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ΠΡΟΛΟΓΟ 
 

«Η αξρηηεθηνληθή, γηα λα είλαη κεγάιε, πξέπεη λα ιεζκνληέηαη,  

ή λα πξνζθέξεη απιώο κηα εηθόλα αλαθνξάο πνπ λα ζπγρέεηαη  

κε ηηο αλακλήζεηο.»  

ALDO ROSSI  

 

Αλακθηζβήηεηα, σο Έιιελεο, κπνξνχκε λα είκαζηε ππεξήθαλνη γηα ηνλ αξραίν 

καο πνιηηηζκφ θαη γηα ηελ καθξφρξνλε θαη ζπνπδαία ηζηνξία καο. Μηα ηζηνξία πνπ εθηφο 

ησλ άιισλ καο άθεζε ιακπξά αξρηηεθηνληθά ζχλνια πνπ ζπκίδνπλ ην έλδνμν παξειζφλ 

ηεο ρψξαο. Ση γίλεηαη φκσο κε ηελ πξνζηαζία ηνπο;  

Ζ έιιεηςε ζεζκηθήο πξνζηαζίαο, ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο απφ ην επξχ θνηλφ θαη 

ε ζπρλή αιινίσζε ή θαη θαηεδάθηζε ησλ θηεξίσλ ζίγνπλ ηελ πξφζνςε ηεο πφιεο θαη ηεο 

ζηεξνχλ ην κεγαιείν πνπ ηεο αμίδεη. Άιιεο επξσπατθέο ρψξεο εθαξκφδνπλ λνκνζεζίεο 

γηα ηε δηαηήξεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπο θιεξνλνκηάο θαη θάλνπλ ηεξάζηηα βήκαηα γηα 

ηελ πξνβνιή ηνπο. ηελ Διιάδα ηα ιείςαλα ηεο βηνκεραληθήο θαη ηεο κεηαπνιεκηθήο 

Αζήλαο παιεχνπλ γηα λα κε ζαθηνχλ ζηε δχλε ηνπ ρξφλνπ…  

Απφ ηελ άιιε, ε πξνζηαζία ρσξίο κέηξν κπνξεί λα καο νδεγήζεη ζην άιιν άθξν. 

Γηαηεξψληαο ηα πάληα, ζην θέληξν θαη ζηελ πεξηθέξεηα ηεο πφιεο, πιάη ζε 

απηνθηλεηφδξνκνπο, ζε αεξνδξφκηα, ή ζην πνπζελά, θαηεπζχλνληαο ην επξχ θνηλφ ζε 

θάζε ινγήο «δηαηεξεηέα», αλαπαιαηψλνληαο θάζε παιηφ εξγνζηάζην θαη θάζε ζπίηη, 

πεξίπνπ εμνξθίδνπκε ην θφβν ηνπ αχξην, δεηψληαο κηα ηαπηφηεηα πνπ ζα καο ιπηξψζεη ή 

πνπ ζα καο εγθισβίζεη αθφκα πεξηζζφηεξν. Καηαζθεπάδνπκε ην παξειζφλ πνπ καο 

αξκφδεη μερλψληαο φκσο πψο ρηίδνπκε –κε ηη ζηφρνπο, κε πνηα κέζα θαη ηη θηίξηα. Γηαηί 

απηά είλαη, ηειηθά, πνπ εκείο ζα αθήζνπκε σο ηαπηφηεηα ζην κέιινλ…  

Σα πξνεγνχκελα απνηεινχλ απιά εξεζίζκαηα γηα ηελ εξγαζία πνπ αθνινπζεί. 

ηφρνο ηεο είλαη ε ζχγθξηζε ηνπ ειιεληθνχ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ κε επηηπρεκέλα 

παξαδείγκαηα ζηνλ επξσπατθφ ρψξν. Γη‟ απηφ ην ιφγν θαηαγξάθνληαη θαη δηεξεπλψληαη 
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ηα λνκνζεηηθά πιαίζηα ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο επξσπατθήο έλσζεο θαη ε ζπγθξηηηθή 

κειέηε έρνληαο επίζεο ζαλ βάζε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ.  

