 
δείγμα λαϊκής τεχνοτροπίας, ενώ οι εκκλη-
σίες της Ραβέννα αντανακλούν την ομορφιά 
της Παλαιοχριστιανικής αρχιτεκτονικής και 
τέχνης. Η Ακουιλήια είναι μία Ρωμαϊκή και 
πρώιμη Μεσαιωνική πόλη που βρίσκεται 
στο σταυροδρόμι της ευρύτερης περιοχής. 
Το Επισκοπικό Σύμπλεγμα της Ευφρασιανής 
Βασιλικής στο Πόρετς είναι σημαντικό λόγω 
της κατάστασης στην οποία διασώζεται και 
της ανθεκτικότητάς του, όπως και το Παλάτι 
του Διοκλητιανού στο Σπλιτ. Το Ντουμπρό-
βνικ είναι μοναδικό καθώς αποτελεί μία 
πανέμορφη περιτοιχισμένη μεσαιωνική πόλη 
που διατηρείται ακέραια, ενώ στην περιοχή 
Κότορ  βλέπουμε την αλληλεπίδραση των 
παραλιακών πόλεων με το περιβάλλον τους, 
όπως και στην περίπτωση του Βουθρωτού, 
παρά τις διαφορές που υπάρχουν στο ιστορικό 
και φυσικό υπόβαθρο. Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη 

συμμετέχει στο έργο αυτό με διάφορα μνη-
μεία, όπως την Παλαιά Πόλη του Μόσταρ 
που βρίσκεται στον Κατάλογο του Κέντρου 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς, και το Στόλατς, το 
Μπλίντινιε και το Μπλάγκαϊ που βρίσκονται 
στον Ενδεικτικό Κατάλογο Υποψηφιοτήτων. 
Η ομορφιά και σημασία της Κέρκυρας έγκει-
ται στη διαστρωμάτωση της ιστορίας, της 
αρχιτεκτονικής και του πολιτισμού. Το Πιράν, 
από την άλλη, ξεχωρίζει για την αρμονική 
σχέση της πόλης με το φυσικό τοπίο των αλυ-
κών και την εκμετάλλευσή τους. Η ίδια αρμο-
νική σχέση διέπει και την πόλη της Φερράρα.3

3  Έργο EX.PO AUS, 2013. EX.PO AUS Επέκταση 
Δυνατοτήτων των Χώρων της UNESCO στην 
Αδριατική (Extension of Potentiality of Adriatic 
UNESCO Sites)

Αλμπερομπέλλο, Ιταλία

Βουθρωτό, Αλβανία

Ακουιλήια, Ιταλία

Κέρκυρα, Ελλάδα
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Ντουμπρόβνικ, Κροατία

Περιοχή Κότορ, Μαυροβούνιο

Πόρετς, Κροατία

Σπλιτ, Κροατία

Στόλατς, Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Φερράρα, Ιταλία

Μόσταρ, Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Ραβέννα, Ιταλία

Μπλάγκαϊ, Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Πιράν, Σλοβενία
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Το έργο EX.PO AUS περιλαμβάνει ένα σύνο-
λο από ειδικές διαδικασίες και δράσεις που 
αφορούν στο σχεδιασμό της διαχείρισης των 
Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς, και εκ-
πονούνται στα πλαίσια του Πακέτου Εργα-
σίας 3 – Διασυνοριακή Βιώσιμη Διαχείριση 
των Μνημείων UNESCO της Αδριατικής, το 
οποίο συντονίζει το Κέντρο Συντήρησης και 
Αρχαιολογίας του Μαυροβουνίου. 

Το Πακέτο Εργασίας περιλαμβάνει τις εξής 
δράσεις: 

 � Εκτίμηση της κατάστασης των σχεδίων 
διαχείρισης και γενικότερα θέματα διαχεί-
ρισης των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρο-
νομιάς  της UNESCO που περιλαμβάνονται 
στο έργο EX.PO AUS. Η αξιολόγηση αυτή 

βασίζεται σε έναν πίνακα πληροφοριών που 
παρέχουν και συμπληρώνουν οι εταίροι του 
έργου. Η ανάλυση του υλικού αυτού πα-
ρουσιάζεται στη «Διασυνοριακή Έκθεση για 
τη Διαχείριση των Μνημείων Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς της UNESCO στην Αδριατική» 
(Cross-border Report on Management of the 
UNESCO World Heritage Sites on the Adri-
atic), που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του 
έργου EX.PO AUS: www.expoaus.org.

 � Διοργάνωση εννέα σεμιναρίων/εργα-
στηρίων για την εκπόνηση και υλοποίηση 
των σχεδίων διαχείρισης σε τοπικό και 
διασυνοριακό επίπεδο με στόχο: την ενημέ-
ρωση των τοπικών φορέων / την ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας σχετικά με την εκπόνηση 
και υλοποίηση σχεδίων διαχείρισης / την 
ανταλλαγή εμπειριών για τη διαδικασία 
σχεδιασμού της διαχείρισης σε διεθνές και 
περιφερειακό επίπεδο (Αδριατική).

Διοργανώθηκαν πέντε τοπικά σεμινάρια/
εργαστήρια που αφορούσαν την εκπόνηση/ 
υλοποίηση των σχεδίων διαχείρισης:

 › Ανάπτυξη Σχεδίου Διαχείρισης της 
Παλαιάς Πόλης, Σπλιτ, Κροατία, 21 
Οκτωβρίου 2013

 › Τοπικό σεμινάριο για την εκπόνηση 
του Σχεδίου Διαχείρισης Μνημείων της 
UNESCO, Πιράν, Σλοβενία, 25 Οκτω-
βρίου 2013

 › Παρουσίαση του Σχεδίου Διαχεί-
ρισης της Ακουιλήια ως Μνημείου της 
UNESCO, Ακουιλήια, Ιταλία, 26 Οκτω-
βρίου 2013

 › Σχέδια διαχείρισης μνημείων της 
UNESCO και προκλήσεις υλοποίησης, η 
περίπτωση του Βουθρωτού, Βουθρωτό, 
Αλβανία, 18–19 Μαΐου 2014

 › Προκλήσεις για την υλοποίηση των 
σχεδίων διαχείρισης για Μνημεία Πα-
γκόσμιας Κληρονομιάς, Μόσταρ, Βο-
σνία – Ερζεγοβίνη, 10 Μαρτίου 2014

1.3.  Δράσεις που αφορούν το σχε-
διασμό της διαχείρισης στα 
πλαίσια του έργου EX.PO AUS
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Σπλιτ, Κροατία, 21 Οκτωβρίου 2013

Ακουιλήια, Ιταλία, 26 Οκτωβρίου 2013

Μοστάρ, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, 10 Μαρτίου 2014

Κότορ, Μαυροβούνιο, 10 Απριλίου 2014 Πόρετς, Κροατία, 12 Ιουνίου 2014

Πιράν, Σλοβενία, 24 Οκτωβρίου 2013

Πιράν, Σλοβενία, 25 Οκτωβρίου 2013

Βουθρωτό, Αλβανία, 18-19 Μαΐου 2014
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της UNESCO στην Αδριατική, που να 
εστιάζει στη διαχείρισή τους ως βασική δι-
αδικασία για την προστασία τους. Η κοινή 
αυτή διασυνοριακή προσέγγιση: καθορίζει 
τις πρωταρχικές έννοιες, με βάση διεθνώς 
αναγνωρισμένες προσεγγίσεις και γνώσεις, 
σχετικά με την προστασία και τη διαχείριση 
της Παγκόσμιας Κληρονομιάς και της πολι-
τιστικής κληρονομιάς γενικότερα / τονίζει 
τις κύριες απόψεις που αφορούν βιώσιμα 
και αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης 
που εφαρμόζονται σε Μνημεία Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς και προτείνει κατευθυντήριες 

Διοργανώθηκαν δύο περιφερειακά σεμινά-
ρια /εργαστήρια που αφορούσαν την εκπό-
νηση/ υλοποίηση των σχεδίων διαχείρισης:

 › Διασυνοριακό σεμινάριο κατάρτι-
σης υψηλού επιπέδου για την εκπόνηση 
και υλοποίηση σχεδίων διαχείρισης για 
Μνημεία της UNESCO στην περιοχή 
της Αδριατικής, Πιράν, Σλοβενία, 24 
Οκτωβρίου 2014

 › Βιώσιμη Διαχείριση των Μνημείων 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO 
στην Αδριατική, Κότορ, Μαυροβούνιο, 
10 Απριλίου 2014

Επιπροσθέτως, συμμετοχή σε δύο τοπικά 
συνέδρια/εργαστήρια:

 › Εκπόνηση των σχεδίων διαχείρισης 
της UNESCO και υλοποίησή τους σε ένα 
ευρύτερο πλαίσιο δράσεων πάνω στην 
αστική ανάπτυξη, το branding, θέματα 
προβολής και σύγχρονες προσεγγίσεις 
για την προστασία και προώθηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, Πόρετς, Κρο-
ατία, 12 Ιουνίου 2014

 › Λύσεις Βιώσιμης Διαχείρισης «Με 
στόχο τη διαχείριση Ιστορικών Κέ-
ντρων», Ντουμπρόβνικ, Κροατία, 11 
Σεπτεμβρίου 2014

 � Εξέλιξη μίας κοινής διασυνοριακής 
προσέγγισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς 

Ντουμπρόβνικ, Κροατία, 11 Σεπτεμβρίου 2014 Σπλιτ, Κροατία, 21 Οκτωβρίου 2013
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γραμμές για μία κοινή διασυνοριακή προ-
σέγγιση, που να βασίζεται στις διαδικασίες 
και δράσεις που εκπονήθηκαν στα πλαίσια 
του έργου EX.PO AUS. Η κοινή αυτή δια-
συνοριακή προσέγγιση παρουσιάζεται στην 
ιστοσελίδα του έργου EX.PO AUS: www.
expoaus.org. 

 � Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 
στη διαχείριση των Μνημείων Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς της UNESCO στην Αδριατι-
κή μέσω της αναλυτικής επεξεργασίας και 
εφαρμογής μίας λίστας ελέγχου αλλά και 
δεικτών αποτελεσματικότητας. Ξεκινώντας 
από τα υφιστάμενα μοντέλα αξιολόγησης 
της αποτελεσματικότητας σε θέματα δια-
χείρισης, αποφασίστηκε ότι η διαδικασία 
αξιολόγησης πιλοτικών περιοχών εντός του 
έργου EX.PO AUS, θα πρέπει να έχει ως αφε-
τηρία τη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στο 
εγχειρίδιο με τίτλο: «Εργαλειοθήκη για την 
Ανάδειξη της Κληρονομιάς μας – Αξιολόγη-
ση της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση 
των Φυσικών Μνημείων Παγκόσμιας Κλη-
ρονομιάς (Enhancing our Heritage Toolkit 
– Assessing the management effectiveness 
of Νatural World Heritage Sites)4. Στα πλαί-
σια του έργου, εξετάστηκαν δύο εργαλεία 
από το εγχειρίδιο αυτό, βάσει των οποίων 
καταρτίστηκε σχετικό ερωτηματολόγιο, το 
οποίο μοιράστηκε και αναλύθηκε από τους 
εταίρους του έργου. Κατά την υλοποίηση 
του έργου την περίοδο 2014–2015, ολοκλη-
ρώθηκε ο Κύκλος II των Περιοδικών Εκθέ-
σεων για την Ευρώπη και τη Βόρειο Αμερική 
της UNESCO (UNESCO Periodic Reporting 
for Europe and North America) 5, ο οποίος 
περιέχει εκθέσεις για τα Μνημεία Παγκόσμι-
ας Κληρονομιάς που περιλαμβάνονται στο 

4  Hockings, M., James, R., Stolton, S., Dudley, N., 
Mathur, V., Makombo, J., Courrau, J. και Parrish, J. 
(2008), Enhancing our Heritage Toolkit. Assessing 
management effectiveness of Natural World 
Heritage sites, Παρίσι, UNESCO World Heritage 
Centre (World Heritage Papers 23), http://whc.
unesco.org/en/series/23/.
5 Διαθέσιμο ηλεκτρονικά στο:
 http://whc.unesco.org/.

έργο EX.PO AUS. Για να δοθεί μια πιο ολο-
κληρωμένη εικόνα, έγινε ανάλυση και των 
δεδομένων παρακολούθησης των Περιοδι-
κών Εκθέσεων της UNESCO. Η έκθεση με 
τίτλο «Αξιολόγηση και παρακολούθηση της 
αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των 
Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 
UNESCO στην Αδριατική» (Assessing and 
monitoring the management effectiveness 
of the UNESCO World Heritage Sites on the 
Adriatic) παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα 
του έργου EX.PO AUS: www.expoaus.org.

Έκδοση του εντύπου “«Σχεδιασμός της δι-
αχείρισης των Μνημείων Παγκόσμιας Κλη-
ρονομιάς της UNESCO – Κατευθυντήριες 
γραμμές για την ανάπτυξη, υλοποίηση και 
παρακολούθηση των σχεδίων διαχείρισης – 
με παραδείγματα από ΜΠΚ της Αδριατικής”. 
Η έκδοση αφορά στα αποτελέσματα του 
έργου EX.PO AUS, και βασίζεται σε διεθνείς 
κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση 
Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Είναι 
πολύ σημαντικό να σημειώσουμε ότι κατά 
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την πραγματοποίηση του έργου, εκδόθηκε το 
2013 ένα νέο Εγχειρίδιο  για την Παγκόσμια 
Κληρονομιά – Η διαχείριση της Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς, από το Κέντρο 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, το 
ICCROM, το ICOMOS και την IUCN.  Η 
έκδοση αυτή έχει ως στόχο να συμβάλλει 
στην ανάδειξη της διαδικασίας διαχείρισης 
των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς 
της UNESCO στην Αδριατική, και μνημεί-
ων που επιθυμούν να υπαχθούν σε αυτό το 
καθεστώς, ιδίως μέσω ενός πλαισίου για την 
ανάπτυξη, υλοποίηση και παρακολούθηση 
σχεδίων διαχείρισης.
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2 Το πλαίσιο για την προστασία και 
διαχείριση των Μνημείων Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς

Η κληρονομιά μας είναι ένα κληροδότημα 
του παρελθόντος, με το οποίο ζούμε στο 
παρόν, και το οποίο μεταφέρουμε και στις 
μελλοντικές γενιές. Η πολιτιστική και φυσική 
μας κληρονομιά αποτελούν αναντικατάστα-
τες πηγές ζωής και έμπνευσης, που μας κα-
θορίζουν, λειτουργούν ως σημεία αναφοράς, 
διαμορφώνουν την ταυτότητά μας. Αυτό που 
κάνει μοναδική την έννοια της Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς είναι η καθολική της εφαρμο-
γή. Τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς 
ανήκουν σε όλους τους λαούς του κόσμου, σε 
όποιο σημείο της γης και αν βρίσκονται.6

Ο Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πο-
λιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων 
Εθνών (UNESCO) υιοθέτησε τη Σύμβαση 
για την Προστασία της Παγκόσμιας Πο-
λιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς το 
1972, με στόχο τη δημιουργία ενός αποτε-
λεσματικού συστήματος για τη συλλογική 
προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κλη-
ρονομιάς που κρίνεται ως εξαιρετικής οικου-
μενικής αξίας, οργανωμένο σε μόνιμη βάση 
και σύμφωνα με σύγχρονες επιστημονικές 
μεθόδους7. Με την υπογραφή της Σύμβασης, 

6  UNESCO World Heritage Centre, 2008, World 
Heritage Information Kit.
7 UNESCO, 1972, Convention concerning the 
Protection of the World Cultural and Natural 
Heritage. (World Heritage Convention).

οι χώρες αναγνωρίζουν ότι τα μνημεία που 
βρίσκονται στο εθνικό τους έδαφος, χωρίς  
να θίγονται θέματα εθνικής κυριαρχίας ή 
ιδιοκτησίας, αποτελούν μία παγκόσμια πο-
λιτιστική κληρονομιά ‘για την προστασία 
της οποίας έχει καθήκον να συνεργαστεί 
όλη η διεθνής κοινότητα συνολικά’. Τα κρά-
τη και οι τοπικές κοινωνίες έχουν έτσι την 
τεράστια ευθύνη να προστατέψουν και να 
συντηρήσουν τα μνημεία αυτά για τις επόμε-
νες γενιές.

Τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς 
εγγράφονται στον Κατάλογο Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς, που περιλαμβάνει τα πιο 
ξεχωριστά μνημεία πολιτιστικής και φυ-
σικής κληρονομιάς σε όλο τον κόσμο και 
επί του παρόντος αριθμεί 1.031 εγγραφές. 
Τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς 
περιλαμβάνουν μνημεία πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς, συμπλέγματα κτιρίων, χώρους και 
στοιχεία φυσικής κληρονομιάς, γεωλογικούς 
και φυσιογραφικούς σχηματισμούς, που είναι 
Εξαιρετικής Οικουμενικής Αξίας (ΕΟΑ).

Ο όρος Εξαιρετική Οικουμενική Αξία ανα-
φέρεται σε πολιτιστική και/ή φυσική σπου-
δαιότητα τόσο εξαιρετική που υπερβαίνει τα 
εθνικά σύνορα και έχει την ίδια σπουδαιό-
τητα για τις παρούσες και μελλοντικές γε-
νιές όλης της ανθρωπότητας. Υπό αυτήν την 
έννοια, η μόνιμη προστασία της κληρονομιάς 
αυτής είναι ύψιστης σημασίας για τη διεθνή 
κοινότητα ως σύνολο.8

8  UNESCO World Heritage Centre, 2015, Operational 
Guidelines for the Implementation of the World 
Heritage Convention (WHC.15/01 8 Ιουλίου 2015).

2.1.   Τα Μνημεία Παγκόσμιας 
        Κληρονομιάς
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Όταν ασχολείται κανείς με την προστασία 
και διαχείριση της πολιτιστικής κληρονο-
μιάς, είναι σημαντικό να θέτει κάποια σημεία 
εκκίνησης τα οποία σχετίζονται με τις βασι-
κές αρχές που ισχύουν για το συγκεκριμένο 
πεδίο ενεργειών. Οι περισσότερες από αυτές 
τις βασικές αρχές έχουν ήδη ενσωματωθεί σε 
διεθνώς αναγνωρισμένες προσεγγίσεις και 
γνώσεις. Μερικά από τα κύρια ζητήματα που 
αφορούν στη διαχείριση της Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς περιλαμβάνονται σε ένα από 
τα πιο πρόσφατα έγγραφα που έχουν εκπο-
νήσει οι οργανισμοί UNESCO/ICCROM/
ICOMOS/IUCN – το Εγχειρίδιο  για την 
Παγκόσμια Κληρονομιά – Η διαχείριση της 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς9.

Αναφερόμαστε σε κάποια από τα σημεία εκ-
κίνησης που περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο 
2: Το πλαίσιο – Η διαχείριση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς ( Context – managing cultural 
heritage) αυτού του Εγχειριδίου10, και τα 
οποία θεωρούμε σημαντικά για τη διαχείριση 
της Παγκόσμιας Κληρονομιάς:

 � Η ένταξη των ζητημάτων Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς σε ένα ευρύτερο πλαίσιο

Ένα σημαντικό σημείο εκκίνησης είναι η 
διευρυνόμενη έννοια της κληρονομιάς και 
η μεγάλη σημασία που δίνεται στη σχέση 
των χώρων κληρονομιάς με το περίπλοκο 

9 UNESCO, ICCROM, ICOMOS και IUCN, 2013, 
Managing Cultural World Heritage, Παρίσι, 
UNESCO World Heritage Centre (World Heritage 
Resource Manual).
10 Απόσπασμα από UNESCO, ICCROM, ICOMOS 
και IUCN, 2013, Managing Cultural World 
Heritage, Παρίσι. UNESCO World Heritage Centre 
(World Heritage Resource Manual.) Chapter 2: 
Context – managing cultural heritage, σελ. 12–28.

περιβάλλον τους. Οι χώροι κληρονομιάς δεν 
πρέπει να εξετάζονται μακριά από αναπτυ-
ξιακές δράσεις, αποκομμένοι από κοινωνι-
κές αλλαγές ή από τους προβληματισμούς 
της κοινωνίας. Οι χώροι κληρονομιάς είναι 
χώροι οι οποίοι διαμορφώθηκαν από κοινω-
νικούς και πολιτιστικούς παράγοντες, οι 
οποίοι συνεχίζουν να τους επηρεάζουν.

Το ευρύτερο πεδίο δράσης που αφορά στα 
ζητήματα κληρονομιάς σήμερα έχει ως απο-
τέλεσμα να ασχολούνται με τη διαχείρισή 
τους πολλοί εμπλεκόμενοι. Είναι απαραίτητο 
οι φορείς διαχείρισης κληρονομιάς να συνερ-
γάζονται με άλλους ενδιαφερόμενους κατά 
το δυνατό, για την ανάπτυξη και υλοποίηση 
ενός κοινού οράματος και πολιτικών για τη 
διαχείριση κάθε χώρου κληρονομιάς μέσα σε 
ένα ευρύτερο φυσικό και κοινωνικό πλαίσιο.

 � O ρόλος της πολιτιστικής κληρονομιάς 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Η πολιτιστική κληρονομιά, όπως και η Πα-
γκόσμια Κληρονομιά, μπορεί να παίξει ένα 
σημαντικό και ενεργό ρόλο για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη. Η πολιτιστική κληρονομιά απο-
τελεί μέρος των περιβαλλοντικών/πολιτι-
στικών πόρων που χρήζουν προστασίας για 
να παραδοθούν στις επόμενες γενιές που 
θα εγγυηθούν την ανάπτυξή τους. Από την 
άλλη πλευρά, η πολιτιστική κληρονομιά και 
η συντήρησή της μπορούν να συμβάλλουν 
τα μέγιστα στην περιβαλλοντική, κοινωνι-
κή και οικονομική διάσταση της βιώσιμης 
ανάπτυξης.

 � Συντήρηση και διαχείριση της πολιτι-
στικής κληρονομιάς μέσω της αξιοκεντρι-
κής προσέγγισης

Η προσέγγιση αυτή ανταποκρίνεται στην 
αναγνώριση της αυξανόμενης περιπλοκότη-
τας των θεμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς. 
Προωθεί την αξιολόγηση της σπουδαιότητας 
ενός χώρου – με βάση αξίες που αποδίδονται 
από όλους τους ενδιαφερόμενους (όχι μόνο 
από ειδικούς) και τη χρήση μίας Δήλωσης 

2.2.  Βασικά σημεία εκκίνησης για 
τη διαχείριση των Μνημείων 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς



15

Σπουδαιότητας ως βάση για την ανάπτυξη 
στρατηγικών συντήρησης και διαχείρισης.

 � Η διαχείριση ενός μεταβαλλόμενου 
ιστορικού περιβάλλοντος

Η διαχείριση του ιστορικού περιβάλλο-
ντος σημαίνει διαχείριση των αλλαγών. 
Στόχος θα πρέπει να είναι η συνεχιζόμενη 
αειφόρος χρήση των μνημείων αυτών 
στο πλαίσιο όπου λειτουργούν, η συνεχής 
επανάχρηση των σημαντικών στοιχείων 
του παρελθόντος, και η προστασία της 
εξαιρετικής  οικουμενικής αξίας των χώρων 
αυτών. Συνεπώς, η διαχείριση θα πρέπει να 
προσαρμόζεται αντίστοιχα για να εκπρο-
σωπεί και τις απόψεις τρίτων αλλά και τα 
συμφέρονται όσων ζουν και εργάζονται στη 
συγκεκριμένη περιοχή.

 � Μία ολοκληρωμένη – συμμετοχική προ-
σέγγιση στη διαχείριση

Ο μεγάλος βαθμός πολυπλοκότητας απαιτεί 
αυξημένη συμμετοχή και προηγμένη διαχει-
ριστική πρακτική. Οι μέθοδοι διαχείρισης 
θα πρέπει να συνάδουν με μία ευρύτερη, 
πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση προς τη δι-
αχείριση της κληρονομιάς και να εστιάζουν 
περισσότερο στη δέσμευση της τοπικής κοι-
νωνίας.

Σε διάφορους τομείς προωθείται μία συμμε-
τοχική προσέγγιση στη διαχείριση, κυρίως 
στον πολιτιστικό τομέα, δεδομένης της αντί-
ληψης ότι η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί 
κοινή ιδιοκτησία των κοινωνιών και παρά-
γοντα βιωσιμότητάς τους. Η ιδιοκτησία ενός 
χώρου πολιτιστικής κληρονομιάς είναι ένα 

Πηγή: UNESCO, ICCROM, ICOMOS και IUCN. 2013. Managing Cultural World Heritage. Παρίσι. UNESCO 
World Heritage Centre. (World Heritage Resource Manual) σελ. 14–15.
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πολυδιάστατο ζήτημα, ειδικά όταν πρόκειται 
για αστικές περιοχές ή πολιτιστικά τοπία. Το 
θέμα αποκτά μεγαλύτερη σημασία όταν πρό-
κειται για χώρους Παγκόσμιας Κληρονομιάς, 
όπου ο χαρακτηρισμός ΕΟΑ συνεπάγεται 
ακόμα περισσότερες ευθύνες και θέματα ιδι-
οκτησίας, καθώς η πολιτιστική κληρονομιά 
γίνεται αντιληπτή ως συλλογική ιδιοκτησία 
όλης της ανθρωπότητας, γεγονός που προσδί-
δει μία διεθνή διάσταση στη διαχείρισή της.11

11 UNESCO, ICCROM, ICOMOS και IUCN, 2013, 
Managing Cultural World Heritage, Παρίσι, 
UNESCO World Heritage Centre (World Heritage 
Resource Manual).

Η Σύμβαση για την Παγκόσμια Κληρονομιά 
(World Heritage Convention) ορίζει ότι ο 
γενικότερος στόχος όσον αφορά στη διαχεί-
ρισή της είναι «η ταυτοποίηση, προστασία, 
συντήρηση, παρουσίαση και μεταβίβαση 
στις μελλοντικές γενιές της πολιτιστικής 
και φυσικής κληρονομιάς» Εξαιρετικής 
Οικουμενικής Αξίας.12

Ο όρος ‘βιώσιμη διαχείριση’ έχει συμπερι-
ληφθεί στις Επιχειρησιακές Κατευθυντήριες 
γραμμές για την Υλοποίηση της Σύμβασης 
για την Παγκόσμια Κληρονομιά (Operation-
al Guidelines for the Implementation of the 
World Heritage Convention) από το 2005, ως 
οδηγός για τη διαχείριση των χώρων Παγκό-
σμιας Κληρονομιάς. 

Η έννοια της ‘διαχείρισης’ προέκυψε σχε-
τικά αργά στην πορεία των σαράντα ετών 
από την υπογραφή της Σύμβασης για την 
Παγκόσμια Κληρονομιά. Όμως, η ανάγκη 
να επιτευχθούν οι στόχοι μίας επιτυχημένης 
διαχείρισης – η ταυτοποίηση, προστασία, 
συντήρηση, παρουσίαση και μεταβίβαση 
της κληρονομιάς Εξαιρετικής Οικουμενικής 
Αξίας στις μελλοντικές γενιές -  έχει τονισθεί 
εξαρχής. 

Τα Μνημεία που προστίθενται στον Κατά-
λογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς και θεω-
ρούνται Μνημεία Εξαιρετικής Οικουμενικής 
Αξίας πρέπει να πληρούν:

12  Στο World Heritage Convention, Άρθρο 4, 
καθορίζεται ότι κάθε Κράτος Μέλος αναγνωρίζει 
την υποχρέωση διασφάλισης της ταυτοποίησης, 
προστασίας, συντήρησης, παρουσίασης και 
μεταβίβασης στις μελλοντικές γενιές της 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς που 
βρίσκεται στο έδαφός του.