Ζ αλάιπζε γίλεηαη ζε ηξία θεθάιαηα εθ ησλ νπνίσλ ην πξψην απνηειεί ηελ 

εηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο κέζα απφ δχν ππνελφηεηεο πνπ 

αθνξνχλ ζην επξσπατθφ δηεζλέο θαη ην εζληθφ επίπεδν. ηε ζπλέρεηα, ζην Γεχηεξν 

θεθάιαην, παξαηίζεληαη ηα εζληθά επξσπατθά λνκηθά πιαίζηα θαη ε αλάιπζή ηνπο. Σν 

ηξίην θεθάιαην είλαη θαη ην πην ζεκαληηθφ, θαζψο παξνπζηάδνληαη ηα επηιεγκέλα 

παξαδείγκαηα απφ ηνλ ειιεληθφ ρψξν πνπ έρνπλ επηιερζεί γηα λα εθαξκνζηνχλ νη 

παξαπάλσ λνκνζεζίεο. Αθνινπζνχλ ζπκπεξάζκαηα θαη βηβιηνγξαθία. 
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1.ΕΙΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 

1.1 ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Ε 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Ζ παξάδνζε πξνυπνζέηεη κεηαβίβαζε απφ γελεά ζε γελεά, ζην πέξαζκα ηνπ 

ρξφλνπ, θαη γη‟ απηφ θακία θνηλσλία δελ ραξαθηεξίδεη ηνλ εαπηφ ηεο σο παξαδνζηαθή γηα 

ηα ζηνηρεία πνπ εθείλε δεκηνπξγεί. Καζψο απνηειεί ζηνηρείν έκπλεπζεο γηα ηελ Σέρλε, 

αλαθνξάο γηα ηελ Δπηζηήκε θαη άμην πξνζηαζίαο γηα ηελ Πνιηηεία, ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ 

λα επηρεηξεζεί κία πξνζέγγηζε ηεο έλλνκεο πξνζηαζίαο ησλ παξαδνζηαθψλ πνιηηηζηηθψλ 

αγαζψλ. Όκσο ζα πξέπεη λα νξίζνπκε ηη είλαη Πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε θαη απηφ κπνξεί λα γίλεη κε αθξίβεηα κνλφ απφ λνκηθά θείκελα.  

H ζχκβαζε ηεο Γξαλάδαο (χκβαζε γηα ηε πξνζηαζία ηεο αξρηηεθηνληθήο 

θιεξνλνκηάο ηεο Δπξψπεο 1985) πνπ ππεγξάθε απφ ηα θξάηε κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο πεξηέρεη έλαλ επξχ νξηζκφ ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη κία ηξηάδα θαηεγνξηψλ απφ αθίλεηα αγαζά.  

Δηδηθφηεξα, σο κλεκείν λνείηαη θάζε θαηαζθεπή ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ιφγσ ηνπ 

ηζηνξηθνχ, αξραηνινγηθνχ, θαιιηηερληθνχ, επηζηεκνληθνχ, θνηλσληθνχ ή ηερληθνχ 

ελδηαθέξνληνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ή δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ, 

πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπο.  

Ωο αξρηηεθηνληθά ζχλνια νξίδνληαη νκνηνγελή ζχλνια αζηηθψλ ή αγξνηηθψλ 

θαηαζθεπψλ, ζεκαληηθψλ ιφγσ ηνπ ηζηνξηθνχ, αξραηνινγηθνχ, θαιιηηερληθνχ, 

επηζηεκνληθνχ, θνηλσληθνχ ή ηερληθνχ ηνπο ελδηαθέξνληνο, ζπλαθή κεηαμχ ηνπο, ψζηε 

λα ζρεκαηίδνπλ ελφηεηεο πνπ λα κπνξνχλ λα νξηνζεηεζνχλ ηνπνγξαθηθά. 

Σέινο, σο ηφπνη λννχληαη ζχλζεηα έξγα ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο θχζεο, ελ κέξεη 

θηηζκέλα, ηα νπνία απνηεινχλ εθηάζεηο ηφζν ραξαθηεξηζηηθέο θαη νκνηνγελείο, ψζηε λα 

κπνξνχλ λα νξηνζεηεζνχλ ηνπνγξαθηθά θαη ηα νπνία είλαη ζεκαληηθά ιφγσ ηνπ 
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ηζηνξηθνχ, αξραηνινγηθνχ, θαιιηηερληθνχ, επηζηεκνληθνχ, θνηλσληθνχ θαη ηερληθνχ ηνπο 

ελδηαθέξνληνο.
1
  

Ο Υάξηεο ηεο Βελεηίαο ζεσξεί δεδνκέλε θαη θνηλά παξαδεθηή ηελ έλλνηα ηνπ 

«ηζηνξηθνχ κλεκείνπ» θαη εληάζζεη ζ' απηήλ θαη ηελ αζηηθή ή αγξνηηθή ηνπνζεζία πνπ 

καξηπξεί έλαλ ηδηαίηεξν πνιηηηζκφ, κηα ελδεηθηηθή εμέιημε ή έλα ηζηνξηθφ γεγνλφο. 

Γεδνκέλε ζεσξείηαη θαη ε έλλνηα ηνπ «ηζηνξηθνχ ζπλφινπ».  

Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ Γηαθήξπμε ηνπ Amsterdam πνπ δηεπθξηλίδεη φηη ε 

αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά δελ πεξηιακβάλεη κφλν ηα κεκνλσκέλα θηίξηα αιιά θαη 

νιφθιεξεο πφιεηο ή ρσξηά ηζηνξηθνχ ή πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, παιαηά ηκήκαηα 

πφιεσλ, ηζηνξηθά πάξθα θαη θήπνπο, ε δηαηήξεζε πεξηιακβάλεη θαη ηα ηαπεηλά θηίξηα 

θαη ηνλ πεξίγπξφ ηνπο.  

Αξραηνινγηθή θιεξνλνκηά θαηά ηελ χκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο 

Αξραηνινγηθήο Κιεξνλνκηάο ηεο Δπξψπεο, ηξαζβνχξγν 1969 απνηειεί θάζε εξείπην ή 

αληηθείκελν ή άιια ίρλε αλζξψπηλεο παξνπζίαο, πνπ απνηεινχλ καξηπξία επνρψλ ή 

πνιηηηζκψλ γηα ηνπο νπνίνπο νη αλαζθαθέο ή νη αλαθαιχςεηο είλαη ε θχξηα πεγή ή κία 

απφ ηηο θχξηεο πεγέο επηζηεκνληθψλ πιεξνθνξηψλ.
2
 

                                                           
1
 Μαλνπθηάλ Αηθαηεξίλε «Σν λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο ζηελ 

Διιάδα», Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Πεηξαηά, ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ, Σκήκα 

Πνιηηηθψλ Γνκηθψλ Έξγσλ, Πεηξαηάο 2005-2005, ζει.7. 

2
 Μαλνπθηάλ Αηθαηεξίλε «Σν λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο ζηελ 

Διιάδα», Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Πεηξαηά, ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ, Σκήκα 

Πνιηηηθψλ Γνκηθψλ Έξγσλ, Πεηξαηάο 2005-2005, ζει.8. 
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1.1.1 Οι αρχέσ και οι τάςεισ ςε Ευρωπαΰκό και διεθνέσ 

επίπεδο 

 Γεθαεηία ηνπ „30  

1931. Αζήλα: Γηεζλήο Γηάζθεςε γηα ηελ πξνζηαζία θαη ζπληήξεζε ησλ 

θαιιηηερληθψλ κλεκείσλ, πνπ θηλήζεθε ζηα πιαίζηα ησλ ζέζεσλ ηνπ Boito.  

1933.  Αζήλα: CIAM.  

Υάξηα ησλ Αζελψλ: Οη αξρηηεθηνληθέο αμίεο πξέπεη λα δηαζψδνληαη, είηε πξφθεηηαη 

γηα κεκνλσκέλα θηίζκαηα, είηε γηα νιφθιεξνπο αζηηθνχο ππξήλεο, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ζα εμαζθαιίδνληαη πγηεηλέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζε απηνχο.  

 Γεθαεηίεο 1930-1950  

1945: Ίδξπζε ηεο UNESCO. Ζ Διιάδα ζπκκεηέρεη σο ηδξπηηθφ κέινο.  