2.3.  Η προστασία και διαχείριση 
των Μνημείων Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς
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 � ένα ή περισσότερα κριτήρια που διέπουν 
την Παγκόσμια Κληρονομιά

 � συνθήκες ακεραιότητας και αυθεντικότητας

 � την ανάγκη για προστασία και διαχείριση13

Κάθε χώρος Παγκόσμιας Κληρονομιάς θα 
πρέπει να διέπεται από ένα κατάλληλο σύ-
στημα προστασία και διαχείρισης έτσι ώστε 
να θεωρείται Μνημείο Εξαιρετικής Οικουμε-
νικής Αξίας.

Κάθε σύστημα προστασίας και διαχείρισης 
των Χώρων Παγκόσμιας Κληρονομιάς 
θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η Εξαιρετική 
Οικουμενική Αξία τους, όπως και οι συνθή-
κες ακεραιότητας και/ή αυθεντικότητας τη 
στιγμή της εγγραφής, θα είναι βιώσιμες ή θα 
αναδειχθούν με το πέρασμα του χρόνου.14

13  UNESCO World Heritage Centre, 2015, 
Operational Guidelines for the Implementation 
of the World Heritage Convention (WHC.15/01 8 
Ιουλίου 2015), παρ. 77–97.
14 UNESCO World Heritage Centre, 2015, 

Τα συστήματα διαχείρισης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς βοηθούν στη συντήρηση και 
διαχείριση ενός μνημείου ή μίας ομάδας 
μνημείων με τρόπο που να προστατεύει 
τις αξίες της πολιτιστικής κληρονομιάς, 
και ιδιαίτερα την ΕΟΑ, αν πρόκειται για 
Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, και ει 
δυνατόν, προωθούν τα ευρύτερα κοινωνι-
κά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη 
κάθε μνημείου πέρα από τα στενά όριά του. 
Επίσης, τονίζουν τον εποικοδομητικό ρόλο 
της πολιτιστικής κληρονομιάς στην προώθη-
ση της ανθρώπινης εξέλιξης, η οποία μακρο-
χρόνια θα επιφέρει βελτίωση στη βιωσιμότη-
τα της ίδιας της παγκόσμιας κληρονομιάς.15

Operational Guidelines for the Implementation 
of the World Heritage Convention (WHC.15/01 8 
Ιουλίου 2015), παρ. 96.
15 UNESCO, ICCROM, ICOMOS και IUCN, 2013, 
Managing Cultural World Heritage, Παρίσι, 
UNESCO World Heritage Centre (World Heritage 
Resource Manual).

Διάγραμμα: Οι τρεις πυλώνες της Εξαιρετικής Οικουμενικής Αξίας. Πηγή: UNESCO, ICCROM, ICOMOS και IUCN. 2013. 
Managing Cultural World Heritage. Παρίσι. UNESCO World Heritage Centre. (World Heritage Resource Manual) σελ. 35.
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3 Το σύστημα διαχείρισης των Μνημείων 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς

Τα συστήματα διαχείρισης των Μνημείων 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς δημιουργούνται 
με στόχο να επιτύχουν την αποτελεσματική 
προστασία των αξιών πολιτιστικής κληρονο-
μιάς ενός χώρου στο παρόν και στο μέλλον. 
Ο ορισμός και η περιγραφή ενός συστήματος 
διαχείρισης περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο  
για την Παγκόσμια Κληρονομιά – Η διαχεί-
ριση της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονο-
μιάς, Κεφάλαιο 4: Ορισμός, αξιολόγηση και 
βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης της 
πολιτιστικής κληρονομιάς16. Στο κεφάλαιο 
αυτό, θα παρουσιάσουμε τις βασικές παρα-
μέτρους που περιγράφονται στο Εγχειρίδιο. 

Σύμφωνα με το Εγχειρίδιο  για την Παγκό-
σμια Κληρονομιά – Η διαχείριση της Παγκό-
σμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, υπάρχουν 
εννέα παράμετροι17 που μοιράζονται όλα 
τα συστήματα διαχείρισης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς: 

 � 3 στοιχεία: Το νομικό πλαίσιο, το θεσμικό 
πλαίσιο και οι πόροι (ανθρώπινοι, οικονομι-
κοί και πνευματικοί) που απαιτούνται για να 
είναι λειτουργικό το σύστημα

 � 3 διαδικασίες: Σχεδιασμός, υλοποίηση και 
παρακολούθηση

16 UNESCO, ICCROM, ICOMOS και IUCN, 2013, 
Managing Cultural World Heritage, Παρίσι, 
UNESCO World Heritage Centre (World Heritage 
Resource Manual) Chapter 4: Defining, assessing 
and improving heritage management systems, 
σελ. 53–121.
17 UNESCO, ICCROM, ICOMOS και IUCN, 2013, 
Managing Cultural World Heritage, Παρίσι, 
UNESCO World Heritage Centre (World Heritage 
Resource Manual), σελ. 53.

Διαγράμματα: Στοιχεία των συστημάτων διαχείρισης. 
Πηγή: UNESCO, ICCROM, ICOMOS και IUCN. 2013. 
Managing Cultural World Heritage. Παρίσι. UNESCO 
World Heritage Centre. (World Heritage Resource 
Manual) σελ. 54–55.



20

 � 3 αποτελέσματα: Αποτελέσματα, εκροές 
και βελτιώσεις στο σύστημα διαχείρισης

Υπάρχει μία ποικιλομορφία στα συστήματα 
διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς με-
ταξύ των διαφόρων χωρών και μνημείων. Τα 
πρωτοβάθμια συστήματα διαχείρισης πολιτι-
στικής κληρονομιάς σε εθνικό ή περιφερεια-
κό επίπεδο υποχρεούνται συχνά να βελτιώ-
σουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που 
ακολουθούν, έτσι ώστε να ενσωματώσουν με 
αποτελεσματικό τρόπο χαρακτηριστικά και 
άλλων συστημάτων.

Όσον αφορά στους Χώρους Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς, υπάρχει δυνατότητα εφαρ-
μογής διαφόρων σεναρίων διαχείρισης, 
ανάλογα με το είδος του μνημείου και το 
καθεστώς ιδιοκτησίας:

 � Για χώρους που ανήκουν και τους δια-
χειρίζεται αποκλειστικά το ‘πρωτοβάθμιο 
σύστημα διαχείρισης’, ο υπεύθυνος φορέας 
φροντίζει για τον προγραμματισμό της συ-
ντήρησης, την υλοποίηση και την παρακο-
λούθηση με ίδιους πόρους, όπως και για τη 
λήψη σχετικών αποφάσεων.

 � Για χώρους που ανήκουν σε πολλούς 
ιδιοκτήτες, ή σχετίζονται με ζητήματα 
κατοχής και συνεχιζόμενης χρήσης, όπως 
ιστορικά κέντρα και πολιτιστικά τοπία, η 
διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι διαφορε-
τική, και αφορά τους φορείς αυτοδιοίκησης 
και διαχείρισης, όπως και τους ιδιοκτήτες 
και χρήστες. Αν και ορισμένες αποφάσεις 
πιθανώς να ληφθούν από μεμονωμένους 
φορείς, θα πρέπει να υπάρχει και ένας νέος 
μηχανισμός λήψης κοινών ή συλλογικών 
αποφάσεων.

 � Στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι 
πιθανό να συμμετέχει ένα σύνολο φορέων 
στη διαχείριση  του χώρου και της γύρω 
περιοχής. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων 
σε αυτήν την περίπτωση γίνεται ακόμη πιο 
περίπλοκη και απαιτείται μία νέα πλατφόρμα 
λήψης αποφάσεων.

Διάγραμμα: Σενάριο διαχείρισης με την εμπλοκή 
πολλών φορέων. Πηγή: UNESCO, ICCROM, ICOMOS 
και IUCN, 2013, Managing Cultural World Heritage, 
Παρίσι, UNESCO World Heritage Centre (World Heritage 
Resource Manual), σελ. 57.



21

Το σύστημα διαχείρισης κάθε μνημείου δια-
μορφώνεται από ποικίλες πολιτιστικές προ-
οπτικές, από τους διαθέσιμους πόρους και 
από άλλους παράγοντες. Είναι απαραίτητη 
η αναθεώρηση και ενημέρωση των συστη-
μάτων διαχείρισης σε τακτική βάση για να 
ανταποκρίνονται στις αλλαγές που συμβαί-
νουν στα μνημεία, στον περίγυρό τους και 
στο ίδιο το σύστημα διαχείρισης.

Υπάρχει μία σειρά παραμέτρων που θα πρέ-
πει να λαμβάνονται υπόψη, έτσι ώστε τα 
συστήματα διαχείρισης να είναι βιώσιμα και 
αποτελεσματικά. Κάποιες από αυτές τις πα-
ραμέτρους, που αναφέρονται στο Εγχειρίδιο  
για την Παγκόσμια Κληρονομιά – Η διαχεί-
ριση της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονο-
μιάς, είναι οι παρακάτω18:

 � Στήριξη της διαφορετικότητας: Κάθε 
σύστημα διαχείρισης πολιτιστικής κληρονο-
μιάς θα είναι, μέχρι κάποιο βαθμό, μοναδικό 
καθώς διαμορφώνεται με βάση τις συγκεκρι-
μένες ανάγκες του σχετικού μνημείου, από 
το πολιτιστικό πλαίσιο και από ευρύτερους 
κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλο-
ντικούς παράγοντες. Για τα Μνημεία Παγκό-
σμιας Κληρονομιάς, βλ. τις Επιχειρησιακές 
Κατευθυντήριες γραμμές (Operational Guide-
lines, παράγραφος 110).

 � Σαφήνεια και συντονισμός: Κάθε σύστη-
μα διαχείρισης είναι κυκλικό, καθώς αξιολογεί 
την πορεία και τα επιτεύγματά του, έτσι ώστε 
να προσαρμόσει τις δράσεις που εκπονεί και 
να διαμορφώσει τον επόμενο κύκλο. Η αλλη-
λεπίδραση με άλλα συστήματα διαχείρισης ή 

18 UNESCO, ICCROM, ICOMOS και IUCN, 2013, 
Managing Cultural World Heritage, Παρίσι, 
UNESCO World Heritage Centre (World Heritage 
Resource Manual), σελ. 60.

με στοιχεία τους, οδηγεί σε μία συντονισμένη 
και αποτελεσματική έκβαση της διαχείρισης 
όσον αφορά στις αξίες του μνημείου, και στην 
περίπτωση της Παγκόσμιας Κληρονομιάς, 
στην ΕΟΑ.

 � Ετοιμότητα για αντιμετώπιση κινδύνων: 
Κάθε σύστημα διαχείρισης θα πρέπει να είναι 
επαρκώς ευέλικτο για να αντιμετωπίσει απρό-
βλεπτα γεγονότα, όπως φυσικές καταστροφές 
ή διακυμάνσεις στους οικονομικούς ή ανθρώ-
πινους πόρους που το στηρίζουν.

 � Συμμετοχική προσέγγιση: Η κοινή αντί-
ληψη για το μνημείο και την σπουδαιότητά 
του από όλους τους εμπλεκομένους και η 
συμμετοχή τους στις διαδικασίες διαχείρισης 
μπορούν να αλλάξουν ριζικά την εφαρμογή 
των στοιχείων του συστήματος διαχείρισης. 
Ως αποτέλεσμα, οι διαδικασίες διαχείρισης 
της πολιτιστικής κληρονομιάς γίνονται πιο 
αποδοτικές  και οδηγούν σε αποτελέσματα 
και εκροές που συνάδουν καλύτερα με τις 
πραγματικές ανάγκες των μνημείων και των 
ενδιαφερομένων. Η συμμετοχική προσέγγιση 
προωθεί επίσης μία εποικοδομητική παρέμβα-
ση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην κοινω-
νία και στην αειφόρο ανάπτυξη.

 � Ο ρόλος της πολιτιστικής κληρονομιάς 
για την αειφόρο ανάπτυξη: Η καθιέρωση 
ενός ενεργού ρόλου για την πολιτιστική κλη-
ρονομιά στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης 
θα αποφέρει πολλαπλά αμοιβαία οφέλη, 
καθώς θα επιτρέψει στο σύστημα διαχείρισης 
να ισορροπήσει διαφορετικές και ανταγωνιζό-
μενες ανάγκες με πιο αποτελεσματικό τρόπο, 
και να εντοπίσει νέους τρόπους στήριξης που 
θα ενισχύσουν τις αξίες της πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς.

Ένα κατάλληλο, αποτελεσματικό και ολο-
κληρωμένο σύστημα διαχείρισης της πολι-
τιστικής κληρονομιάς θα πρέπει επίσης να 
είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις επιπρό-
σθετες προϋποθέσεις του συστήματος που 
διέπει την Παγκόσμια Κληρονομιά, και να 
συμμορφώνεται με τις διαδικασίες κοινοποί-

3.1.  Βασικοί παράμετροι για βι-
ώσιμα και αποτελεσματικά 
συστήματα διαχείρισης



22

ησης και τις αποφάσεις της Επιτροπής για 
την Παγκόσμια Κληρονομιά.

Υπάρχουν επίσης και άλλοι παράγοντες19 
που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη:

 � Η ανάγκη για ανάπτυξη ενός κοινού και 
ρεαλιστικού οράματος για το μεσοπρόθεσμο 
και μακροπρόθεσμο μέλλον του μνημείου, το 
οποίο να υιοθετείται και από τη διεθνή κοινό-
τητα.

 � Η ανάγκη για την αντιμετώπιση αλλα-
γών και προκλήσεων στη διαχείριση που 
τυχόν προκύψουν από την εγγραφή του μνη-
μείου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονο-
μιάς. Για παράδειγμα, οι επιπτώσεις από μία 
πιθανή αύξηση του αριθμού επισκεπτών λόγω 
της εγγραφής θα πρέπει να γίνει κατανοητή 
και να υπάρξει σχετική πρόβλεψη, όπως και 
μία ευρύτερη δέσμευση που να αφορά τις 
υποδομές μεθερμήνευσης του μνημείου και 
εξυπηρέτησης των επισκεπτών.

 � Η ανάγκη για νέα ή βελτιωμένα εργα-
λεία για πιο αποτελεσματική διαχείριση 
και βελτιωμένα αποτελέσματα όταν οι χώρες 
επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν υφιστάμενους 
θεσμούς και πόρους για να υλοποιήσουν νέες 
δράσεις διαχείρισης που σχετίζονται με την 
εγγραφή ενός μνημείου στον Κατάλογο Πα-
γκόσμιας Κληρονομιάς.

 � Η ανάγκη ενσωμάτωσης νέων στρατη-
γικών διαχείρισης για χώρους Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς ορισμένες φορές 
οδηγεί στην εισαγωγή νέων διαχειριστικών 
δομών, και στο σχηματισμό ενός ξεχωριστού 
τμήματος εντός υφιστάμενων φορέων και/ή 

19  UNESCO, ICCROM, ICOMOS και IUCN, 2013, 
Managing Cultural World Heritage, Παρίσι, 
UNESCO World Heritage Centre (World Heritage 
Resource Manual), σελ. 62.

μία ομάδας υλοποίησης του έργου ή ενός 
φορέα του μνημείου με δική του εντολή και 
πόρους.20

20 UNESCO, ICCROM, ICOMOS και IUCN, 2013, 
Managing Cultural World Heritage, Παρίσι, 
UNESCO World Heritage Centre (World Heritage 
Resource Manual).
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Ο σχεδιασμός της διαχείρισης είναι ένα από 
τα κύρια εργαλεία για την προστασία των 
πολιτιστικών αξιών και, πιο συγκεκριμένα, 
της ΕΟΑ, εντός της διαδικασίας για την Πα-
γκόσμια Κληρονομιά. Στη διαδικασία αυτή, 
το σχέδιο διαχείρισης τεκμηριώνει με δο-
μημένο τρόπο το σύστημα διαχείρισης ενός 
χώρου, και βοηθάει επίσης να εντοπιστούν 
κενά στο υφιστάμενο σύστημα, για το οποίο, 
μετά παρέχει ανάδραση έτσι ώστε να αλλά-
ξει ή να βελτιωθεί.

Η εκπόνηση και η υλοποίηση ενός σχεδίου 
διαχείρισης απαιτεί τη συμμετοχή και των 
εννέα παραμέτρων του συστήματος δια-
χείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς, και η 
διαδικασία της ανάπτυξης, υλοποίησης και 
παρακολούθησης του σχεδίου είναι πολύ 
σημαντική.

Implementation of 
MANAGEMENT PLAN

Monitoring 
MANAGMENT PLAN

Developing 
MANAGMENT 
PLAN

Το σχέδιο διαχείρισης είναι ένα εργαλείο που 
αναπτύσσεται κατά τη φάση σχεδιασμού 
και μετά στηρίζει τα στάδια υλοποίησης και 
παρακολούθησης. Στο επόμενο κεφάλαιο, 
παρατίθεται ένα πλαίσιο ανάπτυξης, υλο-
ποίησης και παρακολούθησης ενός σχεδίου 
διαχείρισης που παρουσιάζεται στο Εγχει-
ρίδιο  για την Παγκόσμια Κληρονομιά – Η 
διαχείριση της Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς.

3.2.  H διαδικασία σχεδιασμού και 
τα σχέδια διαχείρισης
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4 Το πλαίσιο για την ανάπτυξη, υλοποίηση και 
παρακολούθηση ενός σχεδίου διαχείρισης 
– Προσάρτημα A του Εγχειριδίου για την 
Παγκόσμια Κληρονομιά – Η Διαχείριση της 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Το υλικό που περιέχεται σε αυτό το κεφά-
λαιο προέρχεται από το Εγχειρίδιο  για την 
Παγκόσμια Κληρονομιά – Η διαχείριση της 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και 
περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα A του Εγ-
χειριδίου με τίτλο: Πλαίσιο για την ανάπτυξη, 
υλοποίηση και παρακολούθηση ενός σχεδίου 
διαχείρισης21.

 Όλο το Προσάρτημα A του Εγχειριδίου πα-
ρατίθεται στις κατευθυντήριες αυτές γραμ-
μές. Θεωρούμε ότι καθώς το Προσάρτημα 
συνολικά παρέχει οδηγίες για την ανάπτυξη, 
υλοποίηση και παρακολούθηση ενός σχεδίου 
διαχείρισης, ως εκ τούτου αποτελεί και σημα-
ντική βάση για τη διαχείριση των Μνημείων 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς στην Αδριατική, 
και μνημείων που βρίσκονται στον Ενδεικτι-
κό Κατάλογο Υποψηφιοτήτων ή πρόκειται να 
κάνουν αίτηση για εγγραφή στον κατάλογο 
στο μέλλον. Είναι πολύ σημαντικό όλες οι 
κατευθυντήριες γραμμές, μαζί με το Προσάρ-
τημα αυτό, να μεταφραστούν στις γλώσσες 
των παρακάτω χωρών: Αλβανία, Βοσνία, 
Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Μαυροβούνιο και 
Σλοβενία, διότι με τον τρόπο αυτό, οι πιο 
προηγμένες γνώσεις και εμπειρίες που αφο-
ρούν σχέδια διαχείρισης θα διατεθούν σε ένα 
μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων στις χώρες 
της Αδριατικής.

21 UNESCO, ICCROM, ICOMOS και IUCN, 2013, 
Managing Cultural World Heritage, Παρίσι, 
UNESCO World Heritage Centre (World Heritage 
Resource Manual), σελ. 122–145. Το Προσάρτημα 
A διευρύνει τη συζήτηση για την διαδικασία 
«σχεδιασμού» που περιλαμβάνεται στo Μέρος 
4.3 του Εγχειριδίου.

Στόχος του Προσαρτήματος A είναι να πα-
ρέχει οδηγίες για την ανάπτυξη του σχεδίου 
διαχείρισης που προβλέπεται στην Ενότητα 
5 της αίτησης υποψηφιότητας για την Πα-
γκόσμια Κληρονομιά22. Ο σχεδιασμός της 
διαχείρισης είναι ένα ολοένα και πιο δημο-
φιλές εργαλείο για την προστασία των πολι-
τιστικών αξιών, και συγκεκριμένα της ΕΟΑ, 
εντός της διαδικασίας για την Παγκόσμια 
Κληρονομιά. Η προετοιμασία και υλοποίηση 
του σχεδίου διαχείρισης απαιτεί τη συμβολή 
και των εννέα παραμέτρων που συμμετέχουν 
στο σύστημα διαχείρισης μνημείων23 και 
είναι μία ευκαιρία για συστηματική καταγρα-
φή των συστημάτων διαχείρισης που διέπουν 
ένα μνημείο. Βοηθάει επίσης να εντοπιστούν 
τυχόν κενά στο υφιστάμενο σύστημα, και 
παρέχει ανάδραση για τυχόν αλλαγές ή βελ-
τιώσεις. Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται 
και στις Ενότητες 3.1 e, 4.5, και 6 της αίτη-
σης υποψηφιότητας.

Το Παράρτημα απαρτίζεται από τα παρακά-
τω μέρη:

22  Η αίτηση υποψηφιότητας μνημείων 
για εγγραφή στον Κατάλογο Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς – the Nomination Format, 
διατίθεται στο http://whc.unesco.org/en/
nominationform.
23  Managing Cultural World Heritage. (World 
Heritage Resource Manual), Μέρος 4.
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1. Εισαγωγή: σχέδια διαχείρισης εντός συ-
στημάτων διαχείρισης

2. Η διαδικασία σχεδιασμού της διαχείρισης

3. Το περιεχόμενο του σχεδίου διαχείρισης 
 

4.1.1. Σχεδιασμός της διαχείρισης: μία 
επισκόπηση 

Ο «σχεδιασμός διαχείρισης» αποτελεί πλέον 
αναμφίβολα ένα από τα πιο διαδεδομένα 
εργαλεία του συστήματος Παγκόσμιας Κλη-
ρονομιάς. Τα κράτη-μέλη της Επιτροπής για 
την Παγκόσμια Κληρονομιά αλλά και οι 
Συμβουλευτικοί Φορείς χρησιμοποιούν τον 
σχεδιασμό διαχείρισης ως εργαλείο αποτί-
μησης της δέσμευσης του κράτους-μέλους 
να διατηρήσει την ΕΟΑ κάθε μνημείου και 
να διασφαλίσει ότι τα σχετικά οφέλη θα 
αποδοθούν στην κοινωνία. Ο όρος «σχέδιο 
διαχείρισης» χρησιμοποιείται πιο ευρέως 
και τονίζει τα αποτελέσματα του εργαλείου 
σχεδιασμού αντί για την προσέγγιση και τη 
διαδικασία που αντιπροσωπεύει.

Ο σχεδιασμός διαχείρισης και τα σχέδια δι-
αχείρισης που παράγει θα πρέπει, όμως, να 
εξετάζονται σε σχέση με τα κύρια συστήματα 
διαχείρισης, όπως περιγράφονται και εκπο-
νούνται στην Ενότητα 424 (βλ. επίσης σελ. 
89-91 του Εγχειριδίου Υποβολής Υποψηφιό-
τητας - Nomination Manual25). Ένα σχέδιο 

24  Managing Cultural World Heritage. (World 
Heritage Resource Manual), Μέρος 4.
25  UNESCO, ICCROM, ICOMOS και IUCN, 2011, 
Preparing World Heritage Nominations, Παρίσι, 

διαχείρισης θα πρέπει να αντικατοπτρίζει 
όλο το σύστημα διαχείρισης. Ως εργαλείο 
που τεκμηριώνει το συνολικό σύστημα 
διαχείρισης, αποτελεί μία ευκαιρία για μία 
περιγραφή και αξιολόγηση ενός συστήματος 
διαχείρισης, και με τον τρόπο αυτό επιδει-
κνύει πώς το Κράτος Μέλος πρόκειται να 
συντηρήσει την ΕΟΑ ενός μνημείου.

Στην περίπτωση της Παγκόσμιας Κληρο-
νομιάς, ο πρωταρχικός στόχος αλλά όχι ο 
μοναδικός θα είναι η προστασία των στοι-
χείων που σχετίζονται με τον χαρακτηρισμό 
ΕΟΑ. Όπως περιγράφεται παρακάτω στην 
«διαδικασία σχεδιασμού της διαχείρισης», 
το σχέδιο διαχείρισης θα απευθύνεται στο 
σύνολο των πολιτιστικών αξιών ενός μνη-
μείου και στις αλλαγές στον άμεσο περίγυρό 
του που πιθανώς να τις επηρεάσουν. Αυτή 
η ολοκληρωμένη προσέγγιση είναι μία από 
τις ιδιότητες της προσέγγισης σχεδιασμού 
διαχείρισης, καθώς απαιτεί συνδέσμους με 
άλλα σχέδια (όπως σχεδιασμού χρήσης γης 
ή αναπτυξιακά σχέδια σε τοπικό ή περιφε-
ρειακό επίπεδο) και με ενδιαφερόμενους 
φορείς εκτός του συστήματος πολιτιστικής 
κληρονομιάς.

Ο σχεδιασμός διαχείρισης πέρα από τα φυσι-
κά όρια του μνημείου έχει ως στόχο να προ-
στατέψει καλύτερα την ΕΟΑ και άλλες πολι-
τιστικές αξίες, και να εξασφαλίσει τα οφέλη 
για την κοινωνία που μπορεί να προσφέρει 
η πολιτιστική κληρονομιά και που μπορεί να 
αναδείξουν το μνημείο μέσω της ευρύτερης 
συμμετοχής της κοινωνίας στη διατήρησή 
του26 .

UNESCO World Heritage Centre (World Heritage 
Resource Manual), Δεύτερη Έκδοση. 
26 Managing Cultural World Heritage. (World 
Heritage Resource Manual), Μέρος 2.3  - 
Αειφόρος Ανάπτυξη.

4.1.  Εισαγωγή: τα σχέδια  
διαχείρισης στο πλαίσιο των  
συστημάτων διαχείρισης
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η προετοιμασία ενός σχεδίου διαχείρισης 
συνδέεται στενά με την προετοιμασία του 
φακέλου υποψηφιότητας. Αφού τεκμηριωθεί 
η ΕΟΑ του μνημείου, θα ήταν χρήσιμο να 
ξεκινήσουν η αξιολόγηση των συστημάτων 
διαχείρισης σε σχέση με την Ενότητα 5 της 
αίτησης υποψηφιότητας (OG 27 Παράρτημα 
5) και η διαδικασία που παρατίθεται παρακά-
τω. Οι Ενότητες 4, 5 και 6 της αίτησης (OG 
Παράρτημα 5) θα πρέπει να συμπληρωθούν 
με βάση τις πληροφορίες που έχετε συλλέξει 
για το σχέδιο διαχείρισης.

Βασικός στόχος της διαδικασίας σχεδιασμού 
της διαχείρισης είναι η στρατηγική, μακρο-
πρόθεσμη προστασία των μνημείων πολιτι-
στικής κληρονομιάς. Θεμελιώδες κομμάτι 
της προσπάθειας αυτής είναι η ανάπτυξη 
ενός πλαισίου λήψης αποφάσεων και διαχεί-
ρισης αλλαγών σε σχέση με ένα συγκεκριμέ-
νο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς. Όταν 
τεκμηριωθεί το πλαίσιο αυτό, μαζί με τους 
στόχους, το αντικείμενο και τις δράσεις του 
σχεδίου διαχείρισης που καθορίζονται από 
τη συλλογική προσπάθεια όλων των φορέων 
που εμπλέκονται στη διαχείριση του μνημεί-
ου πολιτιστικής κληρονομιάς, τότε ορίζεται 
ως «το σχέδιο διαχείρισης». Ουσιαστικά, το 
σχέδιο διαχείρισης είναι ένα κείμενο-οδηγός 
που περιγράφει και αναπτύσσεται εντός ενός 
συγκεκριμένου συστήματος διαχείρισης. 
Αποτελεί σημαντικό εργαλείο για όλες τις 
φάσεις του κύκλου διαχείρισης (σχεδιασμός, 
υλοποίηση, παρακολούθηση) ενός χώρου 
πολιτιστικής κληρονομιάς και χρειάζεται 
τακτική αναθεώρηση και επικαιροποίηση.

27  UNESCO World Heritage Centre, 2015, 
Operational Guidelines for the Implementation of 
the World Heritage Convention  
(WHC.15/01 8 Ιουλίου 2015).

4.1.2. Το σχέδιο διαχείρισης

Το σχέδιο διαχείρισης είναι ένα σχετικά νέο 
εργαλείο που καθορίζει και καθιερώνει την 
απαραίτητη στρατηγική, τους στόχους, τις 
δράσεις και τις δομές υλοποίησης για τη 
διαχείριση και, όπου απαιτείται, την ανάπτυ-
ξη της πολιτιστικής κληρονομιάς με απο-
τελεσματικό και βιώσιμο τρόπο, έτσι ώστε 
να διατηρούνται οι αξίες της για χρήση και 
αποτίμηση στο παρόν και στο μέλλον. Φιλο-
δοξεί να ισορροπήσει και να συντονίσει τις 
ανάγκες της πολιτιστικής κληρονομιάς με τις 
ανάγκες των «χρηστών» της κληρονομιάς 
και των αρμοδίων κυβερνητικών και/ή ιδιω-
τικών/κοινωνικών φορέων.

Το πλαίσιο και η φύση των σχεδίων διαχείρι-
σης ποικίλλει ευρέως, ανάλογα με το είδος 
του μνημείου. Για παράδειγμα, ένα σχέδιο 
διαχείρισης αρχαιολογικού χώρου ή ενός 
αστικού κέντρου θα είναι πιο περίπλοκο από 
το σχέδιο διαχείρισης ενός μεμονωμένου 
κτιρίου. Το σχέδιο διαχείρισης εξαρτάται 
επίσης από το χαρακτήρα του πρωτοβάθμι-
ου συστήματος διαχείρισής του. Το σχέδιο 
ορίζει πώς η ΕΟΑ (ή η δυνητική ΕΟΑ στην 
περίπτωση υποψηφιότητας) θα διατηρηθεί 
με αποτελεσματικά μέτρα προστασίας και 
συντήρησης, τα οποία πρακτικά επιδεικνύει 
για την επίτευξη της στόχων της συντήρη-
σης στο πεδίο.

Όπως αναφέρεται παραπάνω, η δημιουργία 
ενός σχεδίου διαχείρισης είναι αποτέλεσμα 
μίας συλλογικής και συμμετοχικής προσέγ-
γισης, και αφορά:

 � Στην περίπτωση της Παγκόσμιας Κληρο-
νομιάς, μία επίσημη δέσμευση να προωθήσει 
τις υποχρεώσεις της Σύμβασης για την Πα-
γκόσμια Κληρονομιά
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 � Ευκαιρίες για όλους τους εμπλεκομέ-
νους28, ειδικά για τους ιδιοκτήτες και δια-
χειριστές μνημείων, να συμμετέχουν και να 
έχουν μία κοινή αντίληψη για το μνημείο, 
που να οδηγεί σε ισχυρή στήριξη του σχεδί-
ου

 � Μία σαφή περιγραφή του μνημείου ως 
βάση για την αξιολόγηση των αξιών του, και 
ειδικότερα της ΕΟΑ

 � Μία περιγραφή, με διαφάνεια, της λει-
τουργίας του υφιστάμενου σχεδίου και των 
βελτιώσεων που επιδέχεται

 � Μία Δήλωση ΕΟΑ του πολιτιστικού μνη-
μείου, όπως έχει συμφωνηθεί ή έχει προταθεί 
στην Επιτροπή για την Παγκόσμια Κλη-
ρονομιά, που να αναφέρει τα στοιχεία που 
χρήζουν διαχείρισης και τις συνθήκες αυθε-
ντικότητας και ακεραιότητας του μνημείου 
που πρέπει να διατηρηθούν

 � Μία αξιολόγηση των υπολοίπων αξιών 
του μνημείου που θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη κατά τη διαχείρισή του

 � Μία επισκόπηση της υφιστάμενης κατά-
στασης του μνημείου και διαφόρων παρα-
γόντων που μπορεί να επηρεάσουν θετικά ή 
αρνητικά τα χαρακτηριστικά του, την αυθε-
ντικότητα και την ακεραιότητά του

 � Ένα συλλογικό όραμα για τη διαχείριση 
του μνημείου (π.χ. την κατάσταση στην 
οποία θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στα επό-
μενα 20-30 χρόνια)

 � Μία σειρά διαχειριστικών πολιτικών και-
/ή στόχων για την επίτευξη αυτού του ορά-
ματος, για μία περίοδο πέντε ετών συνήθως

28  Στο πλαίσιο αυτό, εμπλεκόμενοι μπορεί 
να είναι οι κάτοικοι μίας περιοχής, γηγενείς 
πληθυσμοί, ιδιοκτήτες και διαχειριστές χώρων, 
διοικητικοί φορείς, εκπρόσωποι εμπορικών 
κλάδων όπως του τουρισμού, και ΜΚΟ.

 � Μία σειρά δράσεων (συντήρησης, μεθερ-
μήνευσης και παρουσίασης, με τη συμβολή 
της κοινωνίας κλπ);

 � Μία στρατηγική υλοποίησης, παρακο-
λούθησης και αναθεώρησης

 � Την ενσωμάτωση, όπου απαιτείται, πολ-
λαπλών σχεδίων ή συστημάτων ή τη δια-
σφάλιση ότι παίζουν συμπληρωματικό ρόλο

 � Τα οφέλη της πολιτιστικής κληρονομιάς 
για την κοινωνία που θα οδηγήσουν με βε-
βαιότητα σε οφέλη και για το μνημείο (με 
την προώθηση όλων των αξιών του και την 
εξασφάλιση νέων μορφών στήριξης από την 
κοινωνία).

Το σχέδιο διαχείρισης μπορεί να:

 � Περιγράφει το συνολικό σύστημα διαχεί-
ρισης του μνημείου

 � Παρέχει μία δομή για την ανάλυση περί-
πλοκων διαδικασιών

 � Παρέχει ένα πλαίσιο για την λήψη τεκ-
μηριωμένων αποφάσεων και τη διαχείριση  
αλλαγών

 � Παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για το 
συντονισμό δράσεων/αρμοδιοτήτων που 
αφορούν το μνημείο

 � Βοηθήσει στη διαχείριση της συνεργασί-
ας μεταξύ διαφόρων ενδιαφερομένων φορέ-
ων από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

 � Διασφαλίσει ότι όλες οι παρεμβάσεις θα 
σχεδιαστούν με γνώμονα την προστασία της 
ΕΟΑ και άλλων αξιών που συνάδουν με την 
προστασία της ΕΟΑ

 � Βοηθήσει στην ορθολογική χρήση των 
υφιστάμενων πόρων και στη διευκόλυνση 
της χρηματοδότησης.

Το σχέδιο θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει:
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 � Τη συμμετοχή βασικών φορέων και της 
ευρύτερης κοινωνίας από τη στιγμή της 
προετοιμασίας της υποψηφιότητας, και μία 
κοινή αντίληψη της έννοιας της Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς και των επιπτώσεων εγγραφής 
όσον αφορά στη διαχείριση του μνημείου

 � Μία συναντίληψη του υφιστάμενου 
σχεδίου διαχείρισης (νομικό και ρυθμιστικό 
πλαίσιο),

 � Διαχειριστικές δομές και προσεγγίσεις, 
σχέδια και πολιτικές ανάπτυξης, όπως και 
χρήσεις γης που ήδη ισχύουν για το μνημείο

 � Μία κοινή αντίληψη μεταξύ των ενδι-
αφερομένων για την ΕΟΑ του μνημείου 
παγκόσμιας κληρονομιάς, τις συνθήκες 
αυθεντικότητας και ακεραιότητας, και τους 
παράγοντες που επηρεάζουν το μνημείο

 � Κοινή ευθύνη και στήριξη από όλους 
τους ενδιαφερόμενους όσον αφορά στη δια-
χείριση και τις δράσεις που απαιτούνται για 
να διατηρηθεί η ΕΟΑ του μνημείου

 � Μία ολοκληρωμένη προσέγγιση σχεδι-
ασμού, με καταμερισμό της ευθύνης μεταξύ 
όλων των αρμοδίων φορέων και εμπλεκομέ-
νων για τη δημιουργία ενός βιώσιμου πλαι-
σίου λήψης αποφάσεων που θα διασφαλίζει 
την αειφόρο διαχείριση του μνημείου στο 
μέλλον

 � Τη δημιουργία διαχειριστικών δομών 
για την υλοποίηση του σχεδίου και την 
ετοιμότητα και ικανότητα να επιτευχθούν 
οι δράσεις διαχείρισης που απαιτούνται .Με 
τον τρόπο αυτό, το σχέδιο θα αποτελέσει «το 
μέσο για την επίτευξη ενός σκοπού» (και όχι 
αυτοσκοπό, καθώς τότε μπορεί να τεθεί σε 
κίνδυνο η διαδικασία σχεδιασμού).

Τα περιεχόμενά του πρέπει:

 � Να εστιάζουν στην προστασία της ΕΟΑ 
του μνημείου, και να ανταποκρίνονται σε 
θέματα διαχείρισης τοπικής εμβέλειας

 � Να παρέχουν βασικές πληροφορίες για 
την κατάσταση διατήρησης του μνημείου, 
και μία επαρκή περιγραφή του

 � Να περιγράφουν το σύστημα διαχείρισης: 
νομοθεσία, ρυθμιστικό πλαίσιο και πολιτική 
των μέτρων προστασίας

 � Να περιγράφουν τις διαχειριστικές δο-
μές και πρακτικές που εφαρμόζονται στο 
μνημείο (και ισχύουν πραγματικά, όχι μόνο 
θεωρητικά)

 � Να είναι προσιτά και εύκολα κατανοητά 
από όλους τους ενδιαφερόμενους, χωρίς 
υπερβολική χρήση εξειδικευμένης ορολογίας

 � Να παρουσιάζουν το όραμα και τους 
μακροπρόθεσμους στόχους για το μνημείο 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς και τις δράσεις 
που απαιτούνται για να επιτευχθούν οι στό-
χοι αυτοί

 � Να παρουσιάζουν την κατάσταση του 
σχεδίου διαχείρισης σε σχέση με άλλα σχέδια 
(αναπτυξιακά/συντήρησης) που ισχύουν για 
το μνημείο

 � Να προωθούν εκπαιδευτικούς στόχους 
και την αειφόρο ανάπτυξη

 � Να λαμβάνουν υπόψη τη διαχείριση κιν-
δύνου

 � Να ακολουθούν μία στρατηγική προ-
σέγγιση: με διδάγματα από προηγούμενες 
δράσεις για να προβλεφθεί ο μελλοντικός 
προσανατολισμός της διαχείρισης

 � Να περιγράφουν την υλοποίηση, παρα-
κολούθηση και αναθεώρηση του σχεδίου και 
του συστήματος διαχείρισης

 � Να περιγράφουν το τελικό σχέδιο και τα 
αναμενόμενα οφέλη που συνδέονται άμεσα 
με το συγκεκριμένο χώρο.
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4.2.1. Η διαδικασία σχεδιασμού της 
διαχείρισης

Η ενότητα αυτή περιγράφει τα διάφορα στά-
δια της διαδικασίας εκπόνησης ενός σχεδίου 
διαχείρισης για την Παγκόσμια Κληρονομιά.

Η διαδικασία είναι εξίσου σημαντική όσο 
και το τελικό προϊόν για τη δημιουργία μίας 
συλλογικής αντίληψης της ΕΟΑ, και για να 
υπάρξει ομοφωνία μεταξύ όλων των ενδια-
φερομένων αλλά και κοινή ευθύνη για την 
προστασία του μνημείου. Το σχέδιο αποτελεί 
ένα εργαλείο για τη συνέχιση του διαλόγου 
με τους εμπλεκόμενους φορείς και για τη 
συνεχή αναθεώρηση του σχεδίου προστασί-
ας της ΕΟΑ και των άλλων αξιών.

Η διαδικασία σχεδιασμού της διαχείρισης 
μπορεί να ξεκινήσει στα πλαίσια τριών δια-
φορετικών σεναρίων: 1. στο στάδιο κατάρτι-
σης μίας πρότασης υποψηφιότητας, 2. όταν 
ένα μνημείο είναι ήδη εγγεγραμμένο, 3. κατά 
την αναθεώρηση υφιστάμενου διαχειριστι-
κού σχεδίου/ρυθμιστικού σχεδίου/σχεδίου 
συντήρησης. Όσον αφορά στο πρώτο σενά-
ριο, η προσεκτική μελέτη κάθε σταδίου που 
περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα, θα σας 
βοηθήσει στη συμπλήρωση των Ενοτήτων 
3.1 e, 4.5 και 6 της αίτησης υποψηφιότητας.

Στην περίπτωση των σεναρίων 2 και 3, ορι-
σμένα από αυτά τα στάδια θα έχουν ήδη 
καλυφθεί. Για παράδειγμα, μία Δήλωση ΕΟΑ 
πλέον αποτελεί αναγκαίο κομμάτι της δια-
δικασίας υποψηφιότητας, όμως για μνημεία 
ήδη εγγεγραμμένα στον Κατάλογο της Πα-
γκόσμιας Κληρονομιάς, μπορεί να προϋπάρ-
χει και να μην επιδέχεται αλλαγές.

Η εκπόνηση ενός διαχειριστικού σχεδίου 
εμπεριέχει δύο συμπληρωματικές δράσεις: τη 
διαδικασία (σχεδιασμού και ανάπτυξης) και 
το περιεχόμενό του (εκροές και αποτελέσμα-
τα – το σχέδιο ως εργαλείο διαχείρισης).

4.2.  Η διαδικασία σχεδιασμού 
της διαχείρισης (τα διάφορα 
στάδια)
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Συλλογή δεδομένων / πληροφοριών

Αξιολόγηση σπουδαιότητας

(Δήλωση ΕΟΑ: Αξίες, χαρακτηριστι-
κά, αυθεντικότητα, ακεραιότητα / 
τοπικές αξίες και χαρακτηριστικά)

Αξιολόγηση κατάστασης

Σχεδιασμός συντήρησης / διαχείρισης

Όσον αφορά στην αναθεώρηση του διαχειρι-
στικού σχεδίου, είναι απαραίτητη μία συνο-
λική αξιολόγηση των επιτυχιών, αποτυχιών 
και ελλειμμάτων των υφισταμένων σχεδίων 
και ένα σχέδιο αντιμετώπισής τους29. Στο 
παρελθόν, λίγα διαχειριστικά σχέδια είχαν 
βασιστεί σε εγκεκριμένες Δηλώσεις ΕΟΑ, 
καθώς δεν ήταν απαραίτητες έως το 2007. 
Επίσης, μόλις το 2005 προστέθηκε η έν-
νοια της ακεραιότητας στη διαχείριση των 
μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς. Πρότερα διαχειριστικά σχέδια 
λοιπόν, δεν περιελάμβαναν αυτές τις δύο 
καινοτομίες.

Η ανάπτυξη ενός διαχειριστικού σχεδίου 
ακολουθεί τα εξής στάδια:

ΣΤΑΔΙΟ ΕΝΑ: Προετοιμασία

ΣΤΑΔΙΟ ΔΥΟ: Συλλογή δεδομένων/πληρο-
φοριών

ΣΤΑΔΙΟ ΤΡΙΑ: Αξιολόγηση σπουδαιότη-
τας/κατάστασης

ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΣΣΕΡΑ: Ανάπτυξη απαντήσε-
ων/προτάσεων

Ακολουθεί λεπτομερής ανάλυση των σταδί-
ων. Η συγκεκριμένη διαδικασία σχεδιασμού 
είναι αξιοκεντρική30:

Η διαδικασία που απαιτεί ο σχεδιασμός 
διαχείρισης δεν είναι ούτε γραμμική ούτε 
‘εκ των άνω προς τα κάτω’ (όπως στο παρα-
κάτω διάγραμμα) αλλά κυκλική, όπως στο 
σχήμα 2 (Figure 2), και ιδανικά αφορά μία 
επαναληπτική διαδικασία όπως στο σχήμα 3 
(Figure 3), όπου κάθε στάδιο συνεχώς ΄κοι-
τάζει’ μπροστά ή πίσω προς τα άλλα στάδια. 
Για παράδειγμα, κατά την αξιολόγηση της 
κατάστασης ενός μνημείου, μπορεί να είναι 
απαραίτητο να επανέλθει κανείς στο στάδιο 

29  Managing Cultural World Heritage (World 
Heritage Resource Manual), Μέρος 4.5.
30  Managing Cultural World Heritage (World 
Heritage Resource Manual), Μέρος 2 και Μέρος 4.3.

Πίνακας 1. Ο σχεδιασμός Διαχείρισης της 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς μέσω της αξιοκεντρικής 
προσέγγισης

συλλογής δεδομένων για να συλλέξει επιπρό-
σθετες πληροφορίες. Η αλληλεπίδραση αυτή 
αποτυπώνεται στο παρακάτω Διάγραμμα.

Η διαδικασία σχεδιασμού, από την άλλη 
πλευρά ,συνδέεται στενά με τα θέματα 
υλοποίησης και παρακολούθησης, τα οποία 
μπορούν να εκπονούνται παράλληλα, καθώς 
το διαχειριστικό σχέδιο δεν αποτελεί στατικό 
κείμενο αλλά χρήζει συνεχούς αναθεώρησης. 
Η υλοποίηση και η παρακολούθηση αποτε-
λούν ξεχωριστές διαδικασίες, αλλά χαρα-
κτηρίζονται στο παρακάτω διάγραμμα ως 
το στάδιο 5, για να γίνει εμφανής η συνεχής 
τους σύνδεση με τη διαδικασία σχεδιασμού.

4.2.2. ΣΤΑΔΙΟ ΕΝΑ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Το στάδιο αυτό θεωρείται προπαρασκευαστι-
κό, καθώς θέτει τα θεμέλια και εξασφαλίζει 
τη συναίνεση για τους στόχους και τους 
εμπλεκόμενους φορείς στη διαδικασία σχεδι-
ασμού της διαχείρισης. 
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Τα προπαρασκευαστικά βήματα

Η προετοιμασία ενός διαχειριστικού 
σχεδίου θα πρέπει να εγκρίνεται από τον 
αρμόδιο φορέα και να έχει την στήριξη 
των κύριων εμπλεκομένων, οι οποίοι θα 
πρέπει να εγκρίνουν την υιοθέτησή του 
και να αναλάβουν την υλοποίηση και την 
επικαιροποίησή του. Για την έγκριση του 
σχεδίου πιθανώς να απαιτηθεί και η σύμ-
φωνη γνώμη των ιδιοκτητών του μνημείου 
ή της Επιτροπής για την Παγκόσμια Κλη-
ρονομιά, ή η επίσημη έγκριση πολλαπλών 
οργανισμών (δημόσιων ή ιδιωτικών) που 
έχουν συγκληθεί για το σκοπό αυτό (στην 
περίπτωση της Παγκόσμιας Κληρονομιάς, 
για να συμμετέχουν στη διαδικασία υπο-
ψηφιότητας).

Συχνά μία πολιτική σε εθνικό επίπεδο οδη-
γεί στην υιοθέτηση ενός σχεδίου διαχείρι-
σης, το οποίο μετά αποτελεί προϋπόθεση. 
Το έναυσμα όμως για την εκπόνησή του 
θα πρέπει να δοθεί σε επίπεδο μνημείου (ή 
σε τοπικό επίπεδο, αν πρόκειται για σύνο-
λο μνημείων). Το θέμα αυτό είναι ζωτικής 
σημασίας για να διασφαλιστεί η ισότιμη 
συμμετοχή των ενδιαφερομένων και να 

αναπτυχθεί ένα αίσθημα οικειοποίησης της 
διαδικασίας και του παραγόμενου σχεδίου.

Οι δεξιότητες σχεδιασμού της διαχείρισης 
είναι πολύ χρήσιμες στο σημείο αυτό για 
να καθοριστεί η κρίσιμη πορεία ή το χρο-
νοδιάγραμμα της διαδικασίας σχεδιασμού 
της διαχείρισης, όπως και για τον έλεγχο 
της διάρκειάς του και του σχετικού προϋ-
πολογισμού μετά την έναρξή του.

Η ευθύνη για τη διαχείριση του ‘έργου’ 
(δηλ. της διαδικασίας σχεδιασμού της 
διαχείρισης) στο σημείο αυτό, θα πρέπει 
να ανατεθεί σε ένα  άτομο ή σε μία ομάδα 
(στην περίπτωση ενός περίπλοκου μνημεί-
ου ή συνόλου μνημείων).

Ποιος είναι ο επικεφαλής και ποιος 
εκπονεί το σχέδιο;

Οι οργανισμοί που βρίσκονται στην ανώ-
τερη βαθμίδα του πρωτοβάθμιου συστήμα-
τος διαχείρισης31, σε διαβούλευση με άλ-
λους φορείς, θα πρέπει να δημιουργήσουν 
μία ομάδα έργου με έναν ικανό ηγέτη, ο 

31  Managing Cultural World Heritage (World 
Heritage Resource Manual), Μέρος 4.1.

Διάγραμμα: Η φύση της διαδικασίας σχεδιασμού. Πηγή: UNESCO, ICCROM, ICOMOS και IUCN, 2013, Managing 
Cultural World Heritage, Παρίσι, UNESCO World Heritage Centre (World Heritage Resource Manual), σελ. 128.
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οποίος θα συντονίσει τις διαφορετικές δε-
ξιότητες που απαιτεί η εκκίνηση της διαδι-
κασίας και θα εντοπίσει τους οικονομικούς, 
θεσμικούς και ανθρώπινους πόρους που 
απαιτούνται για την προετοιμασία του σχε-
δίου. Ο επικεφαλής συντονίζει τις δράσεις 
των υπολοίπων μελών και είναι η βασική κι-
νητήρια δύναμη πίσω από την προετοιμασία 
του σχεδίου, δίνοντας προτεραιότητα στην 
κατάρτιση της ομάδας ειδικών στο πεδίο 
και/ή άλλων φορέων που θα αναλάβουν την 
υλοποίηση του σχεδίου διαχείρισης.

Σε ορισμένες χώρες, τη διαδικασία συντονί-
ζουν εξωτερικοί σύμβουλοι. Στην περίπτωση 
αυτή, ο ρόλος τους θα πρέπει να είναι μόνο 
καθοδηγητικός, και οι εμπλεκόμενοι να 
αναλάβουν τη διαδικασία και να αναπτυχθεί 
ένα αίσθημα οικειοποίησης του σχεδίου. Θα 
πρέπει να διασαφηνίζονται οι όροι συνεργα-
σίας με συμβούλους και οι περιγραφές των 
αρμοδιοτήτων. Η ομάδα που εκπονεί το σχέ-
διο θα πρέπει να γνωρίζει καλά το υφιστά-
μενο σύστημα διαχείρισης που εφαρμόζεται 
στο μνημείο (ή μνημεία) υπό συζήτηση. Σε 
ορισμένες χώρες, μία ομάδα καθοδήγησης 
επιβλέπει την ανάπτυξη του διαχειριστικού 
σχεδίου, όπως και την υλοποίηση και αναθε-
ώρησή του.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ομάδα καθοδήγησης που θα απαρτίζεται 
από στελέχη του πρωτοβάθμιου συστήματος 
διαχείρισης και άλλους φορείς που εμπλέκο-
νται στη διαδικασία υποψηφιότητας μπορεί 
να παρουσιάζει την πρόοδο του έργου και να 
ζητά επιπλέον στήριξη όπου απαιτείται.

Η ομάδα έργου και οι αρμοδιότητές της

Ο επικεφαλής της ομάδας θα πρέπει να 
καταρτίσει μία ομάδα εργασίας με διεπιστη-
μονικές αρμοδιότητες,  οι οποίες να περι-
λαμβάνουν:

 � Γνώση των απαιτήσεων της Σύμβασης 
για την Παγκόσμια Κληρονομιά και της Επι-
τροπής για την Παγκόσμια Κληρονομιά,

 � Αναλυτική γνώση σε τοπικό επίπεδο του 
μνημείου και των αξιών πολιτιστικής κληρο-
νομιάς που το αφορούν, και μία σαφή άποψη 
για τους παράγοντες που τις επηρεάζουν,

 � Γνώση των συστημάτων διαχείρισης 
πολιτιστικής κληρονομιάς και των συγκεκρι-
μένων συστημάτων που λειτουργούν στο εν 
λόγω μνημείο,

 � Γνώση του μνημείου υπό θεώρηση, όσον 
αφορά θέματα τεχνικής συντήρησης και 
ιστορικού πλαισίου,

 � Γνώση του νομικού / ρυθμιστικού / θε-
σμικού πλαισίου που διέπει τη διαχείριση 
του εν λόγω μνημείου,

 � Γνώση των κοινωνικών και οικονομικών 
παραμέτρων που επηρεάζουν το μνημείο, της 
γύρω περιοχής και των εμπλεκόμενων φορέ-
ων (όπως και την επίδραση του μνημείου σε 
κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο),

 � Δεξιότητες στην προετοιμασία κοστολο-
γημένων προγραμμάτων δράσης,

 � Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνί-
ας (γραπτής και προφορικής),

 � Εμπειρία στη διαχείριση πληροφοριών,

 � Γνώσεις διαπραγμάτευσης/συνηγορίας 
και διευκόλυνσης,

 � Πολιτικές ευαισθησίες και την ικανότητα 
δόμησης σχέσεων και αξιοπιστίας με άλλα 
μέρη,

 � Ευελιξία / ανοχή και μία διάθεση αναγνώρι-
σης των αναγκών τρίτων,

 � Δεξιότητες διαχείρισης έργου,

 � Άμεση γνώση/συμμετοχή των ‘τελικών 
χρηστών’ (π.χ. επισκέπτες, τοπικές κοινωνίες).
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Στο προπαρασκευαστικό στάδιο, ο επικεφα-
λής της ομάδας, σε συνεννόηση με τα άλλα 
μέλη της ομάδας εργασίας και τους αρμό-
διους φορείς, θα πρέπει να αποφασίσει για 
τη σχετική στάθμιση που θα δοθεί στα τέσ-
σερα κύρια στοιχεία του έργου: πόροι (αν-
θρώπινοι και οικονομικοί), χρόνος, ποιότητα 
και πεδίο εφαρμογής – έτσι ώστε να προ-
σαρμόζονται στους εκάστοτε στόχους του 
έργου. Τα στοιχεία αυτά αλληλοσυνδέονται 
και η διαχείρισή τους θα πρέπει να είναι απο-
τελεσματική για να εξασφαλιστεί η επιτυχία 
της διαδικασίας σχεδιασμού της διαχείρισης. 
Το προπαρασκευαστικό στάδιο θα πρέπει 
πρώτα να περιγράφει το πεδίο δράσης του 
έργου (δηλ. του μνημείου ή των μνημείων 
που αφορά η διαδικασία σχεδιασμού της 
διαχείρισης, όπως και ένα πρώτο διάγραμμα 
των στόχων). Μόλις το πεδίο εφαρμογής 
συνδεθεί με ένα συγκεκριμένο χρονοδιά-
γραμμα και προϋπολογισμό, τότε μπορούν 
να αναπτυχθούν οι αντίστοιχοι ανθρώπινοι 
και οικονομικοί πόροι.

Ο επικεφαλής της ομάδας θα πρέπει:

α. Να καθορίσει το πεδίο δράσης των ενερ-
γειών και να αναπτύξει ένα αντίστοιχο πρό-
γραμμα,

β. Να αξιολογήσει τις δεξιότητες που απαι-
τούνται

γ. Να εντοπίσει άλλους εμπλεκόμενους φο-
ρείς

δ. Να καθορίσει τη φύση της διαδικασίας 
διαβούλευσης (συμμετοχική προσέγγιση),

ε. Να προετοιμάσει ένα χρονοδιάγραμμα

στ. Να εντοπίσει τους απαιτούμενους οι-
κονομικούς, ανθρώπινους και τεχνικούς 
πόρους. 