1949: Ίδξπζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. Ζ Διιάδα ζπκκεηέρεη.  

1954: πλζήθε ηεο Υάγεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ ζε θαηξφ  

πνιέκνπ κε πξσηνβνπιία ηεο UNESCO.  

1957: Πξψην ζπλέδξην αξρηηεθηφλσλ θαη ηερληθψλ ησλ ηζηνξηθψλ κλεκείσλ ζην  Παξίζη, 

πνπ θηλήζεθε ζηελ θαηεχζπλζε ηεο Υάξηαο ηεο Αζήλαο.  

 Γεθαεηία ηνπ 1960  

1960: δηαθήξπμε ηνπ Gubbio (πκβνχιην ηεο Δπξψπεο) γηα ηα ηζηνξηθά θέληξα,  ζηελ 

νπνία πεξηέρνληαη νη αξρέο δηάζσζεο θαη εμπγίαλζήο ηνπο.  

1961: Απφθαζε Saint Jacques de Compostelle (πκβνχιην ηεο Δπξψπεο). Ζ  κέξηκλα γηα 

ηε δηαηήξεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζηα πξψηα ζηάδηα ηνπ πνιενδνκηθνχ θαη 

ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, ε ζθελνγξαθία πξέπεη λα  απνθεχγεηαη, ελψ ππάξρεη ε αλάγθε 

λνκνζεζίαο.  
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1962: Ίδξπζε ηνπ πκβνπιίνπ Πνιηηηζηηθήο πλεξγαζίαο (CCC) απφ επηηξνπή 

ππνπξγψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο.
3
 

1964: 2ν πλέδξην αξρηηεθηφλσλ θαη ηερληθψλ ησλ ηζηνξηθψλ κλεκείσλ ζηε Βελεηία, 

Υάξηεο ηεο Βελεηίαο (Γηεζλήο Υάξηα γηα ηε ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ 

κλεκείσλ θαη ησλ ηνπνζεζηψλ). Πεξηιακβάλεη ζηνηρεία νξνινγίαο, ηνλίδεη ηε ζεκαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ, επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε θαηαγξαθήο, δηαηήξεζεο ηεο 

θιίκαθαο θαη δηαρσξηζκνχ ησλ κεηαγελέζηεξσλ πξνζζεθψλ, θαζψο θαη ηεο 

εμεηδίθεπζεο. 

1965: Ίδξπζε ηνπ ICOMOS ζηε Βαξζνβία.  

1965-1968: Με πξσηνβνπιία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο πξαγκαηνπνηνχληαη 5 

«αληηπαξαζέζεηο» εηδηθψλ κε θξαηηθνχο ππαιιήινπο ππεχζπλνπο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

κλεκείσλ.  

1968: χζηαζε UNESCO γηα ηε δηαθχιαμε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο απφ δεκφζηα 

θαη ηδησηηθά έξγα.  

1969: πλάληεζε ησλ Τπνπξγψλ Πνιηηηζκνχ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο ζηηο Βξπμέιιεο, φπνπ αλαγλσξίδεηαη ε αλάγθε εθαξκνγήο κηαο λέαο πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο, πνπ λα βαζίδεηαη ζε κηα ελεξγεηηθή αληίιεςε ηεο δηαηήξεζεο ησλ κλεκείσλ 

θαη ηελ αξκνληθή έληαμή ηνπο ζην πεξηβάιινλ.  

1970: Ίδξπζε ηεο Δπηηξνπήο Μλεκείσλ θαη Σνπνζεζηψλ ζηνπο θφιπνπο ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο Δπξψπεο.  

        ηε Υξνληθή πεξίνδν 1970-1975 ε απαίηεζε γηα πνηφηεηα δσήο θαη ε αλάγθε γηα 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο επεξεάδνπλ ηνλ ζρεδηαζκφ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ, ηνπ 

δνκεκέλνπ θαη ηνπ πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ηφζν ζε δηεζλέο, φζν θαη ζε εζληθφ 

επίπεδν. Δηδηθφηεξα, ε πξνζηαζία ησλ κλεκείσλ δηεπξχλεηαη, ηφζν σο πξνο ην 

αληηθείκελν ηεο πξνζηαζίαο, φζν θαη σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηεο.  

                                                           
3
 Μαλνπθηάλ Αηθαηεξίλε «Σν λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο ζηελ 

Διιάδα», Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Πεηξαηά, ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ, Σκήκα 

Πνιηηηθψλ Γνκηθψλ Έξγσλ, Πεηξαηάο 2005-2005, ζει.13-15. 
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1972: χκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Παγθφζκηαο Πνιηηηζηηθήο θαη Φπζηθήο 

Κιεξνλνκηάο, UNESCO.  

1975: Δπξσπατθφο Υάξηεο ηεο Αξρηηεθηνληθήο Κιεξνλνκηάο (πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο). Ζ Δπηηξνπή Τπνπξγψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο αλαθεξχζζεη ην 1975 

σο «έηνο ηεο επξσπατθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο» κε ην ζχλζεκα: «Έλα κέιινλ γηα 

ην παξειζφλ καο».  

πλέδξην Amsterdam 1975  

     Γηαθήξπμε ηνπ Amsterdam (ε έλλνηα ηεο «νινθιεξσκέλεο δηαηήξεζεο», ε αλάγθε 

γηα εθπαίδεπζε θαη εμεηδίθεπζε, ε ζεκαζία ηεο έληαμεο ζηνλ πνιενδνκηθφ θαη ηνλ 

ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηεο εθηίκεζεο θνηλσληθψλ παξαγφλησλ).
4
  

       χκθσλα κε Απφθαζε ηεο Γηεζλνχο πλέιεπζεο ηεο Europa Nostra ζην Λνλδίλν ην 

1974, αλαγλσξίδεηαη φηη ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ κεηαμχ άιισλ θηηζκάησλ πνιιά 

κεκνλσκέλα θηίξηα ή νιφθιεξα νηθηζηηθά ζχλνια λενθιαζηθνχ ξπζκνχ πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο λεψηεξεο ειιεληθήο ηζηνξίαο θαη ζπλίζηαηαη ε 

ελίζρπζε ηεο λνκνζεηηθήο πξνζηαζίαο ηνπο θαη ε αχμεζε ησλ πφξσλ γηα ηε δηαηήξεζή 

ηνπο.  

 Υξνληθή πεξίνδνο 1976-1985  

1976: χζηαζε Βαξζνβίαο «ζρεηηθά κε ηε δηαθχιαμε ησλ ηζηνξηθψλ ή παξαδνζηαθψλ 

ζπλφισλ θαη ηνπ ξφινπ ηνπο ζηε ζχγρξνλε δσή», ζηελ νπνία επηζεκαίλεηαη θαη πάιη ε 

θνηλσληθννηθνλνκηθή δηάζηαζε ηνπ ζέκαηνο θαη ε νπνία επηθπξψζεθε απφ ηελ 18ε 

χλνδν ηεο UNESCO ζην Nairobi.  

1980: πλέδξην Δπξσπατθήο Αξρηηεθηνληθήο Κιεξνλνκηάο ζηηο Βξπμέιιεο, Europa 

Nostra ππφ ηελ αηγίδα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. Δπηζεκαίλεηαη, φηη νη θπβεξλήζεηο 

πξέπεη λα δηεπξχλνπλ ηε λνκνζεζία φπνπ ρξεηάδεηαη, λα δψζνπλ νηθνλνκηθά θίλεηξα, λα 

                                                           
4
 Μαλνπθηάλ Αηθαηεξίλε «Σν λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο ζηελ 

Διιάδα», Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Πεηξαηά, ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ, Σκήκα 

Πνιηηηθψλ Γνκηθψλ Έξγσλ, Πεηξαηάο 2005-2005, ζει.16-19. 
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επλνεζεί ε δεκηνπξγία θνξέσλ ρξεκαηνδφηεζεο απφ δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο 

νξγαληζκνχο, λα ππνγξάθνπλ ζπκβφιαηα κεηαμχ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ.  

1981: Υάξηα ηεο Bura γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ηφπσλ κε πνιηηηζηηθή ζεκαζία (ICOMOS 

Απζηξαιίαο).  