Σκοπός της ομάδας καθοδήγησης, που 
αποτελείται από εκπροσώπους των κύριων 
φορέων, είναι η επίβλεψη των διαδικασιών 
σχεδιασμού και υλοποίησης. Για μνημεία 

υποψήφια για εγγραφή στον Κατάλογο της 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς, η ομάδα αυτή θα 
πρέπει να δημιουργείται πριν το προπαρα-
σκευαστικό στάδιο.

Η ύπαρξη της ομάδας καθοδήγησης είναι 
αναγκαία για μνημεία που καλύπτουν πέρα 
από μία διοικητική περιοχή (κάτι που συμ-
βαίνει συνήθως στα πολιτιστικά τοπία και 
στα θεματικά συνδεόμενα μνημεία - serial 
properties) ή επαρχία (διασυνοριακά μνη-
μεία). Στην περίπτωση αυτή, η ομάδα θα 
πρέπει να συγκροτείται όσο το δυνατό νω-
ρίτερα και να υπάρχει πρόγραμμα τακτικών 
συναντήσεων και διαβουλεύσεων.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς

Εμπλεκόμενος θεωρείται οποιοδήποτε άτομο 
ή οργανισμός είναι πιθανόν να επηρεαστεί 
από το σχέδιο ή θα μπορούσε να επηρεάσει 
την επιτυχία του. Εμπλεκόμενοι θεωρούνται 
επίσης όσοι έχουν κάποιο δικαίωμα που πη-
γάζει από κάποια νομική υποχρέωση ή απαί-
τηση. Κατατάσσονται σε τέσσερις γενικές 
κατηγορίες:

 � Όσους ασχολούνται με το πρωτοβάθμιο 
σύστημα διαχείρισης πολιτιστικής κληρονο-
μιάς (ιδρύματα που κατέχουν και διαχειρίζο-
νται χώρους),

 � Ιδιώτες ως ιδιοκτήτες χώρων κληρονο-
μιάς

 � Φορείς από άλλα συστήματα διαχείρι-
σης που αποτελούν δευτερεύουσες πηγές 
διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς (π.χ. 
ένα δημοτικό συμβούλιο που έχει το νομικό 
έλεγχο των ουδέτερων ζωνών),

 � Κοινότητες και άλλες ομάδες συμφερόντων.

Η σημασία της συνεργασίας με τους 
εμπλεκόμενους

Η διαδικασία σχεδιασμού της διαχείρισης 
λαμβάνει ως δεδομένο ότι η αντίληψη και 
‘οικειοποίηση’ της κληρονομιάς από τους 
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εμπλεκόμενους, βοηθάει αυτούς και τον 
αρμόδιο φορέα να την προστατέψουν. Η 
συνεργασία με τους εμπλεκόμενους δίνει 
την ευκαιρία για ανταλλαγή πληροφοριών, 
για μεγαλύτερη δέσμευση των εμπλεκομέ-
νων, εγείρει συλλογική ευθύνη και εξασφα-
λίζει τη γνώση, συγκατάθεση και τη στήρι-
ξή τους για δράσεις που θα προστατέψουν 
και θα προωθήσουν τις αξίες παγκόσμιας 
κληρονομιάς, την αυθεντικότητα και την 
ακεραιότητα του μνημείου.

Η συμμετοχική διαδικασία όμως θα πρέπει 
να είναι εύκολα διαχειρίσιμη για να είναι 
και αποτελεσματική, καθώς ο αριθμός των 
εμπλεκομένων μπορεί να είναι υπερβολικά 
υψηλός, όταν πρόκειται για παράδειγμα για 
αστικά κέντρα. Μία τέτοια περίπτωση είναι 
το Τείχος του Αδριανού, το οποίο αποτελεί 
μέρος της διακρατικής Παγκόσμιας Κλη-
ρονομιάς με τίτλο ‘Σύνορα της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας’ και έχει πάνω από επτακό-
σιους ιδιοκτήτες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, 
η συμμετοχή των εμπλεκομένων πρέπει να 
είναι διαχειρίσιμη από τα πρώτα βήματα της 
διαδικασίας.

Συμμετοχική διαδικασία

Σε μία συμμετοχική προσέγγιση, όλοι οι 
εμπλεκόμενοι λαμβάνουν μέρος σε διαφο-
ρετικά στάδια της διαδικασίας λήψης απο-
φάσεων. Η διαχειριστική ομάδα θα πρέπει 
να αναπτύξει μία στρατηγική για το σκοπό 
αυτό, κατά τη διάρκεια της προπαρασκευα-
στικής φάσης.

Διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Με τη συμμετοχή περισσοτέρων εμπλεκο-
μένων και άλλων συστημάτων διαχείρισης, 
θα πρέπει να προκύψει ένας νέος μηχανι-
σμός λήψης αποφάσεων και η διαδικασία 
αυτή να έχει την καθοδήγηση του πρωτο-
βάθμιου συστήματος διαχείρισης. Σε αυτό 

το προπαρασκευαστικό στάδιο, θα πρέπει 
να υπάρξει συμφωνία πάνω σε μία απολύτως 
ξεκάθαρη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 
όπως και για την περιγραφή των ρόλων και 
των αρμοδιοτήτων κατά τη διαδικασία σχε-
διασμού και στο στάδιο της υλοποίησης.

4.2.3. ΣΤΑΔΙΟ ΔΥΟ: ΣΥΛΛΟΓΗ  
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η συλλογή πληροφοριών μπορεί να απο-
τελέσει μία πολύ ανοικτή διαδικασία, με 
αποτέλεσμα οι εμπλεκόμενοι να χάσουν 
τον προσανατολισμό τους. Είναι λοιπόν 
σημαντικό να διευκρινιστεί εξαρχής ποιες 
πληροφορίες απαιτούνται, και πώς θα γίνει 
η συλλογή και διαχείρισή τους. Απαιτούνται 
πληροφορίες για την εκτίμηση των αξιών και 
της ΕΟΑ ενός μνημείου, για τον εντοπισμό 
των χαρακτηριστικών που ενσαρκώνουν 
αυτές τις αξίες, και για την αξιολόγηση της 
αυθεντικότητας και της ακεραιότητας. Θα 
χρειαστούν περαιτέρω πληροφορίες για την 
αξιολόγηση της σημασίας και των υπολοί-
πων αξιών για τις οποίες χρήζει διαχείριση 
ένας χώρος / για τη θεώρηση και τον κα-
θορισμό του χώρου και για χωροταξικούς 
λόγους / και τέλος, για την αξιολόγηση 
της φυσικής κατάστασής του και των πα-
ραγόντων που μπορεί να επηρεάσουν την 
ΕΟΑ και άλλες αξίες. Οι πληροφορίες αυτές 
μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για μελ-
λοντική παρακολούθηση. Υπάρχει επίσης η 
δυνατότητα να συλλεχθούν πρόσθετες πλη-
ροφορίες ανά πάσα στιγμή για να στηρίξουν 
τη λήψη αποφάσεων στα τελευταία στάδια 
της διαδικασίας σχεδιασμού της διαχείρισης.

Μερικές από τις πληροφορίες αυτές μπορεί 
να είχαν ήδη συλλεχθεί κατά την προετοι-
μασία του φακέλου υποψηφιότητας, ή να 
περιλαμβάνονται στην αξιολόγηση της υπο-
ψηφιότητας από το ICOMOS. Η χρησιμό-
τητα των συγκεκριμένων πληροφοριών για 
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τη διαδικασία σχεδιασμού της διαχείρισης 
εξαρτάται από τη χρονική στιγμή που έγινε η 
εγγραφή του χώρου στον Κατάλογο Παγκό-
σμιας Κληρονομιάς.

Πιθανές πηγές πληροφόρησης

Ο ίδιος ο χώρος αποτελεί την κύρια πηγή 
πληροφοριών. Μπορεί να απαιτείται συλλο-
γή υλικού από υφιστάμενες πηγές ή έρευνα 
για νέες πληροφορίες. Οι υφιστάμενες 
πηγές μπορεί να αφορούν: αρχεία, έρευνες, 
πολεοδομικά αρχεία, μουσειακές συλλογές, 
αρχεία φωτογραφιών, φορείς απεικόνισης / 
χαρτογράφησης (κρατικά γραφεία μελετών), 
βιβλιοθήκες, αρχεία του χώρου, υπουργεία/
υπηρεσίες/οργανισμούς και εμπλεκόμενους 
(οι οποίοι συχνά αποτελούν καλή πηγή πα-
λιών φωτογραφιών κλπ). Επίσης, μπορούν 
να αξιοποιηθούν τα παραδοσιακά συστήμα-
τα γνώσεων των εμπλεκομένων.

Οι απαιτήσεις για νέα πληροφόρηση μπορεί 
να αφορούν: νέα απεικόνιση / χαρτογράφη-
ση, έρευνες, γεωφυσικές έρευνες, καταγραφή 
κτιρίων, φωτογραφίες (απλές, ανακατασκευ-
ασμένες, κλπ.), λεπτομερείς καταγραφές, 
ανάπτυξη βάσεων δεδομένων, φυσικές (οπτι-
κές) έρευνες, γραπτές ή προφορικές έρευνες 
διαφόρων ειδών, συνεντεύξεις και προφορι-
κές αφηγήσεις, ανάθεση διεξοδικών μελετών 
και ερευνών (π.χ. συγκριτικές μελέτες).

Μία βασική λίστα ελέγχου

Οι παρακάτω πληροφορίες είναι οι ελάχιστες 
που απαιτούνται:

1. Πληροφορίες για να εκτιμηθεί η (δυνητι-
κή) ΕΟΑ, αυθεντικότητα, ακεραιότητα, και 
οι άλλες αξίες του χώρου

2. Πληροφορίες για τη φυσική κατάσταση 
(επιπτώσεις από διάφορους παράγοντες, 
κίνδυνοι και αδύναμα σημεία)

3. Πληροφορίες για τα όρια και τη γύρω 
περιοχή (όπως η χρήση γειτνιάζουσας γης, 
αναπτυξιακές δράσεις και σχέδια)

4. Γενικές πληροφορίες32

Μπορεί να αποβεί αναγκαίο να συλλεχθούν 
πληροφορίες και να γίνει η αξιολόγηση της 
δυνητικής ΕΟΑ, ενώ ακόμη συλλέγονται 
περαιτέρω πληροφορίες. Αυτό θα διευκολύ-
νει την αναγνώριση των σημαντικών χαρα-
κτηριστικών που φέρουν αυτές τις αξίες και 
τον καθορισμό της αυθεντικότητας και την 
ακεραιότητας, όπως και μία αξιολόγηση της 
φυσικής κατάστασης των χαρακτηριστικών 
αυτών, της αυθεντικότητας, της ακεραιότη-
τας και των επιπτώσεων που τις επηρεάζουν.

Η καταγραφή της κατάστασης θα εντοπίσει 
τα θετικά και αρνητικά σημεία, παρούσες και 
μελλοντικές επιρροές, και την πηγή τους, 
είτε βρίσκεται εντός ή εκτός του μνημείου 
(βλ. παρακάτω).

32 Managing Cultural World Heritage (World 
Heritage Resource Manual), Μέρος 4, Λίστα 
ελέγχου.
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Μέρος 1 – Πληροφορίες για να εκτιμηθεί η (δυνητική) ΕΟΑ, αυθεντικότητα, 
ακεραιότητα, και οι άλλες αξίες του χώρου
Θέμα Πηγές

Αξίες, σπουδαιότητα και 
ιστορία

 � Γραπτές/προφορικές αφηγήσεις
 � Φωτογραφίες
 � Συνεντεύξεις/συζητήσεις με ενδιαφερομένους
 � Διεθνείς συγκρίσεις
 � Προηγούμενες αναλύσεις, που συχνά αφορούν αρχαιο-

λογικά ζητήματα ή κτίρια
 � Χρονολογική σύγκριση χαρτών (map regression), κλπ
 � Παραδοσιακά συστήματα γνώσης

Υφιστάμενες χρήσεις του 
μνημείου

 � Χάρτες ή σχέδια χρήσης γης
 � Γραπτές περιγραφές
 � Υφιστάμενο καθεστώς ιδιοκτησίας, που περιλαμβάνει 

γηγενείς πληθυσμούς και παραδοσιακούς ιδιοκτήτες
 � Διαφορετικές χρήσεις-τελετές, πρακτικές κλπ

Απόψεις και ανησυχίες των 
ενδιαφερομένων

 � Από συνεντεύξεις, συζητήσεις με τους ενδιαφερόμενους

Λίστα ελέγχου για συλλογή πληροφοριών
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Μέρος 2 – Πληροφορίες για τη φυσική κατάσταση (επιπτώσεις από διάφορους 
παράγοντες, κίνδυνοι και αδύναμα σημεία)
Θέμα Πηγές
Η κατάσταση της συ-
ντήρησης

– Επίδραση στα υλικά 
(φθορά, κλπ.), δομές 
(παραμόρφωση, κλπ.), 
μνημεία (τοπία, λει-
τουργίες)

 � Οπτικά αρχεία
 � Επιστημονικές μελέτες
 � Υφιστάμενες πρακτικές παρακολούθησης
 � Παλαιότερα αρχεία συντήρησης

Η κατάσταση της συ-
ντήρησης

– Παράγοντες που  
επηρεάζουν την κληρο-
νομιά και οι επιπτώσεις 
τους

 � Πιθανοί παράγοντες που επηρεάζουν τα μνημεία (κτίρια και 
ανάπτυξη, υποδομές μεταφορών, υποδομές υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας ή εξυπηρέτησης, ρύπανση, χρήση/τροποποίηση βιολογι-
κών πόρων, άντληση φυσικών πόρων, τοπικές συνθήκες επίδρασης 
στον φυσικό ιστό, κοινωνικές/πολιτιστικές χρήσεις των μνημείων, 
άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες, χωροκατακτητικά/αλλόχθονα 
είδη ή είδη σε υπεραφθονία, παράγοντες διαχείρισης και θεσμικοί 
παράγοντες, κλιματικές αλλαγές και ακραία καιρικά φαινόμενα, 
απροσδόκητα οικολογικά ή γεωλογικά συμβάντα

 �  Μελέτες, εκθέσεις, αναπτυξιακά σχέδια, διεθνείς μελέτες, π.χ. 
πηγές πληροφόρησης για τις (πιθανές) επιπτώσεις των καταστρο-
φών
- Αρχεία καταστροφών από το εγγύς και απώτερο παρελθόν, και 
υφιστάμενων κινδύνων/απειλών
- Πληροφορίες για πιθανές αλλαγές που μπορεί να προκαλέσουν 
καταστροφές
- Πληροφορίες για υφιστάμενα σχέδια αντιμετώπισης κινδύνων 
και διαχείρισης καταστροφών που αφορούν τα μνημεία και γενικό-
τερα
- Πληροφορίες για φορείς διαχείρισης κινδύνου καταστροφών
- Πληροφορίες για υφιστάμενες πρακτικές παρακολούθησης κιν-
δύνου καταστροφών

Η κατάσταση της συ-
ντήρησης, υφιστάμενες 
δράσεις

 � Υφιστάμενες προσεγγίσεις, σχέδια (συντήρησης, ρυθμιστικά 
σχέδια), γραπτές εκθέσεις

 � Συνεχιζόμενες δράσεις συντήρησης
 � Παραδοσιακές πρακτικές (όπου χρησιμοποιούνται)

Λίστα ελέγχου για συλλογή πληροφοριών
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Μεθερμήνευση, παρου-
σίαση και πρακτικές 
διαχείρισης επισκεπτών

 � Εκθέσεις για υφιστάμενες προσεγγίσεις/
 � σχέδια για υπηρεσίες μεθερμήνευσης και διαχείριση επισκεπτών
 � Υφιστάμενες υποδομές επισκεπτών (έκδοση εισιτηρίων, χώροι 

εστίασης, υγιεινής κλπ)
 �  Έρευνες για τις αντιλήψεις των επισκεπτών και την επίδρασή 

τους
 � Διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί πόροι
 � Κάθε βελτιωτική πρόταση

Παρακολούθηση  � Υφιστάμενες πολιτικές, διαδικασίες

Μέρος 3 – Πληροφορίες για τα όρια και τη γύρω περιοχή (όπως η χρήση 
γειτνιάζουσας γης, αναπτυξιακές δράσεις και σχέδια)
Θέμα Πηγές
Όρια και φυσικά χαρακτηρι-
στικά

 � Χάρτες και σχέδια του μνημείου και της γύρω περιοχής
 � Αρχιτεκτονικά ή αρχαιολογικά σχέδια (κατά περίπτωση)
 � Αεροφωτογραφίες
 � Ισχύουσα νομοθεσία για τα μνημεία και το χωροταξικό 

σχεδιασμό
 � Άλλα εργαλεία σχεδιασμού που επηρεάζουν το μνημείο
 � Στοιχεία ιδιοκτησίας από γηγενείς πληθυσμούς/παραδο-

σιακούς φορείς
Άλλα εργαλεία σχεδιασμού 
που αφορούν το μνημείο

 � Σχέδια χρήσης γης
 � Σχέδια ζωνών
 � Έργα υποδομών
 � Σχέδιο χρήσης πόρων / εξόρυξη ορυκτών κλπ / γεωργία / 

χρήση από γηγενείς πληθυσμούς
Τοπικός, περιφερειακός και 
εθνικός σχεδιασμός και ανα-
πτυξιακές δράσεις

 � Δημοτικές ή περιφερειακές δράσεις σχεδιασμού και 
ισχύουσες ρυθμίσεις, π.χ. σχέδια χρήσης γης για την γύρω 
περιοχή

 � Σχέδια εξόρυξης ορυκτών και άλλων υλικών
 � Σχέδια περιβαλλοντικής προστασίας
 � Τοπικά, περιφερειακά και εθνικά αναπτυξιακά σχέδια
 � Νομοθεσία που αφορά σχετικές δράσεις, π.χ. γεωργία
 � Ανάπτυξη υποδομών

Λίστα ελέγχου για συλλογή πληροφοριών
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Μέρος 4 – Γενικές πληροφορίες
Θέμα Πηγές
Υφιστάμενο νομικό και 
θεσμικό πλαίσιο, διαδι-
κασίες σχεδιασμού και 
πόροι,  διαθέσιμοι και 
δυνητικά διαθέσιμοι

 � Όλα τα νομικά εργαλεία που επηρεάζουν το μνημείο (σε εθνι-
κό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και επίπεδο μνημείου)

 � Οργανόγραμμα (διάφορα επίπεδα)
 � Γραπτές περιγραφές των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και 

σχεδιασμού
 � Περιγραφές εργασιών για τους αρμόδιους φορείς
 � Διαθέσιμοι ανθρώπινοι, οικονομικοί και πνευματικοί πόροι
 � Ετήσιοι προϋπολογισμοί
 � Λεπτομερείς προϋπολογισμοί για συγκεκριμένους τομείς
 � Πληροφορίες για έργα εκτός προϋπολογισμού
 � Πληροφορίες για παλαιότερες πηγές χρηματοδότησης
 � Πληροφορίες για υφιστάμενες πρακτικές παρακολούθησης
 � Υφιστάμενες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των εμπλεκομένων
 � Δυνητικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των εμπλεκομένων
 � Άλλα σχετικά προβλήματα ή θέματα των εμπλεκομένων
 � Λεπτομέρειες για τα ειδικά τμήματα που θα ασχοληθούν με την 

Παγκόσμια Κληρονομιά (αν υπάρχουν)
Στοιχεία των παραδο-
σιακών συστημάτων 
διαχείρισης

 � Γραπτά αρχεία (αρχές, μέθοδοι παρακολούθησης μέσω ταμπού, 
κλπ.)

 � Προφορικές παραδόσεις
 � Μέθοδοι συλλογής δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων
 � Σύνδεση με μεγαλύτερα διοικητικά συστήματα σε εθνικό και/ή 

περιφερειακό επίπεδο
 � (Η καταγραφή κάποιων θεμάτων μπορεί να αντιμετωπίσει πε-

ριορισμούς)

Οικονομικά και κοινω-
νικά οφέλη

 � Πηγές που μπορούν να αποφέρουν κοινωνικά / οικονομικά 
οφέλη, όπως πιθανές θέσεις εργασίας

Λίστα ελέγχου για συλλογή πληροφοριών
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4.2.4. ΣΤΑΔΙΟ ΤΡΙΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει την εκτίμηση 
της ΕΟΑ (εφόσον εκκρεμεί), άλλων αξιών 
και χαρακτηριστικών που συνοδεύουν τις εν 
λόγω αξίες καθώς και της αυθεντικότητας 
και ακεραιότητας των χαρακτηριστικών αυ-
τών. (Η επόμενη φάση αφορά στην αξιολό-
γηση της κατάστασης και τον προσδιορισμό 
βασικών ζητημάτων διαχείρισης.)

Εκτίμηση αξιών

Η αξιολόγηση της σπουδαιότητας33περι-
λαμβάνει την εκτίμηση των αξιών που συν-
θέτουν τη δυνητική ΕΟΑ καθώς και άλλων 
αξιών οι οποίες αν και δεν αποτελούν ενδε-
χομένως μέρος της ΕΟΑ, πρέπει ωστόσο να 
διαφυλαχθούν.

Η διαδικασία αυτή μπορεί να ολοκληρωθεί 
σε δύο στάδια: (1) εκτίμηση της ΕΟΑ και σύ-
νταξη της Δήλωσης ΕΟΑ (ΔΕΟΑ) στην οποία 
προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά που φέ-
ρουν ΕΟΑ καθώς και η αυθεντικότητα και η 
ακεραιότητα αυτών, και (2) εκτίμηση άλλων 
αξιών και προσδιορισμός των χαρακτηριστι-
κών τα οποία φέρουν τις εν λόγω αξίες. Η 
διαδικασία εκτίμησης διενεργείται σε συνερ-
γασία με όλους τους εμπλεκομένους.

Όπως προαναφέρθηκε, για την εκτίμηση 
της ΕΟΑ εφαρμόζεται η αξιοκεντρική προ-
σέγγιση στη συντήρηση και διαχείριση της 
παγκόσμιας κληρονομιάς (για την εκτίμηση 
της ΕΟΑ, βλ. το Εγχειρίδιο Υποβολής Υποψη-
φιότητας (Nomination Manual).

Δήλωση Εξαιρετικής Οικουμενικής 
Αξίας (ΔΕΟΑ)

Σε περίπτωση που δεν έχει ήδη υιοθετηθεί, 
απαιτείται η σύνταξη μιας «Δήλωσης Εξαιρε-
τικής Οικουμενικής Αξίας» η οποία θα βασί-
ζεται στην ΕΟΑ και στις προϋποθέσεις αυθε-

33 Managing Cultural World Heritage (World 
Heritage Resource Manual), Μέρος 3.

ντικότητας και ακεραιότητας και η οποία θα 
αποτελεί το κύριο σημείο αναφοράς για την 
αποτελεσματική προστασία και διαχείριση 
του μνημείου στο μέλλον34. Η ΔΕΟΑ προσ-
διορίζει τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν 
την ΕΟΑ καθώς και τις προϋποθέσεις αυθε-
ντικότητας και ακεραιότητας που πρέπει να 
διατηρηθούν.

Άλλες αξίες και η δήλωση  
σπουδαιότητας

Η ΔΕΟΑ βασίζεται στην ΕΟΑ, όμως τα μνη-
μεία παγκόσμιας κληρονομιάς φέρουν και 
άλλες αξίες, τόσο σε επίπεδο παγκόσμιας 
κληρονομιάς όσο και άλλης φύσεως (οικο-
νομικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής), οι 
οποίες είναι σημαντικές σε τοπικό, περιφε-
ρειακό ή ακόμη και εθνικό επίπεδο. Δεν είναι 
εφικτό η διαχείριση των χαρακτηριστικών 
που φέρουν ΕΟΑ να είναι απομονωμένη 
από τη διαχείριση των χαρακτηριστικών 
που φέρουν άλλες αξίες, διότι μια τέτοια 
προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει στην ιεράρ-
χηση πιθανόν συγκρουόμενων αξιών. Σε ό,τι 
αφορά τις κοινωνικές και οικονομικές αξίες, 
εάν στο μνημείο πραγματοποιείται εκμε-
τάλλευση γης σε σταθερή βάση, για παρά-
δειγμα, πρέπει να δοθεί επαρκής προσοχή 
στα συμφέροντα των γεωργών προκειμένου 
να διασφαλιστεί η διαχείριση της γεωργίας. 
Μολονότι η έμφαση του παρόντος εγχειρι-
δίου δίδεται στην προστασία της ΕΟΑ, οι 
αρχές που καταρτίζουν σχέδια διαχείρισης 
καλούνται να διατυπώσουν μια ολοκληρω-
μένη Δήλωση Σπουδαιότητας (βλ. ανωτέρω), 
η οποία θα συμπεριλαμβάνει την ΕΟΑ και 
όλες τις υπόλοιπες αξίες, και την οποία θα 
χρησιμοποιήσουν ως βάση για τη διαχείριση 
του μνημείου.

Αξιολόγηση κατάστασης

Μετά τον προσδιορισμό των χαρακτηριστι-
κών, της αυθεντικότητας και της ακεραιότη-

34 Managing Cultural World Heritage (World 
Heritage Resource Manual), Μέρος 3 και 
Nomination Manual.
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 � Άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες

 � Κλιματικές αλλαγές και ακραία καιρικά 
φαινόμενα

 � Απροσδόκητα οικολογικά ή γεωλογικά 
συμβάντα

 � Χωροκατακτητικά/αλλόχθονα είδη ή 
είδη σε υπεραφθονία

 � Παράγοντες διαχείρισης και θεσμικοί 
παράγοντες

 � Άλλοι παράγοντες

Η Ενότητα 4 της αίτησης υποψηφιότητας 
αναφέρεται μόνο σε ορισμένους από τους 
προαναφερόμενους παράγοντες, όμως για 
την κατάρτιση ενός σχεδίου διαχείρισης 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το ευρύτερο 
δυνατό φάσμα παραγόντων που επηρεάζουν 
ένα δεδομένο μνημείο.

Στο στάδιο αυτό, προσπαθούμε να αξιολο-
γήσουμε τον αντίκτυπο διαφόρων παραγό-
ντων στην παγκόσμια κληρονομιά και να 
προσδιορίσουμε τόσο τις απειλές όσο και 
τις ευκαιρίες. Μπορούμε να εξετάσουμε τις 
αιτίες ή τις πηγές που μπορούν να επηρε-
άσουν την κληρονομιά καθώς και την ίδια 
την κοινότητα. Είθισται να εστιάζουμε στις 
αρνητικές επιπτώσεις στην κληρονομιά που 
συνδέονται με διάφορους παράγοντες, όμως 
δεν έχουν όλοι οι παράγοντες αρνητικό 
αντίκτυπο. Συνεπώς, πρέπει να εξετάζουμε 
και τις θετικές επιπτώσεις. Για παράδειγμα, ο 
τουρισμός μπορεί να έχει σοβαρό αντίκτυπο 
στα χαρακτηριστικά (π.χ. φθορά) και στο 
ιερό περιβάλλον μιας εκκλησίας ή ενός ναού 
που έχει ενδεχομένως αναγνωριστεί ως ση-
μαντικό στοιχείο αυθεντικότητας. Ωστόσο, 
σε ορισμένες περιπτώσεις, ο τουρισμός μπο-
ρεί να συνδράμει στην παραγωγή εσόδων 
τα οποία είναι εξαιρετικώς απαραίτητα για 
τη συντήρηση ανάλογων χώρων. Ομοίως, η 
πνευματικότητα ενός ιερού περιβάλλοντος 
μπορεί να επιδράσει θετικά σε μια κοινό-
τητα. Οι παράγοντες διαχείρισης και οι θε-

τας, το επόμενο βήμα είναι η αξιολόγηση των 
διαφόρων παραγόντων που ασκούν επιρροή, 
τόσο θετική όσο και αρνητική, στα στοιχεία 
αυτά. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως 
«αξιολόγηση κατάστασης». Στόχος της είναι 
η κατανόηση των διαφόρων παραγόντων 
που επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά, την αυ-
θεντικότητα και την ακεραιότητα, με στόχο 
τη μακροπρόθεσμη διαχείρισή τους. Ένας 
περαιτέρω στόχος είναι να προσδιοριστούν 
και να παραδοθούν τα οφέλη που μπορούν να 
προκύψουν από την παγκόσμια κληρονομιά 
και από τις υπόλοιπες συνδεόμενες αξίες για 
τις τοπικές κοινότητες και την κοινωνία γενι-
κότερα. Η αξιολόγηση κατάστασης εντοπίζει 
τα ζητήματα που θα προκύψουν και συμβάλ-
λει στον καθορισμό μελλοντικών στόχων 
διαχείρισης (συχνά αποκαλούμενων ως «πολι-
τικών») και δράσεων.