1981: Υάξηεο ηεο Φισξεληίαο γηα ηνπο ηζηνξηθνχο θήπνπο (ICOMOS).  

1982: Γηαθήξπμε Γξέζδεο γηα ηα κλεκεία πνπ θαηαζηξάθεθαλ απφ ηνλ πφιεκν. Δπίζεο, 

Γηαθήξπμε ηεο Teaxcala, Trinidad, γηα ηελ αλαβίσζε ησλ παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ 

(ICOMOS Μεμηθνχ).  

1983: Γηαθήξπμε ηεο Ρψκεο (ICOMOS).  

1985: Γηάζθεςε ηεο Γξαλάδαο. Γηεζλήο χκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο 

Αξρηηεθηνληθήο Κιεξνλνκηάο ηεο Δπξψπεο.  

 Υξνληθή πεξίνδνο 1986-1996  

       Ζ Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ.) κε ηελ Δνιαία Ππάξη ηο 1986 θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηηο 

ςνθήκερ ηος Maastricht 1992, (κύπυζη με ηο Νόμο 2077/1992) θαη ηνπ Amsterdam 

1997, (κύπυζη με ηο Νόμο 2691/1997), απνθηά ζεζκηθέο αξκνδηφηεηεο, ηφζν γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο φζν θαη γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξνβνιή ηνπ 

πνιηηηζκνχ θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο. Οη ζρεηηθέο πνιηηηθέο έρνπλ δηαηππσζεί 

ζε θείκελα πνπ εθθξάδνπλ ηελ αληίζηνηρε θηινζνθία (Ππάζινη Βίβλορ για ηο αζηικό 

πεπιβάλλον, «Δςπώπη 2000+ ςνεπγαζία για ηη πύθμιζη ηος κοινοηικού σώπος») 

αιιά θαη ζε δεζκεπηηθά θείκελα, πνπ ππνρξεψλνπλ ηα θξάηε – κέιε ζε λνκνζεηηθέο 

δεζκεχζεηο. Μεηά ην 1992, φια ηα παξαπάλσ δηέπνληαη απφ ηελ αληίιεςε ηεο αεηθφξνπ 

ή βηψζηκεο αλάπηπμεο («Έλα παξειζφλ γηα ην κέιινλ καο»).  

Ζ έλλνηα ηεο «αεηθφξνπ αλάπηπμεο», Γιεθνήρ Γιάζκετη ηος Ρίο, 1992.  
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 Υξνληθή πεξίνδνο 1997-2001  

Νέα Υάξηα Αζήλαο 1998  

      Ζ ηδέα ηεο Νέαο Υάξηα σξίκαζε θαηά ηελ ηξηεηία 1991-1993. ην ζπλέδξην «Ζ Νέα 

Υάξηα ησλ Αζελψλ» ην ηειηθφ θείκελν αληαλαθιά έλα φξακα γηα ηελ επξσπατθή πφιε 

ηνπ 21νπ αηψλα, πνπ βαζίδεηαη ζε κηα δπλακηθή πξνζέγγηζε ησλ ηάζεσλ.  

     Μία απφ ηηο πξσηνηππίεο ηεο, ε αληίιεςή ηεο φρη σο ηειεζίδηθνπ θεηκέλνπ, αιιά σο 

κηαο ζπλερνχο δηαδηθαζίαο, κε αλαζεσξήζεηο αλά πεληαεηία πνπ ζα έπαηξλαλ ππφςε ηηο 

εμειίμεηο ζηνλ επξσπατθφ θαη ηνλ δηεζλή ρψξν. Ζ πξψηε αλαζεψξεζε έρεη ζπληαρζεί κε 

επζχλε κηαο νκάδαο εξγαζίαο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ Πνιενδφκσλ.  

      ρεηηθά κε ηελ ηζηνξηθή ζπλέρεηα θαη ηελ πνηφηεηα δσήο γηα ηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο 

ρξήζηεο ηεο, πνπ ζα αμηνπνηεί ηα ηζηνξηθά θαηάινηπα. Πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη ε 

δηαθχιαμε θαη αλάδεημε φζσλ ζηνηρείσλ θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο έρνπλ 

απνκείλεη, φπσο θαη ε πςειή αηζζεηηθή ζε φια ηα ηκήκαηα ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ. Ζ 

αλάδεημε ηεο κνξθνινγηθήο θαη πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ ηζηνξηθψλ θέληξσλ είλαη 

θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο. 