Τα Συμβουλευτικά Όργανα και το Κέντρο 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς, κατόπιν διαβού-
λευσης με ορισμένα κράτη-μέλη και φορείς 
διαχείρισης μνημείων, έχουν καταρτίσει έναν 
κατάλογο παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν 
την κληρονομιά (έργο στο πλαίσιο της Δεύ-
τερης Διαδικασίας Περιοδικής Έκθεσης, που 
ξεκίνησε το 2009). Διακρίνονται σε γενικούς 
παράγοντες και σε μια σειρά υποπαραγό-
ντων που υπάγονται στους επιμέρους παρά-
γοντες.

 � Κτίρια και ανάπτυξη

 � Υποδομές μεταφορών

 � Υποδομές υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ή 
εξυπηρέτησης

 � Ρύπανση

 � Χρήση/Τροποποίηση βιολογικών πόρων

 � Άντληση φυσικών πόρων

 � Τοπικές συνθήκες επίδρασης στον φυσι-
κό ιστό

 � Κοινωνικές/πολιτιστικές χρήσεις των 
μνημείων
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σμικοί παράγοντες μπορούν επίσης να έχουν 
αρνητικό ή θετικό αντίκτυπο. Για παράδειγμα, 
οι κατάλληλες πολιτικές προστασίας, οι κανο-
νισμοί και οι πόροι μπορούν να έχουν θετικό 
αντίκτυπο στην κληρονομιά, ενώ η έλλειψή 
τους να επιφέρει το αντίθετο αποτέλεσμα. 
Εάν ο θεσμικός φορέας δεν έχει τη βούληση 
ή επαρκή εξουσία να διαβουλεύεται με τις 
κοινότητες, οι αποφάσεις θα λαμβάνονται 
μονομερώς από τους εμπειρογνώμονες και 
θα έχουν, κατά πάσα πιθανότητα, αρνητικό 
αντίκτυπο στις εν λόγω κοινότητες. Ομοίως, 
εάν οι αποφάσεις για καθημερινά ζητήματα 
λαμβάνονται από μια κεντρική υπηρεσία στην 
πρωτεύουσα, ο αρμόδιος υπάλληλος που 
διαχειρίζεται ένα απομακρυσμένο μνημείο θα 
αντιμετωπίζει δυσκολίες στο έργο του.

Παράλληλα, κρίνεται απαραίτητο να αξι-
ολογηθούν τόσο οι δυνητικές όσο και οι 
πραγματικές επιπτώσεις. Ο τουρισμός δεν 
έχει ενδεχομένως αρνητικό αντίκτυπο επί του 
παρόντος, όμως μπορεί να αυξηθεί τόσο ρα-
γδαία μετά την απόδοση της ιδιότητας Μνη-
μείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς στον χώρο 
ώστε να επιφέρει ενδεχομένως θετικές ή/και 
αρνητικές επιπτώσεις στο μέλλον. Δεν είναι 
πάντα δυνατό να προβλεφθούν οι δυνητικές 
επιπτώσεις του τουρισμού, πρέπει όμως να 
αποτελούν αντικείμενο μελέτης. Δεν πηγά-
ζουν όμως όλοι οι παράγοντες από το μνημείο 
αυτό καθεαυτό: για παράδειγμα, η ανέγερση 
ενός ξενοδοχείου ακριβώς έξω από τα όρια 
ενός μνημείου μπορεί να επηρεάσει αρνητικά 
τα οπτικά του χαρακτηριστικά ή, αντίστοιχα, 
δράσεις μεθερμήνευσης σε έναν χώρο ενδέχε-
ται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο σε υποκεί-
μενα αρχαιολογικά ευρήματα. 

Ο προσδιορισμός των εν λόγω γενικών παρα-
γόντων και υποπαραγόντων που επηρεάζουν 
την κληρονομιά είχε ως αποτέλεσμα την 
κατάρτιση του ακόλουθου υποδείγματος που 
χρησιμεύει στην αξιολόγηση της κατάστασης:

Βασικός παράγοντας:

3.8 Κοινωνική και πολιτιστική χρήση κληρο-
νομιάς

Υποπαράγοντες:

3.8.1 – Εθιμοτυπική/πνευματική/θρησκευτι-
κή χρήση και συναφείς χρήσεις

3.8.2 – Η απόδοση αξίας στην κληρονομιά 
από την κοινωνία

3.8.3 – Κυνήγι, συλλογή τροφής από γηγε-
νείς πληθυσμούς

3.8.4 – Αλλαγές στον παραδοσιακό τρόπο 
ζωής και στο σύστημα γνώσης

3.8.5 – Ταυτότητα, κοινωνική συνοχή, αλλα-
γές στον τοπικό πληθυσμό και στην κοινό-
τητα

3.8.6 – Επιδράσεις τουρισμού/επισκεπτών/
αναψυχής

Είτε χρησιμοποιηθεί ανάλογο υπόδειγμα 
είτε όχι, είναι απαραίτητη η αξιολόγηση των 
επιπτώσεων στην κληρονομιά, καθώς και ο 
προσδιορισμός τόσο των απειλών όσο και 
των ευκαιριών που διαπιστώνονται μέσω της 
ανάλυσης, και οι οποίες συνεπάγονται τη 
λήψη ποσοτικών ή ποιοτικών ή συλλογικών 
αποφάσεων εκ μέρους των εμπλεκομένων. 
Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται ερ-
γαλεία όπως οι αναλύσεις SWOT («δυνατά 
σημεία, αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές»). 
Τα εργαλεία αυτά βοηθούν στον προσδι-
ορισμό βασικών ζητημάτων που πρέπει να 
αναγνωριστούν ως προτεραιότητες καθώς 
και των αντίστοιχων μέτρων διαχείρισης που 
πρέπει να ληφθούν. Η διαδικασία αυτή περι-
γράφεται στο στάδιο τέσσερα.

Ορισμένα από τα συνήθη ζητήματα σχετίζο-
νται με τις ακόλουθες θεματικές:

 � Διαχείριση (δομές, ανθρώπινο δυναμικό, 
οικονομικά)

 � Πολεοδομικός και αστικός σχεδιασμός
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 � Υποδομές

 � Συντήρηση

 � Τεχνική συντήρηση

 � Χρήση

 � Κοινωνική και οικονομική κατάσταση

 � Μεθερμήνευση μνημείων

 � Διαχείριση επισκεπτών

 � Φυσικοί και ανθρωπογενείς κίνδυνοι και 
απειλές (διαχείριση κινδύνου καταστροφών)

 � Σχέσεις με την κοινότητα

 � Ειδικό κοινό

 � Υλοποίηση και παρακολούθηση

 � Έρευνα

 � Ειδικά ζητήματα Παγκόσμιας Κληρονομιάς

3.8.1 Εθιμοτυπική / πνευματική / θρησκευτική χρήση και συναφείς χρήσεις
Ονομασία Επίδραση Προέλευση

Θετική Αρνητική Πραγμα-
τική 

Δυνητική Ενδογε-
νής 

Εξωγε-
νής

3.
8.

1

Εθιμοτυπική / 
πνευματική / 
θρησκευτική 
χρήση και συνα-
φείς χρήσεις

3.8.2 Απόδοση αξίας στην κληρονομιά από την κοινωνία
Ονομασία Επίδραση Προέλευση

Θετική Αρνητική Πραγμα-
τική

Δυνητική Ενδο-
γενής 

Εξωγε-
νής

3.
8.

2

Απόδοση αξίας 
στην κληρο-
νομιά από την 
κοινωνία 

Πίνακας 2.Υπόδειγμα που χρησιμοποιείται στην τρέχουσα διαδικασία Περιοδικής Εκθεσης για την 
αξιολόγηση των παραγόντων που επηρεάζουν την κληρονομιά

4.2.5. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΣΣΕΡΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ / ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Για την ανάπτυξη απαντήσεων/προτάσεων, 
συνιστάται η εξέταση του χώρου μέσα στο 
συνολικό του περιβάλλον και η μελέτη της 
μακροπρόθεσμης εξέλιξής του, δυνητικά 
ως χώρου που πρόκειται να εγγραφεί στον 
Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονο-
μιάς (εφόσον δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος). 
Χρήσιμο σημείο αφετηρίας θα αποτελούσε η 
περιγραφή του οράματος για την κατάσταση 
στην οποία θα πρέπει να βρίσκεται το μνη-
μείο αυτό μέσα στα επόμενα 20-30 χρόνια. 
Αυτή η Δήλωση Οράματος θα μπορούσε να 
αποτελέσει τη βάση για τον σχεδιασμό πο-
λιτικών διαχείρισης, ετήσιων σχεδίων εργα-
σίας, και στρατηγικής υλοποίησης. Τέλος, σε 
συνεννόηση με τους εμπλεκόμενους φορείς, 
κρίνεται απαραίτητος ο καθορισμός προ-
γράμματος για την αναθεώρηση του σχεδίου.
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Η «Δήλωση Οράματος»

Η Δήλωση Οράματος περιγράφει την κατά-
σταση του χώρου σε χρονικό ορίζοντα 20-30 
ετών καθώς και τις απαιτούμενες ενέργειες 
για τη διασφάλιση της ΕΟΑ και των λοιπών 
αξιών του χώρου, για τη διοχέτευση των 
οφελών της διαχείρισης της κληρονομιάς 
στην ευρύτερη κοινότητα, και για τη δια-
σφάλιση θετικής συνεισφοράς στην αειφόρο 
ανάπτυξη. Η Δήλωση Οράματος πρέπει να 
είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας 
όλων των εμπλεκομένων και να αποτελεί 
κατευθυντήριο έγγραφο για τη χάραξη στό-
χων και σχεδίου δράσης. Εάν κρίνεται απα-
ραίτητο, μπορεί να συνοδεύεται, ή ακόμη και 
να αντικατασταθεί, από πιο ολοκληρωμένες 
«κατευθυντήριες αρχές» για την καθοδήγη-
ση της διαδικασίας χάραξης στόχων.

Στόχοι

Το επόμενο στάδιο συνίσταται στην ανά-
πτυξη στόχων ή «αποτελεσμάτων»35τα οποία 
θα συμβάλουν στην επίτευξη του οράματος 
με το οποίο θα προστατευθεί η ΕΟΑ και θα 
παρασχεθούν οφέλη στην κοινωνία. (Απο-
καλούνται επίσης ευρύτερες «πολιτικές» 
στο πλαίσιο των οποίων αναπτύσσονται 
δράσεις.)

Οι στόχοι αντικατοπτρίζουν, διασαφηνί-
ζουν και διατυπώνουν ορισμένες πτυχές 
της Δήλωσης Οράματος προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν τα βασικά ζητήματα που 
προσδιορίζονται στο Μέρος 436. Οι στόχοι 
πρέπει να είναι ΕΞΥΠΝΟΙ (‘SMART’: Speci-
fic,Measurable, Attainable (or Achievable), 
Relevant, Trackable (or Time-bounded): 

35 Managing Cultural World Heritage (World 
Heritage Resource Manual), Μέρος 4.4.
36 Managing Cultural World Heritage (World 
Heritage Resource Manual).

εξειδικευμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, σχετικοί, 
ιχνηλατήσιμοι (ή χρονικά καθορισμένοι)).

Σχέδιο δράσης

Το επόμενο στάδιο συνίσταται στην ανάπτυ-
ξη ενός σχεδίου δράσης που υποδεικνύει τον 
τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθούν οι στόχοι, 
μέσω μιας σειράς εξειδικευμένων δράσεων 
παραγωγής προϊόντων ή υπηρεσιών. Αυτά 
τα απτά αποτελέσματα είναι επίσης γνωστά 
ως εκροές37. Το σχέδιο δράσης πρέπει να 
καθορίζει τις εκροές σε ό,τι αφορά τον προ-
ϋπολογισμό, τους φορείς που είναι αρμόδιοι 
για την υλοποίηση, τον χρόνο που απαιτείται 
για κάθε δράση, τους υπόλοιπους απαιτού-
μενους πόρους (ανθρώπινους, πνευματικούς, 
οργανωτικούς πόρους και εξοπλισμό) καθώς 
και τη σειρά με την οποία θα υλοποιηθούν οι 
δράσεις. Το σχέδιο δράσης, δηλαδή, αποτελεί 
το κύριο μέσο για την ιεράρχηση των δράσε-
ων και τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσι-
μων πόρων. Ένα σχέδιο δράσης ορίζει τους 
στόχους, τις εκροές και τους δείκτες με τους 
οποίους θα αξιολογηθεί στη συνέχεια η επιτυ-
χία ή η αποτυχία, πρέπει δε να περιέχει τόσο 
ετήσιες όσο και μακροπρόθεσμες δράσεις.

Το σχέδιο δράσης μπορεί να περιέχει μια σει-
ρά από στρατηγικές ή σχέδια, όπως σχέδιο 
διαχείρισης επισκεπτών, σχέδιο συντήρησης, 
σχέδιο διαχείρισης κινδύνου καταστροφών ή 
σχέδιο παρακολούθησης. Όλα αυτά τα στοι-
χεία βοηθούν στη συμπλήρωση των Ενοτή-
των 4, 5, 6 της αίτησης υποψηφιότητας.

Σχέδιο υλ οποίησης

Το προηγούμενο στάδιο επικεντρώθηκε στην 
ανάπτυξη ενός οράματος, στόχων (αποτελε-
σμάτων) και στον προσδιορισμό μιας σειράς 

37 Managing Cultural World Heritage (World 
Heritage Resource Manual), Μέρος 4.4.
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δράσεων για την παράδοση εκροών. Το 
επόμενο σημαντικό στάδιο στη διαδικασία 
σχεδιασμού διαχείρισης είναι η ανάπτυξη 
μιας στρατηγικής για την υλοποίηση των 
δράσεων αυτών38.

Συνιστάται η χρήση μιας υφιστάμενης μονά-
δας εντός του οργανισμού που έχει εξουσιο-
δοτηθεί να αναλάβει την υλοποίηση του σχε-
δίου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, συστήνονται 
νέες μονάδες. Εάν ο χώρος είναι μεγάλος 
ή/και ανήκει σε πολλούς εμπλεκομένους, 
η μονάδα αυτή μπορεί να επικεντρώνεται 
περισσότερο στον συντονισμό παρά στη 
διαχείριση. Αρχικά, καλείται να επανεξετάσει 
και να αναδιοργανώσει τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων με τους ακόλουθους στόχους:

 � Διορισμός ισχυρού επικεφαλής ή συντο-
νιστή εντός της επιβεβλημένης υπηρεσίας.

 � Δημιουργία μηχανισμού συντονισμού 
μεταξύ των εμπλεκόμενων οργανισμών (των 
διαφόρων φορέων σε περίπτωση διαιρεμέ-
νου χώρου, ή των χωρών σε περίπτωση δια-
συνοριακού χώρου).

 � Διασφάλιση έγκρισης από τους εμπλεκό-
μενους ιδιοκτήτες/οργανισμούς.

 � Προσδιορισμός και κατανομή πόρων.

 � Αναζήτηση των κατάλληλων εμπειρο-
γνωμόνων, αναδόχων και προμηθευτών.

 � Αναζήτηση των κατάλληλων διαδικασιών 
δημοσίων συμβάσεων για τη διασφάλιση 
διαφάνειας και αποτελεσματικότητας στην 
ανάθεση έργων σε ό,τι αφορά ζητήματα ποι-
ότητας, κόστους και χρόνου για κάθε δράση.

 � Μετά την επιλογή των εμπειρογνωμό-
νων, αναδόχων ή/και προμηθευτών, έλεγχος 
ότι οι σχέσεις ανάθεσης προστατεύουν επαρ-
κώς τον πελάτη καθώς και τα ευρύτερα συμ-
φέροντα των εμπλεκομένων στο μνημείο39.

38 Managing Cultural World Heritage (World 
Heritage Resource Manual), Μέρος 4.3.
39 Managing Cultural World Heritage (World 

 � Μετά τον διορισμό προσωπικού και την 
έναρξη των δράσεων, εφαρμογή δομημένης 
προσέγγισης σχετικά με τις αναφορές και τις 
συναντήσεις της ομάδας με στόχο τη βελτι-
στοποίηση του συντονισμού και των εκροών.

 � Υιοθέτηση μιας πολιτικής επικοινωνίας 
που διασφαλίζει την επαρκή ενημέρωση 
όλων των εμπλεκομένων και της συντονιστι-
κής ομάδας (αν υπάρχει).

 � Διατήρηση επαφών με την εθνική αρχή 
που είναι αρμόδια για διεθνείς επαφές (π.χ. 
με το Κέντρο Παγκόσμιας Κληρονομιάς).

 � Συμμετοχή στην παρακολούθηση της 
κατάστασης συντήρησης καθώς και της υλο-
ποίησης του σχεδίου.

Το σχέδιο δράσης πρέπει να περιλαμβάνει 
ένα ετήσιο σχέδιο εργασίας.

Η μορφή της μονάδας υλοποίησης θα ποικί-
λει εάν υπάρχουν διάφοροι εμπλεκόμενοι σε 
χώρους με θεματικά συνδεόμενα στοιχεία ή 
σε μεγαλύτερους χώρους όπως στο κέντρο 
πόλεων ή σε πολιτιστικά τοπία.

Αναγνωρίζεται η δυνατότητα διορισμού δι-
αχειριστή αποκλειστικά για τον συντονισμό 
των εμπλεκομένων, όμως τα τρέχοντα καθή-
κοντα διαχείρισης ανατίθενται στους διάφο-
ρους οργανισμούς και στους αντίστοιχους 
επικεφαλής αυτών.

Παρακολούθηση στο πλαίσιο του 
σχεδίου διαχείρισης

Η παρακολούθηση αποτελεί απαραίτητο 
στάδιο στη διαδικασία διαχείρισης διότι 
παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για 
την αναθεώρηση, την προσαρμογή και την 
επικαιροποίηση των δράσεων διαχείρισης. Το 
σχέδιο παρακολούθησης καταγράφει τη συμ-
φωνηθείσα στρατηγική που θα μετρά:

Heritage Resource Manual), Μέρος 2.
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α) την πρόοδο και,

β) τα αποτελέσματα/τις εκροές

του σχεδίου διαχείρισης ώστε να ενημερώνο-
νται οι φορείς διαχείρισης σχετικά με τι συμ-
βαίνει στον χώρο, σε ποιο βαθμό έχει υλοποι-
ηθεί το σχεδιασμένο πρόγραμμα (δράσεις και 
συναφείς εκροές) και πόσο αποτελεσματικά 
έχει υλοποιηθεί (επίτευξη αποτελεσμάτων). Η 
παρακολούθηση, δηλαδή, μετρά την υλοποίη-
ση του σχεδίου διαχείρισης τόσο σε ποσοτικό 
όσο και σε ποιοτικό επίπεδο, ήτοι σε ό,τι αφο-
ρά τη διαφύλαξη της ΕΟΑ.

Επιπροσθέτως, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη 
δεικτών βάσει των οποίων θα είναι εφικτή η 
μέτρηση των αλλαγών40. Τα αποτελέσματα 
και οι πληροφορίες που θα συγκεντρώνονται 
από τις αξιολογήσεις είναι καθοριστικής ση-
μασίας για τις μελλοντικές αναθεωρήσεις ή 
τροποποιήσεις του σχεδίου.

Η μέτρηση της προόδου του σχεδίου κατά 
το στάδιο υλοποίησης παρέχει πληροφορίες 
για το κατά πόσο το σχέδιο διαχείρισης είναι 
αποτελεσματικό και κατά πόσο παραδίδεται 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τον προ-
ϋπολογισμό που προβλέπονται στο σχέδιο 
(αξιολόγηση εκροών). Εξετάζει επίσης την 
αποτελεσματικότητα τόσο του διαχειριστή 
όσο και του σχεδίου. Η αξιολόγηση των απο-
τελεσμάτων αποτελεί το πραγματικό «τεστ» 
για την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης.

Η παρακολούθηση αποτελεί εργαλείο πα-
ρατήρησης, συγκέντρωσης πληροφοριών 
και μέτρησης του βαθμού προόδου, ωστόσο 
δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά μέσο που 
οδηγεί στην επίτευξη ενός στόχου. Αποτελεί 

40 Managing Cultural World Heritage (World 
Heritage Resource Manual), Μέρος 4.3 – 
Παρακολούθηση.

απαραίτητο και μόνιμο στοιχείο της διαδι-
κασίας διαχείρισης και χρησιμοποιείται για 
τη μέτρηση και τον σχεδιασμό των αλλαγών, 
καθιστώντας εφικτή την προσαρμογή των 
πολιτικών διαχείρισης και την αναθεώρηση 
του σχεδίου διαχείρισης, όπου συντρέχει 
ανάγκη. Δεδομένου ότι αποτελεί χρονοβόρα 
και δαπανηρή διαδικασία, οι διαχειριστές 
πρέπει να είναι επιλεκτικοί όταν αποφασί-
ζουν τα σημεία του σχεδίου που χρήζουν 
παρακολούθησης, όταν προσδιορίζουν τους 
δείκτες και όταν αποφασίζουν πώς αυτοί θα 
παρακολουθούνται.

Σε ορισμένους χώρους έχουν αναπτυχθεί 
μηχανισμοί συστηματικής παρακολούθησης, 
κυρίως για την αξιολόγηση της κατάστασης 
συντήρησης. Ωστόσο, όλες οι στρατηγικές 
παρακολούθησης (στην περίπτωση των χώ-
ρων Παγκόσμιας Κληρονομιάς) πρέπει να 
στοχεύουν στην παροχή πληροφοριών για 
την επίτευξη των αρχών που προβλέπονται 
στις Επιχειρησιακές Κατευθυντήριες Γραμμές 
(Operational Guidelines) και πρέπει να συν-
δέονται με τις προϋποθέσεις των μνημείων 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς όπως τις διαδικα-
σίες  Κατάστασης Συντήρησης, Ενεργητικής 
Παρακολούθησης και Περιοδικής Έκθεσης.
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Δείκτες παρακολούθησης – παρα-
δείγματα από το σχέδιο διαχείρισης 
του Μνημείου Παγκόσμιας Κληρονο-
μιάς Στόουνχεντζ41

Στόχος της παρακολούθησης είναι η αξιολό-
γηση του βαθμού στον οποίο διαφυλάσσονται 
διαχρονικά οι αξίες του μνημείου Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς καθώς και η μέτρηση του βαθ-
μού στον οποίο επιτυγχάνονται οι στόχοι του 
σχεδίου διαχείρισης του μνημείου Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς. Η μέτρηση της προόδου είναι 
απαραίτητη για τη δυνατότητα προσαρμογής 
και βελτίωσης της διαχείρισης του μνημείου. 
Ο έγκαιρος προσδιορισμός των βασικών απει-
λών είναι απαραίτητος ώστε να λαμβάνονται 
διορθωτικά μέτρα προτού η ζημιά επεκταθεί. 
Η συστηματική παρακολούθηση κρίνεται 
αναγκαία για την επαναξιολόγηση των προ-
τεραιοτήτων όσο προκύπτουν νέα ζητήματα 
και σημειώνεται πρόοδος. Οι δείκτες παρακο-
λούθησης πρέπει να συνδέονται άρρηκτα με 
τις αξίες και τους στόχους που ορίζονται στο 
σχέδιο διαχείρισης του μνημείου Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς.

41 Αποσπάσματα από Young, C., Chadburn, A. 
και Bedu, I., 2009, Stonehenge, World Heritage 
Site Management Plan 2009, Λονδίνο, English 
Heritage.

Ένα σύνολο δεκαεννέα δεικτών για το μνη-
μείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς Στόουνχεντζ 
και Αβεμπέρυ σχεδιάστηκαν από κοινού 
από τους δύο συντονιστές, με τη συμβολή 
διαφόρων εταίρων, και εγκρίθηκαν από την 
Επιτροπή Μνημείου Παγκόσμιας Κληρονο-
μιάς (ΜΠΚ) Στόουνχεντζ το 2003. Στόχος 
των δεικτών είναι η μέτρηση της προόδου 
που σημειώνεται στη συντήρηση, τη μεθερ-
μήνευση και τη διαχείριση του μνημείου. 
Παρόλο που η πλειονότητα των δεικτών είναι 
κοινοί για το Αβεμπέρυ και το Στόουνχεντζ, 
υπάρχουν πάρα ταύτα ελάσσονες διαφορές 
που αντικατοπτρίζουν την ιδιαιτερότητα του 
κάθε μνημείου. Συμφωνήθηκε ότι οι δείκτες 
θα πρέπει να είναι απλοί, ουσιαστικοί, εύκολα 
μετρήσιμοι και σταθεροί έτσι ώστε να καθί-
στανται εφικτές οι συγκρίσεις διαχρονικά. 
Μετά τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών 
ΕΟΑ, είναι απαραίτητη καθ’ όλη τη διάρκεια 
ισχύος του εν λόγω σχεδίου η αναθεώρηση 
των δεικτών ώστε να ελέγχεται κατά πόσον οι 
δείκτες συνεχίζουν να έχουν συνάφεια με το 
σχέδιο.

Σχετικά με τους δείκτες, βλ.Πίνακα 16

© Diego Delso, Wikimedia Commons, License CC-BY-SA 3.0



49

Στόχοι Βασικοί δείκτες 
παρακολούθησης

Πώς και ποιος; Πόσο συχνά; Εφαρμόζε-
ται;

Συντήρηση
αρχαιολογικών
χώρων

1. Ύπαρξη επικαιρο-
ποιημένων αρχείων 
για τους αρχαιολο-
γικούς χώρους 

Αρχείο Χώρων και 
Μνημείων που τη-
ρείται από το Συμ-
βούλιο της Κομητεί-
ας  Wiltshire (WCC)

Όταν κρίνεται 
απαραίτητο

Ναι

Γεωγραφικό Σύστη-
μα Πληροφοριών 
Στόουνχεντζ (GIS)
που τηρείται από 
την English Heritage 
(EH)

Ναι

2. Κατάσταση των 
αρχαιολογικών 
χώρων

Έρευνα κατάστασης 
ΜΠΚ χρηματοδο-
τούμενη από την 
ΕΗ 

Ανά έξι χρόνια Ναι

Συστηματική παρα-
κολούθηση χώρων 
από εθελοντές του 
National Trust (NT) 
και βοηθούς πεδίου 
για το Ιστορικό Πε-
ριβάλλον της EH

Όταν κρίνεται 
απαραίτητο

Ναι

3. Εκτάρια αποκα-
τάστασης χλόης και 
αριθμός μνημείων 
που προστατεύ-
ονται από ζημιές 
οργώματος 

Χάρτης και στοιχεία 
που συγκεντρώνο-
νται από τον Συντο-
νιστή ΜΠΚ, Defra, 
National Trust  

Ετήσια επικαι-
ροποίηση

Ναι

Πίνακα 3. Δείκτες παρακολούθησης – Σχέδιο διαχείρισης μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς Στόουνχεντζ
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Αναθεώρηση του σχεδίου διαχείρισης

Η κατάρτιση ενός σχεδίου διαχείρισης είναι 
μια επαναλαμβανόμενη και συνεχής διαδι-
κασία και δεν πραγματοποιείται άπαξ διά 
παντός. Όλοι οι εμπλεκόμενοι οφείλουν 
να κατανοήσουν ότι το σχέδιο διαχείρισης 
θα αναθεωρείται συστηματικά (σε ετήσια 
ή εξαμηνιαία βάση). Οι πληροφορίες που 
συγκεντρώνονται από τις διαδικασίες παρα-
κολούθησης πρέπει να αξιολογούνται και να 
χρησιμοποιούνται για την αναθεώρηση του 
σχεδίου.

Εκτός από τη συστηματική αναθεώρηση, εν-
δέχεται να απαιτείται η αναθεώρηση ορισμέ-
νων τμημάτων ή του συνόλου του σχεδίου 
λόγω των ακόλουθων περιστάσεων:

α) Όταν απαιτείται επείγουσα προσοχή, 
βάσει των αποτελεσμάτων της διαδικασίας 
παρακολούθησης,

β) Όταν πρέπει να αντιμετωπιστεί μια κατα-
στροφική κατάσταση (π.χ. μια καταστροφή),

γ) Όταν ο χώρος είναι εγγεγραμμένος από 
την Επιτροπή στον Κατάλογο των Απειλού-
μενων Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς, 
ή

δ) Εάν μείζονες αλλαγές καταστήσουν ανέ-
φικτη την υλοποίηση ορισμένων τμημάτων 
του σχεδίου.

Η διαδικασία αναθεώρησης πρέπει να 
ακολουθεί τη συμμετοχική προσέγγιση 
που εφαρμόζεται κατά την κατάρτιση του 
σχεδίου, με τη συμμετοχή οιουδήποτε νέου 
εμπλεκομένου, ανάλογα με τις ανάγκες (π.χ. 
φορείς εθνικής άμυνας σε περίπτωση τρομο-
κρατικής επίθεσης στον χώρο).

Η διαδικασία αναθεώρησης πρέπει να απο-
τελεί μέρος του σχεδίου διαχείρισης και 
αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ των εμπλε-
κομένων, ιδίως για τα σενάρια έκτακτης 
ανάγκης που αναφέρονται παραπάνω. Η δι-
αδικασία αναθεώρησης πρέπει να διαρθρώ-

νεται, κατά περίπτωση, υπό μορφή ετήσιων 
αναθεωρήσεων, πενταετών αναθεωρήσεων 
και μείζονων επιθεωρήσεων κ.λπ., ενώ στην 
περίπτωση των σεναρίων έκτακτης ανάγκης 
καταρτίζονται συμπληρωματικές ενεργητι-
κές αναθεωρήσεις του σχεδίου.
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4.3.1. Περιεχόμενα του σχεδίου δια-
χείρισης

Το τελικό στάδιο της διαδικασίας σχεδι-
ασμού που περιγράφεται παραπάνω είναι 
η κατάρτιση του σχεδίου διαχείρισης. Αν 
υπάρχει διαθέσιμο όλο το υλικό, αυτή είναι 
η στιγμή κατά την οποία εξετάζεται ο απο-
τελεσματικότερος δυνατός τρόπος διάδοσης 
των περιεχομένων του: η παρουσίαση του 
τελικού εγγράφου, το ύφος του, η δομή του 
και η ιεράρχηση των επικεφαλίδων περιεχο-
μένων. Πρέπει να είναι γραμμένο σε γλώσσα 
κατανοητή και να έχει απλή δομή. Αν περιέ-
χει πληροφορίες περιορισμένης πρόσβασης, 
η διανομή του πρέπει να είναι αντίστοιχα 
ελεγχόμενη.

Το σχέδιο πρέπει να διαθέτει εσωτερική συ-
νοχή και να περιγράφει με συστηματικό τρό-
πο τη μέθοδο διαχείρισης του μνημείου κλη-
ρονομιάς αλλά και διαχείρισης και προβολής 
της σπουδαιότητάς του, απευθυνόμενο σε 
όλους όσους εμπλέκονται στον χώρο.

Το σχέδιο μπορεί να περιλαμβάνει τα ακό-
λουθα περιεχόμενα:

Σχέδιο διαχείρισης: Περιεχόμενα

 � Σκοπός

 � Διαδικασία (πώς καταρτίστηκε και ποιοι 
συμμετείχαν), συμπεριλαμβανομένου ενός 
διαγράμματος της διαδικασίας λήψης απο-
φάσεων)

 � Περιγραφή χώρου

 � Σπουδαιότητα (με ΕΟΑ για τα μνημεία 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς)

 � Προσδιορισμός κύριων ζητημάτων

 � Δήλωση Οράματος/κατευθυντήριες αρ-
χές, πολιτικές/στόχοι

 � Δράσεις για την εφαρμογή πολιτικών/
επίτευξη στόχων (συμπεριλαμβανομένων 
χρονοδιαγραμμάτων, προτεραιοτήτων, πό-
ρων και δεικτών)

 � Σχέδιο υλοποίησης, ετήσιο σχέδιο εργα-
σίας, διατύπωση έργου, αναφορά πόρων

 � Σχέδιο παρακολούθησης

 � Χρονοδιάγραμμα αναθεώρησης

4.3.2. Δράσεις μετά την κατάρτιση 
του σχεδίου

Η επιτυχία του σχεδίου διαχείρισης εξαρτά-
ται από το κύρος που θα του αποδοθεί κατά 
την κατάρτιση και μετά την ολοκλήρωσή 
του. Οι οργανισμοί που έχουν οριστεί κατά 
την έναρξη της διαδικασίας καλούνται τώρα 
να εγκρίνουν το σχέδιο διαχείρισης και να 
δεσμευτούν στην υλοποίησή του, παρέχο-
ντας τους προβλεπόμενους πόρους (π.χ. 
προσωπικό για την υλοποίηση του σχεδίου) 
και διασφαλίζοντας επιπρόσθετους πόρους. 
Όπου αυτό είναι εφικτό, πρέπει να αποδίδε-
ται στο σχέδιο νομικό καθεστώς στο πλαίσιο 
του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης.

Μόλις το σχέδιο αποκτήσει την απαραίτητη 
έγκριση, πρέπει να υλοποιηθεί σύμφωνα με 
το σχέδιο υλοποίησης που έχει καταρτιστεί 
εκ των προτέρων. Στο σημείο αυτό ξεκινούν 
πλέον να διεκπεραιώνονται οι καθημερινές 
δραστηριότητες διαχείρισης για την υλοποί-
ηση του σχεδίου διαχείρισης.

Ανατρέξτε στα σχέδια διαχείρισης που 
συνδέονται με χώρους εγγεγραμμένους 
στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. 
(http://whc.unesco.org/en/list/).

4.3.  Περιεχόμενα του σχεδίου  
διαχείρισης
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Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα συ-
μπεράσματα από τον σχεδιασμό διαχείρισης 
των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς 
στην Αδριατική που συμπεριλαμβάνονται 
στο έργο EX.PO AUS, όπως αυτά προκύ-
πτουν από τις δράσεις του έργου που έχουν 
ήδη υλοποιηθεί. Στο πρώτο μέρος παρουσι-
άζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
της κατάστασης των σχεδίων διαχείρισης 
καθώς και ορισμένα γενικότερα ζητήματα δι-
αχείρισης. Η αξιολόγηση βασίστηκε σε έναν 
πίνακα πληροφοριών που συμπληρώθηκε 
από τους εταίρους του έργου EX.PO AUS. 
Η ανάλυση του υλικού αυτού παρουσιάζεται 
στην «Διασυνοριακή Έκθεση για τη Διαχείρι-
ση των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς 
της UNESCO στην Αδριατική» (Cross-bor-
der Report on Management of the UNESCO 
World Heritage Sites on the Adriatic), που 
βρίσκεται στην ιστοσελίδα του EX.PO AUS: 
www.expoaus.org.

Το έργο EX.PO AUS περιλαμβάνει 14 μνη-
μεία, έντεκα εκ των οποίων είναι εγγεγραμ-
μένα στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρο-
νομιάς της UNESCO, δύο περιέχονται στον 
Ενδεικτικό Κατάλογο Υποψηφιοτήτων και 
ένα μνημείο πρόκειται να προστεθεί στον 
Ενδεικτικό Κατάλογο Υποψηφιοτήτων.

Βάσει των πληροφοριών που παρέχονται 
στον αντίστοιχο πίνακα, τα μνημεία αντι-
προσωπεύουν διάφορους τύπους μνημείων 
πολιτιστικής κληρονομιάς: 

 � Αρχαιολογικοί χώροι (Ο Αρχαιολογι-
κός Χώρος και η Πατριαρχική Βασιλική της 
Ακουιλήια, Το Βουθρωτό)

5 Συμπεράσματα από το σχεδιασμό διαχείρι-
σης των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονο-
μιάς στην Αδριατική

 � Μεμονωμένα πολιτιστικά μνημεία και 
συμπλέγματα (Το Επισκοπικό Σύμπλεγμα 
της Ευφρασιανής Βασιλικής στο Ιστορικό 
Κέντρο του Πόρετς)

 � Συστάδες μεμονωμένων πολιτιστικών 
μνημείων (Τα Παλαιοχριστιανικά Μνημεία 
της Ραβέννα – αποτελούμενα από οχτώ επι-
μέρους πολιτιστικά μνημεία)

 � Τμήματα αστικών περιοχών (Οι Τρούλοι 
του Αλμπερομπέλλο, Η Παλαιά Πόλη της 
Κέρκυρας, Η Περιοχή της Παλαιάς Γέφυρας 
και η Παλαιά Πόλη του Μόσταρ)

 � Αστικές περιοχές (Το Ιστορικό Σπλιτ και 
το Παλάτι του Διοκλητιανού)

 � Αστικές περιοχές και τοπία (Η Παλαιά 
Πόλη του Ντουμπρόβνικ, με την προέκταση 
της Νήσου Λόκρουμ)

 � Φυσικά και Αρχιτεκτονικά σύνολα 
(Το Φυσικό και Αρχιτεκτονικό Σύνολο του 
Μπλάγκαϊ, το Φυσικό και Αρχιτεκτονικό 
Σύνολο του Στόλατς)

 � Περιοχές Φυσικής και Πολιτιστικο-ι-
στορικής Κληρονομιάς (Η Φυσική και Πο-
λιτιστικο-Ιστορική Περιοχή του Κότορ)

 � Φυσικά τοπία (Η Φερράρα, Η Πόλη της 
Αναγέννησης και το Δέλτα του Πάδου, Το 
πολιτιστικό τοπίο του Πιράν με τις αλυκές 
στο Σετσόβλιε και Στρούνιαν)

Σε ό,τι αφορά το χρονικό σημείο εγγραφής 
στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, 
το έργο EX.PO AUS περιέχει διάφορα μνη-
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μεία, ορισμένα εκ των οποίων εγγράφηκαν 
στις αρχές της δεκαετίας του ’70, η πλειονό-
τητα στη δεκαετία του ’90 και μετά το 2000, 
ενώ περιλαμβάνονται επίσης μνημεία τα 
οποία δεν περιέχονται ούτε στον Κατάλογο 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς ούτε στον Ενδει-
κτικό Κατάλογο Υποψηφιοτήτων. 

 � Τα μνημεία που εγγράφηκαν τη δεκα-
ετία του ‘70 (τρία μνημεία: η Παλιά Πόλη 
του Ντουμπρόβνικ, το Ιστορικό Σπλιτ και 
το Παλάτι του Διοκλητιανού, η Φυσική και 
Πολιτιστικο-Ιστορική Περιοχή του Κότορ)

 � Τα μνημεία που εγγράφηκαν τη δεκαετία 
του ’90 (έξι μνημεία: οι Τρούλοι του Αλ-
μπερομπέλλο, ο Αρχαιολογικός Χώρος και 
η Πατριαρχική Βασιλική της Ακουιλήια, το 
Βουθρωτό, η Φερράρα, η Πόλη της Αναγέν-
νησης και το Δέλτα του Πάδου, το Επισκοπι-
κό Σύμπλεγμα της Ευφρασιανής Βασιλικής 
στο Ιστορικό Κέντρο του Πόρετς, τα Παλαι-
οχριστιανικά Μνημεία της Ραβέννα)

Ονομασία 

μνημείου
Χώρα Τύπος μνημείου

Εγγραφή 

στον 

Κατάλογο 

Παγκόσμιας 

Κληρονομιάς

Έτος 

εγγραφής
Κριτήρια   

1.
Οι Τρούλοι 
του Αλμπερο-
μπέλλο

Ιταλία Αστικός χώρος Ναι 1996 3,4,5

2.

Ο Αρχαιολογι-
κός Χώρος και 
η Πατριαρχική 
Βασιλική της 
Ακουιλήια

Ιταλία Αστικός, αρχαιολο-
γικός χώρος Ναι 1998 3,4,6

3. Το Βουθρωτό Αλβανία Αρχαιολογικό τοπίο Ναι 1992 3

4.
Η Παλαιά 
Πόλη της Κέρ-
κυρας

Ελλάδα 

Το Παλαιό και το 
Νέο Φρούριο, Αστι-
κός Σχεδιασμός 
και Οδοί, Ανοιχτοί 
Χώροι, Πλατείες και 
Πάρκα, Κτίρια, Πο-
λιτιστικά Χαρακτη-
ριστικά 

Ναι 2007 4

 � Τα μνημεία που εγγράφηκαν μετά το 
2000 (δύο μνημεία: η Περιοχή της Παλαιάς 
Γέφυρας και η Παλαιά Πόλη του Μόσταρ, η 
Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας)

 � Τα μνημεία που εγγράφηκαν στον Εν-
δεικτικό Κατάλογο Υποψηφιοτήτων (δύο 
μνημεία από το 2007: το Φυσικό και Αρχιτε-
κτονικό Σύνολο του Μπλάγκαϊ, το Φυσικό 
και Αρχιτεκτονικό Σύνολο του Στόλατς)

 � Το μνημείο που δεν περιέχεται ακόμη 
στον Ενδεικτικό Κατάλογο Υποψηφιοτή-
των: το πολιτιστικό τοπίο του Πιράν με τις 
αλυκές στο Σετσόβλιε και Στρούνιαν, για το 
οποίο τα έγγραφα τεκμηρίωσης που απαι-
τούνται για την υποβολή αίτησης υποψηφι-
ότητας θα συγκεντρωθούν κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης του έργου
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Ονομασία 

μνημείου
Χώρα 

 

Τύπος μνημείου

Εγγραφή 

στον 

Κατάλογο 

Παγκόσμιας 

Κληρονομιάς

Έτος 

εγγραφής
Κριτήρια   

5.

Η Παλαιά 
Πόλη του 
Ντουμπρόβνικ, 
Νήσος Λό-
κρουμ

Κροατία
Αστικό κέντρο, 
πολιτιστικά χαρα-
κτηριστικά και τοπίο

Ναι 1979, 1994 
island 1,3,4

6.

Η Φερράρα, 
Πόλη της Ανα-
γέννησης και 
το Δέλτα του 
Πάδου

Ιταλία Πολιτιστικό τοπίο Ναι 1995-1999 2,3,4, 
5,6

7.

Η Φυσική και 
Πολιτιστικο-Ι-
στορική Περιο-
χή του Κότορ

Μαυροβούνιο

Φυσική και Πολι-
τιστικο-Ιστορική 
Περιοχή (πολιτιστι-
κό τοπίο)

Ναι 1979 1,2, 
3,4

8.

Area del 
vecchio ponte 
ed il centro 
città di Mostar

Βοσνία-Ερζε-
γοβίνη

Εθνικό μνημείο – 
Ιστορική αστική 
περιοχή  

Ναι 2005 6

9.

Το Φυσικό και 
Αρχιτεκτονικό 
Σύμπλεγμα του 
Μπλάγκαϊ

Φυσικό και αρχιτε-
κτονικό σύνολο

Στον Ενδει-
κτικό Κατά-
λογο Υπο-
ψηφιοτήτων 
(2007)10.

Το Φυσικό και 
Αρχιτεκτονικό 
Σύμπλεγμα του 
Στόλατς

11.

Το πολιτιστι-
κό τοπίο του 
Πιράν με τις 
αλυκές στο 
Σετσόβλιε και 
Στρούνιαν (δεν 
έχει επιβεβαιω-
θεί ακόμη)

Σλοβενία
Πολιτιστικό τοπίο 
με αγροτικά και 
αστικά στοιχεία

Όχι
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Ονομασία 

μνημείου
Χώρα Τύπος μνημείου

IΕγγραφή 

στον 

Κατάλογο 

Παγκόσμιας 

Κληρονομιάς

Έτος 

εγγραφής
Κριτήρια      

12.

Το Επισκοπικό 
Σύμπλεγμα της 
Ευφρασιανής 
Βασιλικής 
στο Ιστορικό 
Κέντρο του 
Πόρετς

Κροατία Μεμονωμένο πολιτι-
στικό μνημείο Ναι 1997 2,3,4

13.

Τα Πρωτο-
χριστιανικά 
Μνημεία της 
Ραβέννα (Η 
Βασιλική του 
Αγίου Βιταλίου, 
Το Μαυσωλείο 
της Γάλλας 
Πλακιδίας, Το 
Βαπτιστήριο 
του Νέωνος, Το 
Βαπτιστήριο 
των Αρειανών, 
Το Αρχιεπισκο-
πικό Παρεκ-
κλήσι, Η Βασι-
λική του Αγίου 
Απολλιναρίου 
του Νέου, Το 
Μαυσωλείο του 
Θευδέριχου, Η 
Βασιλική του 
Αγίου Απολ-
λιναρίου στο 
Κλάσε)

Ιταλία Οχτώ μεμονωμένα 
πολιτιστικά μνημεία

Ναι 1996 1,2,3,4

14.

Το Ιστορικό 
Σπλιτ και το 
Παλάτι του 
Διοκλητιανού

Κροατία Αστικός χώρος Ναι 1979 2,3,4

Πίνακας1. Ταυτοποίηση των χώρων UNESCO στο πλαίσιο του έργου
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Σχέδια διαχείρισης των μνημείων που περι-
λαμβάνονται στο έργο EX.PO AUS– τρέ-
χουσα κατάσταση

Τα σχέδια διαχείρισης για τα μνημεία που 
περιλαμβάνονται στο έργο EX.PO AUS βρί-
σκονται σε διαφορετικά στάδια υλοποίησης. 
Η παρακάτω ανάλυση της κατάστασης των 
σχεδίων διαχείρισης βασίζεται στον πίνακα 
πληροφοριών που συμπλήρωσαν οι εταίροι 
του έργου.  

 
Ονομασία 
χώρου

 
Έτος 
εγγρα-
φής 
στον 
ΚΠΚ 

Κατάσταση σχεδίου διαχείρισης (ΣΔ) 

Έτος 
έγκρισης 
του ΣΔ

Δεν υπάρχει ΣΔ Υπάρχει ΣΔ

Δεν 
υπάρχει 
ΣΔ 

Το ΣΔ 
είναι υπό 
σχεδιασμό 

Το ΣΔ δεν 
έχει ακόμη 
υλοποιηθεί  

Το ΣΔ υλο-
ποιείται 
επί του 
παρόντος 

Το ΣΔ υλο-
ποιείται
και επικαιρο-
ποιείται 
συστηματικά

1. Οι Τρούλοι του 
Αλμπερομπέλλο 1996 x 2010

2.

Ο Αρχαιολογι-
κός Χώρος και 
η Πατριαρχική 
Βασιλική της 
Ακουιλήια 

1998 x -

3. Το Βουθρωτό 1992 x 2012

4. Η Παλαιά Πόλη 
της Κέρκυρας 2007 x 2005

5.

Η Παλαιά Πόλη 
του Ντουμπρό-
βνικ, Νήσος 
Λόκρουμ

1979, 
1994 x -

6.

Η Φερράρα, 
Πόλη της Ανα-
γέννησης και 
το Δέλτα του 
Πάδου

1995-
1999 x 2011

7.

Η Φυσική και 
Πολιτιστικο-Ι-
στορική Περιο-
χή του Κότορ 

1979 x 2011
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Πίνακας2. Κατάσταση σχεδίου διαχείρισης στα μνημεία που περιλαμβάνονται στο έργο 

8.

Η Περιοχή 
της Παλαιάς 
Γέφυρας και η 
Παλαιά Πόλη 
του Μόσταρ

2005 x 2005

9.

Το Φυσικό και 
Αρχιτεκτονικό 
Σύμπλεγμα του 
Μπλάγκαϊ

- x -

10.

Το Φυσικό και 
Αρχιτεκτονικό 
Σύμπλεγμα του 
Στόλατς

- x -

11.

Το πολιτιστι-
κό τοπίο του 
Πιράν με τις 
αλυκές στο 
Σετσόβλιε και 
Στρούνιαν (δεν 
έχει επιβεβαιω-
θεί ακόμη)

- x* 2011*

12.

Το Επισκοπικό 
Σύμπλεγμα της 
Ευφρασιανής 
Βασιλικής 
στο Ιστορικό 
Κέντρο του 
Πόρετς

1997 x -

13.

Τα Πρωτο-
χριστιανικά 
Μνημεία της 
Ραβέννα 

1996
x 2005

14.

Το Ιστορικό 
Σπλιτ και το 
Παλάτι του 
Διοκλητιανού

1979

x* -…….

ΣΥΝΟΛΟ 
(14) 2 3 1 6 2



60

Εξώφυλλο του Σχεδίου Διαχείρισης για τα 
Παλαιοχριστιανικά Μνημεία της Ραβέννα, 2005

Εκ των 11 μνημείων που περιέχονται στον 
Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς για 
ένα μόνο μνημείο δεν διατίθεται σχέδιο 
διαχείρισης και δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η 
κατάρτισή του (Η Παλαιά Πόλη του Ντου-
μπρόβνικ).

Σε δύο μνημεία τα σχέδια διαχείρισης είναι 
υπό επεξεργασία και θα ολοκληρωθούν έως 
το τέλος του έργου (Ο Αρχαιολογικός Χώ-
ρος και η Πατριαρχική Βασιλική της Ακουι-
λήια και Το Επισκοπικό Σύμπλεγμα της Ευ-
φρασιανής Βασιλικής στο Ιστορικό Κέντρο 
του Πόρετς).

Το σχέδιο διαχείρισης για το Ιστορικό Σπλιτ 
και το Παλάτι του Διοκλητιανού έχει καταρ-
τιστεί, όμως δεν έχει ακόμη εγκριθεί. Επί του 
παρόντος, το σχέδιο τελεί υπό αναθεώρηση. 

Σε τέσσερα μνημεία διατίθενται και υλο-
ποιούνται σχέδια διαχείρισης (Οι Τρούλοι 
του Αλμπερομπέλλο, Η Παλαιά Πόλη της 
Κέρκυρας, Η Περιοχή της Παλαιάς Γέφυρας 
και η Παλαιά Πόλη του Μόσταρ, Τα Παλαι-
οχριστιανικά Μνημεία της Ραβέννα), το δε 
σχέδιο διαχείρισης για τη Φυσική και Πο-
λιτιστικο-Ιστορική Περιοχή του Κότορ έχει 
υλοποιηθεί μόνο εν μέρει. Σε δύο μνημεία 
τα σχέδια διαχείρισης υλοποιούνται και επι-
καιροποιούνται συστηματικά (Η Φερράρα, 
η Πόλη της Αναγέννησης και το Δέλτα του 
Πάδου, το Βουθρωτό).

Σε κανένα από τα τρία μνημεία που δεν 
είναι εγγεγραμμένα στον Κατάλογο Πα-
γκόσμιας Κληρονομιάς δεν διατίθενται 
σχέδια διαχείρισης. Για το Φυσικό και Αρχι-
τεκτονικό Σύνολο του Στόλατς, η επεξεργα-
σία σχεδίου διαχείρισης δεν έχει ακόμη ξεκι-
νήσει, ενώ για το Φυσικό και Αρχιτεκτονικό 
Σύνολο του Μπλάγκαϊ το σχέδιο είναι υπό 
κατασκευή. Το πολιτιστικό τοπίο του Πιράν 
με τις αλυκές στο Σετσόβλιε και Στρούνιαν 
διαθέτει σχέδιο διαχείρισης για τμήμα της 
περιοχής που πρόκειται να προταθεί για τον 
Ενδεικτικό Κατάλογο Υποψηφιοτήτων. Πρό-
κειται για ένα σχέδιο διαχείρισης δεκαετούς 
ορίζοντα για το Φυσικό Πάρκο των αλυκών 

του Σετσόβλιε (2011–2021), το οποίο όμως 
δεν καλύπτει ολόκληρη την περιοχή.

Οι πληροφορίες για την κατάσταση των 
Σχεδίων Διαχείρισης των περιοχών κατα-
γράφηκαν το 2013, ενώ κατά το 2015 στο 
Ντουμπρόβνικ ξεκίνησε η προετοιμασία 
του Σχεδίου Διαχείρισης και ολοκληρώθηκε 
το Σχέδιο Διαχείρισης του συγκροτήματος 
της Επισκοπής της Βασιλικής Euphrasian 
(όπως είναι το όνομά της από τον επίσκοπο 
Euphrasius) στο ιστορικό κέντρο του Poreč.
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Στην ενότητα του πίνακα πληροφοριών που 
αφορά στα σχέδια διαχείρισης, υπήρχαν δύο 
ερωτήσεις σχετικά με τις εμπειρίες κατά τη 
διαδικασία κατάρτισης, επικαιροποίησης και 
υλοποίησης των σχεδίων διαχείρισης (διαδι-
κασία, θετικές και αρνητικές πτυχές, προκλή-
σεις, συμπεράσματα). Η εν λόγω ενότητα του 
πίνακα πληροφοριών συμπληρώθηκε για τα 
μνημεία που διαθέτουν σχέδια διαχείρισης. 

Ορισμένα από τα κύρια θέματα που καταδεί-
χθηκαν κατά τη διαδικασία κατάρτισης των 
σχεδίων διαχείρισης είναι τα ακόλουθα: 

 � Υπάρχουν διάφορα μοντέλα κατάρτισης 
σχεδίων διαχείρισης τα οποία εμπεριέχουν 
διαφορετικά στάδια και προϋποθέτουν τη 
συμμετοχή διαφορετικών εμπλεκομένων. Τα 
μοντέλα αυτά εξαρτώνται από το νομικό και 
θεσμικό πλαίσιο της χώρας, τον τύπο του 
μνημείου, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και 
το τοπικό πλαίσιο, κ.λπ.

 › Για την υλοποίηση του σχεδίου δι-
αχείρισης, μια συντονιστική επιτροπή 
αποτελούμενη από άτομα αρμόδια για το 
μνημείο ανέθεσε σε μια τεχνική ομάδα 
την κατάρτιση του σχεδίου διαχείρισης 
και, στη συνέχεια, παρακολούθησε την 
υλοποίησή του. Επί του παρόντος, η τε-
χνική ομάδα έχει καταρτίσει ένα γενικό, 
μακροπρόθεσμο προφίλ βάσει του οποίου 
θα καθίσταται εφικτός ο σχεδιασμός 
επιμέρους δράσεων με στόχο την αξιοποί-
ηση, την προστασία και την ορθή συντή-
ρηση του μνημείου (Φερράρα)

 › Το σχέδιο διαχείρισης καταρτίστηκε 
κατόπιν της πρωτοβουλίας του Δήμου 
Κέρκυρας και του Τεχνικού Επιμελητη-

ρίου Ελλάδας-Παράρτημα Κέρκυρας. Η 
προπαρασκευαστική φάση επεξεργασίας 
του σχεδίου διαχείρισης ανατέθηκε σε δύο 
αρχιτέκτονες οι οποίοι παρέδωσαν ένα 
πρώτο προσχέδιο βάσει των στοιχείων 
που αφορούν τον χώρο και της μακράς 
προσωπικής τους εμπειρίας. Το πρώτο 
αυτό προσχέδιο του σχεδίου διαχείρισης 
κατατέθηκε σε ειδικές επιτροπές των 
δύο φορέων που είναι αρμόδιοι για την 
κατάρτιση του σχεδίου και, στη συνέχεια, 
αναθεωρήθηκε και επεκτάθηκε. Μόλις 
έγινε δεκτό, παρουσιάστηκε στην τοπική 
κοινότητα και εστάλη στο Υπουργείο 
Πολιτισμού (Διεύθυνση Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων), σε άλ-
λους φορείς που εμπλέκονται στη διαχεί-
ριση του μνημείου, καθώς και στην Περι-
φέρεια Ιόνιων Νήσων και στη Νομαρχία 
Κέρκυρας προς έγκριση. Τέλος, κατόπιν 
ευρείας διαβούλευσης και συζητήσεων, 
εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο 
το 2005. (Κέρκυρα)

 › Η διαδικασία κατάρτισης του σχε-
δίου διαχείρισης ολοκληρώθηκε σε δύο 
στάδια (2006-7 και 2011) με επικεφαλής 
το Περιφερειακό Ινστιτούτο για την Προ-
στασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
στο Κότορ και το Υπουργείο Πολιτισμού 
του Μαυροβουνίου. Για την κατάρτιση 
του σχεδίου διαχείρισης συστάθηκαν οι 
εξής φορείς: μια Ομάδα Συντονισμού 
(9 μέλη), μια Ομάδα Εργασίας (22 
μέλη) αποτελούμενη από εκπροσώπους 
των αρμόδιων κρατικών και τοπικών 
θεσμικών οργάνων, μέσων ενημέρωσης, 
μη κυβερνητικών οργανώσεων, και ένα 
Συμβουλευτικό Όργανο (5 μέλη) απο-
τελούμενο από διακεκριμένες προσωπι-
κότητες προερχόμενες από τους τομείς 
των επιστημών, της εκπαίδευσης και του 
πολιτισμού. Κατά το δεύτερο στάδιο, ήτοι 
κατά τη διεξοδική συγγραφή του σχεδίου 
διαχείρισης σύμφωνα με τις υποδείξεις 
της UNESCO, συστάθηκε μια Ομάδα 
Εργασίας (16 μέλη) αποτελούμενη από 
εκπροσώπους των αρμόδιων κρατικών 

5.1.  Ανάπτυξη και υλοποίηση των 
σχεδίων διαχείρισης – δια-
δικασία, συμπεράσματα και 
προκλήσεις
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και τοπικών αρχών, των πανεπιστημι-
ακών σχολών, του Δήμου του Κότορ 
και του τομέα των ΜΚΟ. Επιπλέον, δύο 
εμπειρογνώμονες του ICOMOS συμμετεί-
χαν στη διαδικασία ως ειδικοί σύμβουλοι, 
ενώ παράλληλα συμμετείχαν εκπρόσωποι 
των Δήμων Τίβατ και Χέρτζεκ Νόβι για 
το μέρος του σχεδίου που αφορά τη ζώνη 
προστασίας της Περιοχής του Κότορ. Η 
διαδικασία κατάρτισης του σχεδίου δια-
χείρισης περιλάμβανε τις εξής δράσεις: 
επιμόρφωση του προσωπικού, παρου-
σίαση των εμπειριών κατάρτισης ενός 
σχεδίου διαχείρισης, μια εκπαιδευτική 
περιήγηση, καθώς και ένα εργαστήριο για 
τη διατύπωση της Προσχέδιας Δήλωσης 
Εξαιρετικής Οικουμενικής Αξίας. (Κότορ)

 � Κατά τη διαδικασία κατάρτισης σχεδίων 
διαχείρισης, η συμμετοχή των εμπλεκομέ-
νων στη διαδικασία αποδείχθηκε εξαιρετικά 
σημαντική

 � Η διαδικασία κατάρτισης του σχεδίου 

Διάφορες δράσεις στο πλαίσιο της κατάρτισης του Σχεδίου Διαχείρισης για την Περιοχή του Κότορ 
(συναντήσεις ομάδας εργασίας, επιτόπια εργασία κατά την επίσκεψη εμπειρογνωμόνων, εργαστήρια, 
δημόσιες συνεδριάσεις)

διαχείρισης παρείχε πολλαπλές ευκαιρίες για 
τη διασφάλιση της επαρκούς ενημέρωσης 
και συμμετοχής των πολιτών και όλων των 
ενδιαφερομένων μέσω των εξελίξεων και 
των άμεσων αλλαγών που επέφερε το σχέδιο. 
Για την παρουσίαση του έργου οργανώθηκαν 
συναντήσεις με το κοινό καθώς και στρογ-
γυλές τράπεζες με τη συμμετοχή διοικητικών 
αρχών, τεχνικών και επαγγελματιών των εν-
διαφερόμενων κλάδων. Το σχέδιο διαχείρισης 
είχε αρχίσει ήδη να διαμορφώνεται από τις 
ανησυχίες, τις σκέψεις αλλά και τις γνώσεις 
που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο αυτών των 
συναντήσεων και των αντιπαραθέσεων με 
τους θεσμικούς και μη θεσμικούς εμπλεκομέ-
νους, στόχος των οποίων ήταν η αναζήτηση 
προσδοκώμενων αποτελεσμάτων, λύσεων και 
στρατηγικών.(Αλμπερομπέλλο)

 � Για την κατάρτιση ενός βιώσιμου σχεδίου, 
είναι πολύ σημαντική η επίτευξη συναίνεσης. 
Για τον σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η διορ-
γάνωση μιας σειράς στρογγυλών τραπεζών με 
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τη συμμετοχή διαφόρων εμπλεκομένων πάνω 
σε θέματα που αφορούν τον ιστορικό πυρήνα 
της πόλης. (Σπλιτ) 

 � Είναι σημαντική η πληροφόρηση και η 
συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία κατάρ-
τισης του σχεδίου διαχείρισης μέσω διαφόρων 
δραστηριοτήτων. (Κότορ)

 � Η συγκέντρωση στοιχείων και πληρο-
φοριών είναι πολύ σημαντική κατά το αρχικό 
στάδιο κατάρτισης ενός σχεδίου διαχείρισης, 
και ενδέχεται να προκύψουν δυσκολίες όταν 
το απαραίτητο υλικό δεν συγκεντρωθεί ή 
όταν υπάρχουν παλαιότερα σχέδια τα οποία 
πρέπει να ενσωματωθούν στο τρέχον σχέδιο

 › Είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθεί το 
υπάρχον υλικό, ιδίως όταν έχουν καταρ-
τιστεί περισσότερα σχέδια διαχείρισης στο 
παρελθόν (Βουθρωτό)

 › Σε περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρ-
χουν διαθέσιμες πληροφορίες και στοι-
χεία, η κατάρτιση του σχεδίου αποδει-
κνύεται δύσκολη. Ωστόσο, η τεκμηρίωση 
που συγκεντρώθηκε κατά τη διαδικασία 
δημιουργίας του σχεδίου διαχείρισης ήταν 
πολύ χρήσιμη για τις δραστηριότητες που 
ακολούθησαν. (Κότορ)

 � Κατά τη διαδικασία δημιουργίας του 
σχεδίου διαχείρισης, στο στάδιο αξιολόγη-
σης της κατάστασης ή ανάπτυξης προτάσε-

ων μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα 
χρήσιμα εργαλεία, όπως μια ανάλυση 
SWOT ή μια ανάλυση λογικού πλαισίου.

 › Για να παρουσιαστούν οι ευκαι-
ρίες ανάπτυξης του μνημείου και να 
εντοπιστούν όλες εκείνες οι δράσεις 
που απαιτούνται για την επίτευξη των 
στόχων προστασίας και ανάδειξης που 
προβλέπονται από την UNESCO, μπορεί 
να αποδειχθεί χρήσιμη η διενέργεια μιας 
ανάλυσης SWOT, η οποία θα εξετάζει 
τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες του 
μνημείου, και θα αναγνωρίζει τις ευκαιρί-
ες και τις απειλές. (Αλμπερομπέλλο)

 › Η ανάλυση λογικού πλαισίου κατά 
την κατάρτιση του σχεδίου διαχείρισης 
αποδείχθηκε εξαιρετικά χρήσιμη διότι 

Πολίτες του Αλμπερομπέλλο Εργαστήριο στο Σπλιτ

Τμήμα του υλικού που συλλέχθηκε κατά τη 
διαδικασία προετοιμασίας της τεκμηρίωσης για 
τον Ενδεικτικό Κατάλογο Υποψηφιοτήτων της 
UNESCO για το Πολιτιστικό Τοπίο του Πιράν με τις 
αλυκές του Σετσόβλιε και τους Στρούνιαν
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συνέδεσε τα κύρια ζητήματα που αναδεί-
χθηκαν, τους παράγοντες, τους στόχους, 
τις προτεραιότητες, τις κατευθυντήριες 
γραμμές, τα μέτρα και τα καθεστώτα 
προστασίας και τις δράσεις. (Κότορ)

 � Για τους σύνθετους χώρους οι οποίοι 
ενέχουν τόσο πολιτιστικές όσο και φυσικές 
αξίες, είναι δύσκολη η κάλυψη των δύο τύ-
πων αξιών σε ένα ενιαίο σχέδιο διαχείρισης 
και η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχε-
δίου.

 › Η κύρια πρόκληση στην κατάρτιση 
ενός σχεδίου διαχείρισης για το μνημείο 
που ενέχει πολιτιστικές και φυσικές αξίες/
χαρακτηριστικά ήταν να καλυφθούν όλα 
τα ζητήματα αλλά και να καταρτιστεί 
ένα Σχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 
(Βουθρωτό) 

 � Δεδομένου ότι αποτελεί έγγραφο στρα-
τηγικής σημασίας για τη διαχείριση των 
Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς, το 
σχέδιο διαχείρισης συνδέεται με διάφορες 
πτυχές της ανάπτυξης του μνημείου και μπο-
ρεί να αναδειχθεί σε πολιτικό ζήτημα. 

 › Το σχέδιο διαχείρισης αναδείχθηκε 
σε πολιτικό ζήτημα διότι οι συζητήσεις 
σχετικά με το σχέδιο αποτέλεσαν μια 
πλατφόρμα άσκησης κριτικής όχι μόνο 
στη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί 
στον πυρήνα της παλαιάς πόλης, αλλά 
και στην ανικανότητα των τοπικών αρ-
χών να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα 
διαχείρισης της πόλης γενικότερα, καθώς 
και στην απουσία κατάλληλων δημοκρα-
τικών διαδικασιών για τη λήψη αποφάσε-
ων στρατηγικής σημασίας. (Σπλιτ)

Κατά την ανάλυση της διαδικασίας υλοποί-
ησης ενός σχεδίου διαχείρισης, σε ορισμένα 
από τα μνημεία αναδείχθηκαν τα ακόλουθα 
συμπεράσματα:

 � Η διαχείριση καθίσταται πολύ σύνθετη 
όταν τα ίδια τα μνημεία είναι σύνθετα και με-
γάλα, ιδίως όταν εμπλέκονται πολλοί φορείς 

 › Η τεράστια έκταση της περιοχής που 
συνθέτει το μνημείο και ο αριθμός των 
εμπλεκομένων καθιστά τη διαχείριση του 
χώρου εξαιρετικά σύνθετη. Η προσέγγιση 
που εφαρμόζεται μέχρι στιγμής βασίζεται 
στον γενικό συντονισμό, ενώ η άμεση δια-
χείριση των διαφόρων στοιχείων του μνη-
μείου ανατίθεται σε μεμονωμένους, κατά 
τόπους αρμόδιους φορείς. (Φερράρα)

 � Υπάρχουν διάφορα μοντέλα υλοποίησης 
ενός σχεδίου διαχείρισης τα οποία απο-
δείχθηκαν αποτελεσματικά, μερικά εκ των 
οποίων εμπεριέχουν τη σύσταση ξεχωριστών 
διαχειριστικών υπηρεσιών.

 › Η Υπηρεσία ιδρύθηκε για τη διεκ-
περαίωση επαγγελματικών και άλλων 
υποθέσεων στους τομείς περιφερειακού 
σχεδιασμού, προστασίας κληρονομιάς, 
ορθής συντήρησης των χώρων που 
υπάγονται στην προστατευόμενη ζώνη 

Το Αρχαιολογικό Πάρκο του Βουθρωτού
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Σχεδιάγραμμα 
του εγκεκριμένου 
μοντέλου 
διεργασιών, 
Το Σχέδιο 
Διαχείρισης 
για το Μνημείο 
Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς 
της UNESCO 
«Οι Τρούλοι του 
Αλμπερομπέλλο», 
2010

Η ανάλυση 
SWOT από 
το Σχέδιο 
Διαχείρισης 
της Φερράρα, 
Πόλη της 
Αναγέννησης και 
του Δέλτα του 
Πάδου, 2011

Ανάλυση 
λογικού 
πλαισίου 
του Σχεδίου 
Διαχείρισης της 
Περιοχής του 
Κότορ: θέματα 
– παράγοντες 
– στόχοι – 
προτεραιότητες 
– μέτρα και 
καθεστώτα 
προστασίας – 
δραστηριότητες, 
2011
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της UNESCO, υλοποίησης του σχεδίου 
διαχείρισης, κατάρτισης προτάσεων 
και αναπτυξιακών σχεδίων, καθώς και 
για τη συνεργασία με όλες τις βαθμίδες 
διακυβέρνησης – σε επίπεδο κράτους, 
ομοσπονδιακό, καντονίου και δήμου. 
(Μόσταρ)

 � Η διαδικασία υλοποίησης ενός σχεδίου 
διαχείρισης μπορεί να αποτελέσει σημαντικό 
πλαίσιο σχεδιασμού, καθώς και σημαντικό 
μέσο συγκέντρωσης πόρων απαραίτητων 
για την υλοποίηση.

 › Η κατάρτιση του σχεδίου υλοποίη-
σης είχε ισχυρή επίδραση σε ό,τι αφορά το 
πλαίσιο σχεδιασμού. Σήμερα, ο δήμος του 
Αλμπερομπέλλο συμμετέχει σε διάφορους 
διαγωνισμούς για χρηματοδότηση, επίσης 
χάρη στην ύπαρξη συνεχούς τεχνικής 
υποστήριξης (Αλμπερομπέλλο)

 � Η διαδικασία υλοποίησης ενός σχεδίου 
διαχείρισης μπορεί επίσης να χρησιμεύει ως 

σημαντικό πλαίσιο για τη συμμετοχή της 
κοινότητας και άλλων εμπλεκομένων στην 
υλοποίηση.

 › Σήμερα υπάρχει έντονη συμμετοχή 
της κοινότητας στα έργα τόσο σε επίπεδο 
σχεδιασμού δράσεων όσο και ενεργής 
συμμετοχής στα έργα αυτά καθεαυτά. 
(Αλμπερομπέλλο)

 � Ένα σχέδιο διαχείρισης μπορεί να αποτε-
λέσει σημαντικό έγγραφο για την ανάπτυξη 
άλλων ολοκληρωμένων στρατηγικών που 
συνδέονται με το Μνημείο Παγκόσμιας Κλη-
ρονομιάς.

 � Στη στρατηγική που εγκρίθηκε από τον 
Δήμο Κέρκυρας για την αειφόρο αστική 
ανάπτυξη, εντοπίζονται τρείς βασικές στρα-
τηγικές που παρουσιάζουν άμεση συνέργεια 
με το σχέδιο διαχείρισης της Παλαιάς Πόλης:

 › Η Στρατηγική Αειφόρου Ανάπτυξης

 › Η Στρατηγική Ολικής Ποιότητας

Χάρτης της Φερράρα, Πόλη της Αναγέννησης και του 
Δέλτα του Πάδου
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 › Η Στρατηγική Ενεργής Συμμετοχής 
Πολιτών

Όλες οι προαναφερόμενες στρατηγικές απο-
τελούν εργαλεία του Δήμου στο πλαίσιο της 
προσέγγισης που εφαρμόζει για την επίτευξη 
στόχων τοπικής ανάπτυξης αλλά και την υλο-
ποίηση του σχεδίου διαχείρισης της Παλαιάς 
Πόλης. (Κέρκυρα)

 � Κατόπιν της ανάλυσης της υλοποίη-
σης των σχεδίων διαχείρισης, μπορούν να 
οριστούν ορισμένα θέματα τα οποία είναι 
σημαντικά για την επικαιροποίηση των 
σχεδίων στο επόμενο στάδιο. 

 � Στην περίπτωση της Ραβέννα, διατυπώ-
θηκαν οι εξής κατευθυντήριες γραμμές για 
τη διαδικασία επικαιροποίησης:

 � Διεξοδική ανάλυση της πρώτης έκδο-
σης του σχεδίου διαχείρισης, ακόμη και σε 
αντιπαραβολή με άλλα έγγραφα τα οποία 
καταρτίζονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, 
αναδεικνύοντας όσα θα μπορούσαν να απο-
τελέσουν αδύναμους κρίκους ή όσα δεν έχουν 
αναπτυχθεί επαρκώς, και με όλα τα υπόλοιπα 
έγγραφα που καταρτίζονται από διάφορους 
φορείς που εμπλέκονται στο Μνημείο της 
Ραβέννα και τα οποία θα μπορούσαν να απο-
δειχθούν χρήσιμα για τη σύνταξη της δεύτε-
ρης έκδοσης

 � Ανάπτυξη θεματικών συναντήσεων με 
τους διάφορους εμπλεκόμενους φορείς του 
Μνημείου (Δήμος της Ραβέννα, Επιθεώρηση 
για την Αρχιτεκτονική Κληρονομιά και τα Το-
πία για τις επαρχίες της Ραβέννα, Φερράρα, 
Φορλί-Τσεζένα και Ρίμινι, Αρχιεπισκοπή της 
Ραβέννα-Τσέρβια, Περιφερειακή Διεύθυνση 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Τοπίων της 
Περιφέρειας της Εμίλια-Ρομάνια), με στόχο, 
αφενός, τον προσδιορισμό των γνωστικών 
στοιχείων που συνδέονται με τη δραστηριό-
τητα που περιγράφεται στην προηγούμενη 

παράγραφο και, αφετέρου, την καλύτερη 
κατανόηση και χρήσιμες αναλύσεις που θα 
συμβάλλουν στην αναθεώρηση του εν λόγω 
εγγράφου, όπως αναφέρεται στο επόμενο 
στάδιο

 � Ανάπτυξη μεθόδων, κατευθυντήριων 
γραμμών ή νομοθετικών οργάνων για τη 
δημιουργία ενός συστήματος δεικτών που 
θα χρησιμοποιούνται στην παρακολούθη-
ση των συνολικών επιδόσεων του μνημείου 
UNESCO, από όλους τους διάφορους εμπλε-
κόμενους φορείς, με ιδιαίτερη όμως μνεία στις 
δραστηριότητες που διεξάγει ο Δήμος της 
Ραβέννα, υπό την ιδιότητα του συντονιστή 
του σχεδίου. (Ραβέννα)

Συνέλευση με συμμετοχή της τοπικής κοινότητας, 
Αλμπερομπέλλο
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Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας, Μνημείο Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς της UNESCO, Προτάσεις για την 
επικαιροποίηση του Σχεδίου Διαχείρισης – Σχέδιο 
Δράσης 2013-2018
Παραδοτέο του έργου «Επίτευξη της αειφορίας 
μέσω μίας ολοκληρωμένης προσέγγισης στη 
διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς», 2014
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Το νομικό και θεσμικό πλαίσιο για τη δια-
χείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς δια-
φέρουν από χώρα σε χώρα, και εξαρτώνται 
επίσης από τον τύπο του μνημείου. 

Τα συνηθέστερα στοιχεία ενός νομικού 
πλαισίου είναι τα ακόλουθα:

 � Εθνικό και τοπικό δίκαιο που διέπει την 
προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς

 � Συμπληρωματική νομοθεσία από άλλους 
τομείς που διέπει τη φυσική και περιβαλλο-
ντική προστασία, τον χωροταξικό σχεδιασμό 
και την κατασκευή κτιρίων κλπ.

 � Οι διάφοροι κανονισμοί σε επίπεδο περι-
φέρειας, επαρχίας και δήμου

 � Διεθνείς κανονισμοί (για παράδειγμα: η 
Σύμβαση για την Παγκόσμια Κληρονομιά 
της UNESCO του 1972) συμπεριλαμβανομέ-
νων των κανονισμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
(όπως Natura 2000 και Ramsar, στις περι-
πτώσεις που τα μνημεία διαθέτουν επίσης 
φυσικές αξίες)

 � Σε ορισμένες περιπτώσεις προβλέπονται 
ειδικοί νόμοι για την προστασία των Μνη-
μείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς (ΜΠΚ) ή 
για τη δημιουργία ειδικών θεσμών διαχείρι-
σης των ΜΠΚ (όπως του Περιφερειακού Νό-
μου για την ίδρυση του Ιδρύματος που είναι 
αρμόδιο για τη διαχείριση στην Ακουιλήια ή 
του Ειδικού Νόμου για την Προστασία των 
ΜΠΚ στην περίπτωση του Κότορ)

Η ύπαρξη ενός πλαισίου πολεοδομικού 
σχεδιασμού αναγνωρίζεται ως πολύ σημα-
ντικό στοιχείο του νομικού συστήματος, και 
μπορεί να περιλαμβάνει διάφορα εργαλεία 
σχεδιασμού: από χωροταξικά σχέδια σε περι-
φερειακό και τοπικό επίπεδο έως σχέδια αρ-
χιτεκτονικής τοπίου και πολεοδομικά κ.λπ.

Το θεσμικό πλαίσιο ορίζεται διαφορετικά 
από χώρα σε χώρα. Εξαρτάται ιδίως από τον 
τύπο του μνημείου, εάν δηλαδή πρόκειται 
για μεμονωμένο κτίριο ή πολιτιστικό τοπίο. 
Σε περιπτώσεις πιο σύνθετων μνημείων, το 
θεσμικό πλαίσιο είναι εξίσου πιο σύνθετο 
(όπως στην περίπτωση της Φερράρα, της 
Πόλης της Αναγέννησης και του Δέλτα του 
Πάδου ή της Φυσικής και Πολιτιστικο-Ιστο-
ρικής Περιοχής του Κότορ). Συνήθως, ένα 
θεσμικό σύστημα για την προστασία και τη 
διαχείριση των ΜΠΚ καλύπτει όλα τα επί-
πεδα: εθνικό, περιφερειακό, επαρχιακό και 
δημοτικό. Η συνεργασία μεταξύ των οργανι-
σμών που δραστηριοποιούνται στα διάφορα 
επίπεδα είναι πολύ σημαντική. Πολύ συχνά, 
για τη διαχείριση των ΜΠΚ δημιουργούνται 
ειδικοί θεσμοί (όπως Συμβούλια, Υπηρεσίες ή 
Ιδρύματα). Περισσότερες πληροφορίες σχε-

Διάφορα επίπεδα νομοθεσίας για την Παλαιά Πόλη 
της Κέρκυρας, Προτάσεις για την επικαιροποίηση 
του Σχεδίου Διαχείρισης – Σχέδιο Δράσης 2013–2018

5.2. Νομικό και θεσμικό πλαίσιο
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τικά με τα διάφορα μοντέλα θεσμικών συστη-
μάτων και συστημάτων διαχείρισης παρουσι-
άζονται στο κεφάλαιο που ακολουθεί.

Απόφαση σχετικά με την  Ίδρυση της Υπηρεσίας 
“Stari grad” στο Μόσταρ, Σχέδιο Διαχείρισης για 
την Παλαιά Πόλη του Μόσταρ, 2005
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Ο τύπος του συστήματος διαχείρισης δι-
αφέρει ανάλογα με το νομικό και θεσμικό 
πλαίσιο σε κάθε χώρα. Εξαρτάται επίσης 
σημαντικά από τον τύπο και το μέγεθος του 
μνημείου, τις διαφορές στο τοπικό περιβάλ-
λον και τους βασικούς εμπλεκόμενους.

Στα μνημεία που περιλαμβάνονται στο έργο 
EX.PO AUS, έχουν εντοπιστεί διάφορα μο-
ντέλα συστημάτων διαχείρισης:

 � Όταν το ΜΠΚ είναι ένα μεμονωμένο 
μνημείο ιδιωτικής ιδιοκτησίας, ο ιδιοκτή-
της είναι ο βασικός εμπλεκόμενος, ενώ η 
συμμετοχή των υπόλοιπων εμπλεκομένων 
επικεντρώνεται σε συγκεκριμένους τομείς 
δραστηριότητας. Ένα τέτοιο παράδειγμα 
είναι το Επισκοπικό Σύμπλεγμα της Ευ-
φρασιανής Βασιλικής στο Πόρετς, το οποίο 
αποτελεί ιδιοκτησία μιας θρησκευτικής 
οργάνωσης, ενώ ο Δήμος του Πόρετς και η 
Υπηρεσία για την Προστασία Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς συμμετέχουν επίσης στην προ-
στασία και τη συντήρησή του.

 � Σε περιπτώσεις στις οποίες το ΜΠΚ είναι 
μια αστική περιοχή, ή τμήμα αστικής περι-
οχής (για παράδειγμα: Αλμπερομπέλλο και 
Κέρκυρα), ο Δήμος είναι συνήθως αρμόδιος 
για τη διαχείριση. Ο Δήμος, εν προκειμένω, 
συντονίζει τους υπόλοιπους εμπλεκόμε-
νους, ενώ συχνά ενδέχεται να συσταθεί μια 
Συντονιστική Επιτροπή, ή μια επιχειρησιακή 
Τεχνική Επιτροπή (όπως στην περίπτωση 
της Κέρκυρας).

 � Όταν το ΜΠΚ είναι ένα σύνθετο μνη-
μείο, πολιτιστικό τοπίο ή αρχαιολογικός 
χώρος, συχνά συστήνεται ένα συντονιστικό 
όργανο αποτελούμενο από εκπροσώπους 
των βασικών εμπλεκομένων, τόσο των δη-

μόσιων οργανισμών όσο και άλλων φορέων. 
Ορισμένα τέτοια παραδείγματα είναι τα 
ακόλουθα: 

 › Συντονιστική Επιτροπή του Μνη-
μείου (Φερράρα)

 › Επιτροπή Συντονισμού (Ραβέννα)

 › Συμβούλιο Διαχείρισης ( (Κότορ)

 › Διαχειριστική Μονάδα (Σπλιτ)

 � Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούν να 
συσταθούν από την Πολιτεία ειδικά κρατικά 
θεσμικά όργανα. Ορισμένα τέτοια παρα-
δείγματα είναι τα ακόλουθα:

 › Υπηρεσία για την Παλαιά Πόλη του 
Μόσταρ

 › Γραφείο Διοίκησης και Συντονισμού 
του Βουθρωτού

Τα εν λόγω κρατικά ιδρύματα μπορούν να 
διαθέτουν διοικητικό συμβούλιο (όπως στην 
περίπτωση του Βουθρωτού)

 � Μπορούν επίσης να υπάρχουν διάφορες 
μορφές συμπράξεων δημοσίου-ιδιωτικού 
τομέα, όπως στην περίπτωση του Ιδρύματος 
Ακουιλήιας

Υπάρχουν επίσης ορισμένα ενδιαφέροντα 
μοντέλα τα οποία συνδέουν διαφορετικούς 
εμπλεκόμενους με διαφορετικούς τρόπους, 
όπως: μια Συνέλευση Συνεργασίας η οποία 
διασφαλίζει τη συμμετοχή των εμπλεκομέ-
νων στον καθορισμό στρατηγικών πολιτικών 
(όπως στην περίπτωση της Κέρκυρας) ή 
οριζόντια εθνικά και διακρατικά δίκτυα που 
στοχεύουν στην ενδυνάμωση των σχέσεων 
συνεργασίας, στην ανταλλαγή πληροφοριών 
και καλών πρακτικών και στην υλοποίηση 
συγκεκριμένων δράσεων βάσει κοινών συμ-
φερόντων.

Οι βασικοί εμπλεκόμενοι που ορίζονται σε 
σχέση με τα επιμέρους μνημεία είναι διά-
φοροι και εξαρτώνται κυρίως από τον τύπο 

5.3.  Τύποι συστημάτων διαχεί-
ρισης και βασικών εμπλεκο-
μένων, αρμοδιότητες,  
συντονισμός εμπλεκομένων
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του μνημείου και το νομικό και θεσμικό 
σύστημα. Σε μεγάλα και πιο σύνθετα μνη-
μεία, όπως πολιτιστικά τοπία ή αστικές 
περιοχές, οι βασικοί εμπλεκόμενοι ποικί-
λουν σε αριθμό και ιδιότητα. 

 � Οι κρατικές και τοπικές αρχές απο-
τελούν βασικό εμπλεκόμενο σε όλα τα 
μνημεία

 � Βασικοί εμπλεκόμενοι σε όλα τα 
μνημεία είναι επίσης τα ιδρύματα που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς, 
καθώς και άλλα ιδρύματα αρμόδια για 
διάφορους τομείς και σε όλες τις βαθμί-
δες διοίκησης, σε εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο (ξεκινώντας από τα 
Υπουργεία Πολιτισμού, τα Ιδρύματα για 
την Προστασία Κληρονομιάς, τα Μουσεία 
κ.λπ.)

 � Σε κατοικημένους προστατευόμενους 
χώρους, όπως είναι οι αστικές περιοχές, 

οι κάτοικοι, οι ιδιοκτήτες ακινήτων και η 
τοπική κοινότητα αποτελούν πολύ σημαντι-
κούς εμπλεκόμενους (όπως στην περίπτωση 
της Κέρκυρας, του Σπλιτ, του Ντουμπρό-
βνικ, του Αλμπερομπέλλο, του Κότορ, κ.λπ.)

 � Σε περιπτώσεις θρησκευτικής κληρο-
νομιάς, οι θρησκευτικές οργανώσεις ανα-
γνωρίζονται επίσης ως εμπλεκόμενοι φορείς 
(όπως στην περίπτωση του Επισκοπικού 
Συμπλέγματος της Ευφρασιανής Βασιλικής 
στο Πόρετς)

 � Επιπλέον, δεδομένου ότι τα περισσότερα 
μνημεία χρησιμοποιούνται ενεργά για διά-
φορους τομείς του πολιτισμού, οι πάροχοι 
υπηρεσιών πολιτισμού συγκαταλέγονται 
επίσης ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φο-
ρείς

 � Έχοντας υπόψη τις δυνατότητες αξιο-
ποίησης των ΜΠΚ στους τομείς της εκπαί-
δευσης και της έρευνας, τα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, από σχολεία μέχρι πανεπιστήμια, 
θεωρούνται εξίσου σημαντικοί εμπλεκόμενοι

Σπλιτ
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 � Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι 
εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών 
θεωρούνται επίσης πολύ σημαντικοί εμπλε-
κόμενοι για όλους τους τύπους μνημείων 

 � Εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κό-
σμου, του τομέα των υπηρεσιών και των 
υποδομών είναι επίσης σημαντικοί εμπλε-
κόμενοι και έχουν ήδη αναγνωριστεί σε ορι-
σμένα μνημεία (όπως στην περίπτωση του 
Αλμπερομπέλλο)

 � Ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα σε όλα 
σχεδόν τα ΜΠΚ είναι ο τουρισμός και, ως 
εκ τούτου, οι τουρίστες και οι επισκέπτες 
μπορούν επίσης να αναγνωριστούν ως 
εμπλεκόμενοι, και πρέπει να λαμβάνονται 
απαραιτήτως υπόψη ώστε να βρίσκονται 
τρόποι συμμετοχής τους

Πιράν Ακουιλήια

Ντουμπρόβνικ Αλμπερομπέλλο
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Γενικότερα, τα ζητήματα συντήρησης, απο-
κατάστασης και τεχνικής συντήρησης της 
κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένων των 
Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς, ρυθμί-
ζονται σε όλες τις χώρες από την εθνική νο-
μοθεσία για την προστασία της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και αποτελούν κύρια αρμοδιό-
τητα των κρατικών θεσμικών οργάνων.

Λόγω του ειδικού τους καθεστώτος, τα Μνη-
μεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς ενδέχεται να 
χαίρουν ειδικής μεταχείρισης σε ό,τι αφορά 
τη συντήρηση και την αποκατάστασή τους, 
η οποία μπορεί να ρυθμίζεται μέσω ειδικών 
νόμων ή άλλων μηχανισμών (όπως είναι ο 
Ειδικός Νόμος για την Προστασία των ΜΠΚ 
στην περίπτωση του Κότορ). 

Στα ΜΠΚ που διαθέτουν σχέδια διαχείρισης, 
το ζήτημα της συντήρησης, της αποκατά-
στασης και της τεχνικής συντήρησης εμ-
φανίζεται συχνά ως ένας από τους κύριους 
τομείς του σχεδίου. Τα σχέδια διαχείρισης 
αξιολογούν συνήθως την κατάσταση συντή-
ρησης, αποκατάστασης και τεχνικής συντή-
ρησης, παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές 
για τη βελτίωσή της, και ορίζουν πιθανές 

δράσεις. Στην περίπτωση αυτή, όλα όσα 
προτείνονται στο σχέδιο διαχείρισης πρέπει 
να συμμορφώνονται προς το νομικό και 
θεσμικό πλαίσιο, ενώ η πρόσθετη αυτή ειδι-
κή μεταχείριση αναφορικά με τη συντήρηση, 
την αποκατάσταση και την τεχνική συντή-
ρηση μπορεί να συμβάλει στην υλοποίηση 
ορισμένων διεργασιών.

Γενικότερα, το ζήτημα της τεχνικής συντή-
ρησης δεν αναλύεται ξεχωριστά, είτε επειδή 
δεν θεωρείται βασικό στο πλαίσιο του σχε-
δίου διαχείρισης, είτε επειδή δεν έχει ακόμη 
αντιμετωπιστεί επαρκώς. 

Ένας από τους δείκτες κατάλληλης μεταχεί-
ρισης του μνημείου και της σχέσης μεταξύ 
της προστασίας και της διαχείρισης της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανο-
μένων των ΜΠΚ, είναι ο βαθμός στον οποίο 
η διαχείριση των πολιτιστικών χώρων έχει 
γενικότερα αναγνωριστεί στο πλαίσιο ενός 
συστήματος προστασίας. Στη Σλοβενία και 
στο Μαυροβούνιο, οι Νόμοι για την Προ-
στασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (του 
2008 στη Σλοβενία και του 2010 στο Μαυ-
ροβούνιο, αντίστοιχα) αναγνωρίζουν το σχέ-
διο διαχείρισης ως ένα από τα μέσα για την 
ολοκληρωμένη προστασία της πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Οι εν λόγω νόμοι διέπουν επί-
σης τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

Το Αρχαιολογικό Πάρκο του ΒουθρωτούΗ Πατριαρχική Βασιλική της Ακουιλήιας

5.4.  Η σχέση της διαχείρισης με 
τη συντήρηση, αποκατάστα-
ση και τεχνική συντήρηση
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Ο πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδι-
ασμός έχει αναγνωριστεί στην περίπτωση 
πολλών μνημείων ως σημαντικό τμήμα του 
νομικού και θεσμικού πλαισίου.

Η εφαρμογή ολοκληρωμένης προσέγγισης 
στον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδια-
σμό και στην προστασία και διαχείριση της 
κληρονομιάς, γενικότερα, και των Μνημεί-
ων Παγκόσμιας Κληρονομιάς, ειδικότερα, 
κρίνεται πολύ σημαντική ιδίως σήμερα που 
υφίστανται προφανείς απειλές για ορισμένα 
μνημεία σε ό,τι αφορά τη διαφύλαξη των αξι-
ών τους λόγω της ισχνής σύνδεσης μεταξύ 
του σχεδιασμού και της προστασίας/διαχεί-
ρισης. Αυτό ισχύει κυρίως για μεγαλύτερες 
περιοχές, αστικές περιοχές και πολιτιστικά 
τοπία, ή μνημεία τα οποία διαθέτουν τόσο 
φυσικές όσο και πολιτιστικές αξίες και όπου 
η σχέση μεταξύ του πολεοδομικού και του 
χωροταξικού σχεδιασμού και της προστασί-
ας της κληρονομιάς είναι πολύ πιο σύνθετη. 

Ο πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδια-
σμός ρυθμίζεται σε όλες τις χώρες από οικείο 
νομικό πλαίσιο, ενώ η σύνδεση μεταξύ του 
σχεδιασμού και της προστασίας/διαχείρισης 
της κληρονομιάς ρυθμίζεται μέσω νόμων 
σχεδιασμού ή νόμων που διέπουν την πολι-
τιστική κληρονομιά. Αυτή η σχέση είναι δια-
φορετική από χώρα σε χώρα. Αν και κρίνεται 
απαραίτητη η ειδική μεταχείριση των Μνη-
μείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς στο πλαίσιο 
αυτών των συστημάτων, δεν εφαρμόζεται 
ωστόσο ακόμη σε όλα τα μνημεία. 

Η κατάρτιση ενός σχεδίου διαχείρισης μπο-
ρεί να είναι πολύ σημαντική στην περίπτωση 
αυτή. Ο πολεοδομικός και χωροταξικός 
σχεδιασμός αντιμετωπίζεται σχεδόν πάντα 
ως ένα από τα θέματα/ζητήματα που ρυθμί-
ζονται σε ένα σχέδιο διαχείρισης. Είθισται 

να διενεργείται σχετική ανάλυση και να δια-
τυπώνονται συστάσεις βελτίωσης. Ωστόσο, 
το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσον οι 
συστάσεις αυτές είναι δεσμευτικές. Υπάρ-
χουν παραδείγματα όπου έχει αναγνωριστεί 
μέσω της νομοθεσίας ότι όλα τα πολεοδο-
μικά και χωροταξικά σχέδια πρέπει να συμ-
μορφώνονται προς μια Μελέτη Προστασίας 
και ένα σχέδιο διαχείρισης (όπως ισχύει στο 
Μαυροβούνιο).

Η συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργά-
νων που εμπλέκονται στην προστασία της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και των θεσμικών 
οργάνων σχεδιασμού είναι απολύτως απα-
ραίτητη στον τομέα αυτό. Η συνεργασία 
μπορεί να ενισχυθεί μέσω μιας διαδικασίας 
κατάρτισης σχεδίου διαχείρισης ή να οριστεί 
ως αναπόσπαστο στοιχείο του συστήματος 
διαχείρισης (μέσω της σύστασης συντονιστι-
κών φορέων κ.λπ.)

Χωροταξικό Σχέδιο του Δήμου του Κότορ (1987) 
όπου απεικονίζεται η περιοχή Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς 

5.5.  Η σχέση της διαχείρισης με 
τον πολεοδομικό και χωρο-
ταξικό σχεδιασμό
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Τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς απο-
τελούν πολύ σημαντικούς πόρους για την 
εκάστοτε επικράτεια στην οποία ανήκουν, 
και μέσω της κατάλληλης προστασίας και 
διαχείρισής τους μπορούν να συνεισφέρουν 
σημαντικά στην αειφόρο ανάπτυξη της πε-
ριοχής. Ο ρόλος αυτός και η σπουδαιότητα 
των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς 
πρέπει να αναγνωριστεί σε όλα τα στρατη-
γικά έγγραφα, σε εθνικό έως και σε τοπικό 
επίπεδο. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει ακόμη 
για τα υπό ανάλυση μνημεία, επισημαίνεται 
δε ότι ο ρόλος των Μνημείων Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς στην αειφόρο ανάπτυξη πρέπει 
να ενισχυθεί.

Είναι σημαντικό να εξεταστεί κατά πόσον 
τα θέματα που σχετίζονται με την αειφόρο 
ανάπτυξη έχουν αναγνωριστεί στα σχέδια 
διαχείρισης αλλά και κατά πόσο στην πραγ-
ματικότητα αποτελούν μέρος του συστήμα-
τος διαχείρισης. Τα μνημεία που διαθέτουν 
σχέδια διαχείρισης πραγματεύονται συνήθως 
τα θέματα αυτά μέσω των διαφόρων ζητημά-
των που εξετάζουν: αξιοποίηση του μνημεί-
ου, τουρισμός, οικονομική αξία, δημιουργία 
εμπορικού σήματος... 

Ένα από τα κύρια θέματα που σχετίζονται με 
την ανάπτυξη των μνημείων είναι ο τουρι-
σμός, ο οποίος αποτελεί ασφαλώς ευκαιρία 
ανάπτυξης όμως, ταυτόχρονα, μπορεί να με-
τατραπεί σε απειλή. Ως εκ τούτου, είναι πολύ 
σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η φέρουσα 
ικανότητα του μνημείου.

Τα μνημεία που περιλαμβάνονται στην πα-
ρούσα μελέτη παίζουν σημαντικό ρόλο στην 
οικονομική και, κυρίως, στην τουριστική 
ανάπτυξη των περιοχών στις οποίες ανή-
κουν. 

Ένα σχέδιο διαχείρισης πρέπει να διαθέτει 
μακροπρόθεσμα μέτρα αειφόρου ανάπτυξης, 
όμως μπορεί επίσης να προτείνει συγκεκρι-
μένες δράσεις που θα συμβάλλουν προς την 
εν λόγω ανάπτυξη.

Είναι σημαντικό τα θέματα που πραγματεύ-
εται ένα Σχέδιο Διαχείρισης να εναρμονίζο-
νται με όλα τα υπόλοιπα έγγραφα πολιτικής 
και τις υφιστάμενες στρατηγικές, συμπερι-
λαμβανομένων όσων προβλέπονται όχι μόνο 
σε τοπικό και εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό 
και διεθνές επίπεδο (όπως είναι η «Ατζέντα 
21 για τον Πολιτισμό» ή «Το μέλλον που 
θέλουμε» του ΟΗΕ).

Η ανάγκη εναρμόνισης των στρατηγικών 
προστασίας και τουριστικής ανάπτυξης των ΜΠΚ

5.6.  Η σχέση της διαχείρισης με 
την ανάπτυξη (πολιτικές, 
στρατηγικές κλπ.)
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Για να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα του 
συστήματος διαχείρισης απαιτούνται, πέραν 
του νομικού θεσμικού πλαισίου και των πό-
ρων, διάφορα στοιχεία, συμπεριλαμβανομέ-
νων των οικονομικών.

Η χρηματοδότηση για την προστασία και τη 
διαχείριση των μνημείων που περιλαμβάνο-
νται στο έργο EX.PO AUS προέρχεται κατά 
κύριο λόγο από τις ακόλουθες πηγές:

 � Κυβέρνηση, υπουργεία 

 � Τοπική αυτοδιοίκηση (δήμοι)

 � Επιχορηγήσεις και δωρεές, από την ΕΕ 
και άλλες πηγές

 � Ιδιωτικές δωρεές

 � Εισιτήριο για τα μνημεία που διαθέτουν 
το εν λόγω σύστημα

Το ζήτημα της χρηματοδότησης αποτελεί 
ένα από τα θέματα που πραγματεύεται το 
Σχέδιο Διαχείρισης, όμως στην πλειονότητα 
των περιπτώσεων, δεν αναλύεται διεξοδικά. 

Έχει αναγνωριστεί ότι η διαδικασία κατάρ-
τισης του σχεδίου διαχείρισης ή το σχέδιο 
αυτό καθεαυτό μπορεί να αποτελέσει εξαι-
ρετικά χρήσιμη βάση για τη διαδικασία συ-
γκέντρωσης πόρων κατά την υλοποίησή του 
(όπως στην περίπτωση του Αλμπερομπέλλο 
που συμμετέχει σε διάφορες προκηρύξεις 
χρηματοδότησης, επίσης χάρη στη συνεχή 
τεχνική υποστήριξη που καθιερώθηκε κατά 
την κατάρτιση του σχεδίου διαχείρισης).

Δράσεις προβολής των Μνημείων Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς μέσω έργων της ΕΕ, μια έκδοση 
αφιερωμένη στην Ευφρασιανή Βασιλική του 
Πόρετς, στο πλαίσιο του έργου EX.PO AUS

Διάφορα μοντέλα χρηματοδότησης, το 
παράδειγμα του Μόσταρ

5.7. Χρηματοδότηση και κονδύλια
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Με βάση τα υφιστάμενα μοντέλα που αξιο-
λογούν την αποτελεσματικότητα της διαχεί-
ρισης, αποφασίστηκε ότι για τη διαδικασία 
αξιολόγησης των πιλοτικών περιοχών στο 
πλαίσιο του έργου EX.PO AUS θα χρησίμευε 
ως σημείο αφετηρίας η μεθοδολογία που 
έχει σχεδιαστεί στην «Εργαλειοθήκη για 
την Ανάδειξη της Κληρονομιάς μας – Αξι-
ολόγηση της αποτελεσματικότητας στη 
διαχείριση των Φυσικών Μνημείων Πα-
γκόσμιας Κληρονομίας». Δύο εργαλεία της 
«Εργαλειοθήκης για την Ανάδειξη της Κλη-
ρονομιάς μας» δοκιμάστηκαν στο πλαίσιο 
του έργου (το Εργαλείο 5 – Αξιολόγηση του 
Σχεδιασμού Διαχείρισης και το Εργαλείο 8 – 
Αξιολόγηση των Διαδικασιών Διαχείρισης), 
βάσει των οποίων σχεδιάστηκε ένα ερω-
τηματολόγιο το οποίο διανεμήθηκε στους 
εταίρους του έργου και, στη συνέχεια, ανα-
λύθηκε. Κατά την υλοποίηση του έργου το 
2014–2015, ολοκληρώθηκε ο Κύκλος ΙΙ των 
Περιοδικών Εκθέσεων της UNESCO για την 
Ευρώπη και τη Βόρειο Αμερική, όπου περιέ-
χονται εκθέσεις για τα Μνημεία Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς που περιλαμβάνονται στο 
έργο EX.PO AUS. Για να σχηματιστεί μια 
ολοκληρωμένη εικόνα, αναλύθηκαν επίσης 
τα δεδομένα παρακολούθησης των Περιο-
δικών Εκθέσεων της UNESCO. Η πλήρης 
ανάλυση παρουσιάζεται στην έκθεση με 
τίτλο «Αξιολόγηση και παρακολούθηση της 
αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των 
Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 
UNESCO στην Αδριατική» και διατίθεται 
στον δικτυακό τόπο του έργου EX.PO AUS: 
www.expoaus.org.

Κατόπιν της ανάλυσης των δεδομένων που 
προέρχονταν από τις Περιοδικές Εκθέσεις 
της UNESCO και των δύο εργαλείων της 
Εργαλειοθήκης για την Ανάδειξη της Κληρο-
νομιάς μας μπορούν να εξαχθούν τα ακόλου-
θα συμπεράσματα:

 � Βάσει των ερωτηματολογίων για τις Πε-
ριοδικές Εκθέσεις της UNESCO, διαπιστώ-
θηκαν τα εξής:

 › Τα προγράμματα παρακολούθησης 
στους χώρους, που προσανατολίζονται 
προς τις ανάγκες διαχείρισης ή/και στην 
καλύτερη κατανόηση της Εξαιρετικής 
Οικουμενικής Αξίας, πρέπει να βελτιω-
θούν, δεδομένου ότι στην πλειονότητα 
των μνημείων η παρακολούθηση είναι 
ανεπαρκής, ή δεν έχει σχεδιαστεί ή δεν 
είναι προσανατολισμένη προς τις ανά-
γκες της διαχείρισης ή/και προς την 
καλύτερη κατανόηση της Εξαιρετικής 
Οικουμενικής Αξίας

 › Υπάρχει εμφανώς ανάγκη καλύτε-
ρης επεξεργασίας των κύριων δεικτών, 
για τη μέτρηση της κατάστασης της 
συντήρησης και την παρακολούθηση 
της διαφύλαξης της Εξαιρετικής Οικου-
μενικής Αξίας του χώρου. Σε ορισμένα 
μνημεία αυτοί οι δείκτες πρέπει να κα-
θοριστούν και να ενσωματωθούν στο 
σύστημα διαχείρισης, ενώ στα μνημεία 
που ήδη διαθέτουν δείκτες, η παρακο-
λούθηση της κατάστασης των εν λόγω 
δεικτών χρήζει βελτίωσης.

 › Σε ό,τι αφορά το επίπεδο συμμε-
τοχής των διαφόρων εμπλεκομένων 
στην παρακολούθηση, είναι προφανές 
ότι χρήζει βελτίωσης. Παρόλο που ο 
βαθμός συμμετοχής των διαχειριστών/
συντονιστών της Παγκόσμιας Κληρο-
νομιάς και του προσωπικού και των το-
πικών/δημοτικών αρχών είναι ύψιστος, 
απαιτείται πάρα ταύτα η ενίσχυσή του, 
καθώς και η συμμετοχή άλλων εμπλε-
κομένων οι οποίοι επί του παρόντος 
συμμετέχουν πλημμελώς: τοπικές κοι-
νότητες, ερευνητές, ΜΚΟ, βιομηχανία, 
τοπικοί γηγενείς πληθυσμοί

 � Κατόπιν ανάλυσης των εργαλείων της 
Εργαλειοθήκης για την Ανάδειξη της Κλη-
ρονομιάς μας, μπορούν να εξαχθούν τα ακό-
λουθα συμπεράσματα:

5.8.  Παρακολούθηση της αποτε-
λεσματικότητας



79

 › Τα σχέδια διαχείρισης χρησιμο-
ποιούνται ως πρωτεύοντα έγγραφα 
σχεδιασμού, και στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων, είναι καλά σχεδιασμένα, 
με επαρκώς προσδιορισμένα θέματα 
και διεργασίες, παρέχοντας επαρκές και 
κατάλληλο πλαίσιο εφαρμογής πολι-
τικών για τη διαχείριση των Μνημείων 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Ωστόσο, το 
κύριο πρόβλημα στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων είναι η υλοποίηση των 
σχεδίων. Η υλοποίηση, η παρακολούθη-
ση και η διαδικασία αναθεώρησης του 
σχεδίου πρέπει να βελτιωθεί. 

 › Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις 
για τη λειτουργία ενός συστήματος δια-
χείρισης είναι η ύπαρξη και η λειτουργία 
μιας σαφώς καθορισμένης δομής δια-
χείρισης και μηχανισμού διαχείρισης. Σε 
πολλές περιπτώσεις, έχει αναγνωριστεί και 
εντοπιστεί η ύπαρξη φορέων διαχείρισης, 
οι οποίοι όμως δεν λειτουργούν. 

 › Μια ακόμη προφανής δυσκολία είναι 
η συνεργασία των διαφόρων ενδιαφερο-
μένων, η συμμετοχή όλων των εμπλεκομέ-
νων, η συμμετοχή της τοπικής κοινότητας 

Διάγραμμα που παρουσιάζει τη σχέση μεταξύ των εργαλείων στην Εργαλειοθήκη για την Ανάδειξη της Κληρονομιάς 
μας και του Πλαισίου Αποτελεσματικότητας Διαχείρισης των Παγκόσμιων Πολιτιστικών Προστατευόμενων Περιοχών, 
Hockings, M., James, R., Stolton, S., Dudley, N., Mathur, V., Makombo, J., Courrau, J. και Parrish, J. (2008), Enhancing 
our Heritage Toolkit. Assessing management effectiveness of Natural World Heritage sites, Παρίσι, Κέντρο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO (Μελέτες για την Παγκόσμια Κληρονομιά 23.), σελ. 23.
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και η μεγαλύτερη συμμετοχή όλων των 
εμπλεκομένων στη λήψη αποφάσεων 
διαχείρισης. 

 › Κρίνεται απαραίτητη η βελτίωση 
των μηχανισμών παρακολούθησης και 
χρηματοδότησης

 › Απαιτείται βελτίωση της διαχείρι-
σης του τουρισμού και των επισκεπτών 

 › Οι δυσκολίες είναι ακόμη εντο-
νότερες σε πιο σύνθετα μνημεία που 
καλύπτουν μεγαλύτερη έκταση και πε-
ριέχουν φυσικά και πολιτιστικά στοιχεία 
ή στοιχεία πολιτιστικού τοπίου, που 
σχετίζονται κυρίως με την ολοκληρωμέ-
νη διαχείριση του χώρου και όλων των 
στοιχείων. Στα πιο σύνθετα μνημεία τα 
συστήματα διαχείρισης είναι επίσης πιο 
σύνθετα σε χωρο-εδαφικό και διοικητικό 
επίπεδο.

 › Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα σύ-
στημα διαχείρισης που καταρτίζεται για 
την προστατευόμενη περιοχή δεν λαμ-
βάνει επαρκώς υπόψη τη ζώνη προστα-
σίας, και αυτό είναι μια ανεπάρκεια που 
πρέπει να αντιμετωπιστεί. 

Τα ερωτηματολόγια από τις Περιοδικές Εκ-
θέσεις της UNESCO και τα δύο εργαλεία 
από την Εργαλειοθήκη για την Ανάδειξη της 
Κληρονομιάς μας είναι εμφανώς χρήσιμα 
στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 
της διαχείρισης. Οι αναλύσεις που διενεργή-
θηκαν για τα μνημεία του έργου EX.PO AUS 
παρέχουν μια σαφή εικόνα της κατάστασης 
της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης 
και προσδιορίζουν τους τομείς στους οποί-
ους αυτή χρήζει βελτιώσεων. 

Μολονότι δύο μόνο εργαλεία από την Εργα-
λειοθήκη για την Ανάδειξη της Κληρονομιάς 
μας δοκιμάστηκαν στο πλαίσιο του έργου, 
αποδείχθηκαν πολύ χρήσιμα. Ωστόσο, είναι 
ογκώδη και η συμπλήρωσή τους αποδείχθη-
κε ιδιαίτερα χρονοβόρα. 

Η διαδικασία αξιολόγησης και παρακολού-
θησης της αποτελεσματικότητας της δια-
χείρισης είναι ένας πολύ σημαντικός κρίκος 
στην αλυσίδα του συστήματος διαχείρισης 
των μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς, και 
πρέπει να εφαρμόζεται κυρίως για να βοηθά 
τους διαχειριστές ώστε να εργάζονται με τη 
μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα 
και για να παρέχει υλικό για τη βελτίωση 
του συνολικού συστήματος διαχείρισης. 
Προκειμένου η διαδικασία αυτή να αποτε-
λέσει αναπόσπαστο τμήμα του συστήματος 
διαχείρισης, συστήνουμε τη χρήση των ήδη 
καθιερωμένων πλαισίων που χρησιμοποιούν 
τα Κράτη Μέλη για την υποβολή εκθέσεων 
στην Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς. 
Τα ζητήματα που συνδέονται με την απο-
τελεσματικότητα της διαχείρισης πρέπει να 
περιγράφονται διεξοδικά στις εκθέσεις Κα-
τάστασης Προστασίας ή στις Περιοδικές Εκ-
θέσεις. Με τον τρόπο αυτό, θα είναι εφικτή η 
παρακολούθηση των εν λόγω ζητημάτων σε 
συστηματική βάση. 
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