  

 Υξνληθή πεξίνδνο 2002-2004  

        Απφ ηφηε πνπ ε Δ.Δ. απέθηεζε ζεζκηθφ ξφιν, ηφζν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο (Πεξηβάιινλ, άξζξν 174), φζν θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πνιηηηζκνχ θαη 

ηεο επξσπατθήο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο (Πνιηηηζκφο, άξζξν 151), ν αλαπηπμηαθφο 

ζρεδηαζκφο ηεο ρψξαο πξαγκαηνπνηείηαη δηακέζνπ ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηελ Δ.Δ. 

γηα ηα ΚΠ. Έρνπλ εθπνλεζεί ρέδηα Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΠΑ 1994-1999, 

2000-2006, 2007-2013), πνπ εθαξκφδνληαη κε ηε βνήζεηα ησλ ΚΠ. ε απηά έρνπλ 

εληαρζεί θαη ηα κεγάια έξγα, νη κεηαθνξέο, νη αλαπιάζεηο ηζηνξηθψλ θέληξσλ, θ.α.
 5

 

                                                           
5
 Μαλνπθηάλ Αηθαηεξίλε «Σν λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο ζηελ 

Διιάδα», Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Πεηξαηά, ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ, Σκήκα 

Πνιηηηθψλ Γνκηθψλ Έξγσλ, Πεηξαηάο 2005-2005, ζει.16-19. 
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1.1.2 Διεθνείσ και ευρωπαΰκοί οργανιςμοί για την 

προςταςία τησ αρχιτεκτονικήσ κληρονομιάσ ςτην 

Ευρωπαΰκή Ένωςη 

       Έλαο θνξέαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε είλαη ε ICOMOS 

(International Council on Monuments and Sites), δειαδή ην Γηεζλέο πκβνχιην 

Μλεκείσλ θαη Σνπνζεζηψλ. Σν ICOMOS είλαη κε θπβεξλεηηθφο νξγαληζκφο θαη 

ιεηηνπξγεί σο ηερληθφο ζχκβνπινο γηα ηελ UNESCO γηα ηελ νπνία ζα αλαθεξζνχκε 

παξαθάησ.  

      Ο ζηφρνο ηνπ είλαη λα πξνσζεί ηε ζεσξία, ηε κεζνδνινγία, ηε ηερλνινγία θαη ηελ 

ελεκέξσζε γηα λα πξνζηαηεπηνχλ θαη λα αλαδεηρζνχλ ηζηνξηθά θηίξηα θαη πεξηνρέο 

παγθνζκίσο.  

       Ζ ίδξπζε ηνπ έγηλε ην 1965 κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ 

Αξρηηεθηφλσλ θαη Δηδηθψλ ηεο Πξνζηαζίαο πνπ έγηλε ζηε Βελεηία ην 1964 θαη ζήκεξα 

ζηεγάδεηαη ζην Παξίζη ελψ παξάιιεια δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 104 ρψξεο ζε φιν ηνλ 

θφζκν.  

      Ζ ηδηφηεηα ηνπ σο ηερληθνχ ζπκβνχινπ ηνπ επηηξέπεη λα εμεηάδεη ηηο πξνηάζεηο πνπ 

γίλνληαη ζηελ UNESCO απφ ηηο ρψξεο –κέιε ηεο γηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ ηα κλεκεία 

ηνπο ζηνλ Καηάινγν ηεο Παγθφζκηαο Κιεξνλνκηάο (Φπζηθήο θαη Πνιηηηζηηθήο). Πξνο 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ έρεη δεκηνπξγήζεη 21 επηηξνπέο νη νπνίεο είλαη 

εμεηδηθεπκέλεο ζε δηαθφξνπο ηνκείο φπσο ε παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή, ν πνιηηηζηηθφο 

ηνπξηζκφο, ε πξνζηαζία ηζηνξηθψλ πφιεσλ θαη νηθηζκψλ, θ.α.
6
 

      Ζ UNESCO είλαη έλαο νξγαληζκφο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ πνπ ιεηηνπξγεί ζε 

εθπαηδεπηηθφ, επηζηεκνληθφ θαη πνιηηηζηηθφ επίπεδν πνπ ηδξχζεθε ζηηο 16 Ννεκβξίνπ 

ηνπ 1945.  

          Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο UNESCO είλαη ελ κέζσ ησλ λέσλ παγθφζκησλ 

απεηιψλ λα δηαθπιάμεη κλεκεία θαη πεξηνρέο πνπ απνηεινχλ εζληθή θαη πνιηηηζηηθή 

                                                           
6
 http://www.icomoshellenic.gr/gr/index.htm  
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θιεξνλνκηά. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ πξνσζεί θαη ζπληνλίδεη δξάζεηο ζεσξψληαο φηη 

ηα κλεκεία θαη νη πεξηνρέο απηέο είλαη ζεκαληηθέο γηα φιε ηελ αλζξσπφηεηα.  

       Με ηε πλζήθε ηεο Παγθφζκηαο Κιεξνλνκηάο ηνπ 1972, θαζνξίζηεθε πνηα είδε 

κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζηε Παγθφζκηα Λίζηα Κιεξνλνκηάο θαζψο επίζεο θαη ηα 

θαζήθνληα ησλ ρσξψλ – κειψλ ηεο ζην λα αλαγλσξίδνπλ ηα ζεκαληηθφηεξα απφ απηά 

θαη λα εξγάδνληαη πξνο ηε πξνζηαζία ηνπο θαη ηε ζπληήξεζε ηνπο.  

         Οη ρψξεο ηεο UNESCO παξνηξχλνληαη λα πξνζηαηέςνπλ ηελ πνιηηηζηηθή ηνπο 

θιεξνλνκηά κέζσ ζρεδηαζκνχ πξνγξακκάησλ, εγθαζηζηψληαο πξνζσπηθφ θαη ππεξεζίεο 

πξνο απηφ ην ζθνπφ, επηθεληξψλνληαο ζηελ επηζηεκνληθή θαη ηερληθή έξεπλα θαζψο 

επίζεο θαη ζηελ πηνζέηεζε κέηξσλ ηα νπνία ζα απνδψζνπλ ζε απηή ηε θιεξνλνκηά 

ιεηηνπξγηθή πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ θνηλνηήησλ.  

         Δμεγεί επίζεο ζηηο ρψξεο –κέιε ηεο πσο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη λα 

δηαρεηξίδεηαη απηή ε θιεξνλνκηά θαζψο επίζεο θαη πνηεο είλαη νη ζπλζήθεο πνπ ζα ηνπο 

επηηξέςνπλ λα ιάβνπλ παγθφζκηα νηθνλνκηθή βνήζεηα.  

        Οη ρψξεο απηέο έρνπλ επίζεο ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψλνπλ ηελ UNESCO γηα ηε 

εμέιημε ησλ δηεξγαζηψλ πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε ψζηε λα βξίζθεηαη ζε ζέζε λα 

αληηιακβάλεηαη ηηο αλάγθεο θαη λα ιεηηνπξγεί πξνο ηελ επίιπζε ηνπο. Σηο πξνηξέπεη 

επίζεο λα ελεκεξψλνπλ ην θνηλφ γηα ηελ αμία ηεο παγθφζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

κέζσ εθπαηδεπηηθψλ θαη πιεξνθνξηαθψλ πξνγξακκάησλ.
7
  

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=3328&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  
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1.1.3 Ευρωπαΰκέσ διεθνείσ ςυμβάςεισ 

      Σα πην ζεκαληηθά θείκελα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε είλαη:  

 1. Ο Καηαζηαηηθφο Υάξηεο ηεο Αζήλαο
8
 γηα ηελ Δπαλφξζσζε ησλ Ηζηνξηθψλ 

Μλεκείσλ πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηε Πξψηε Παγθφζκηα Γηάζθεςε ησλ Αξρηηεθηφλσλ θαη 

Σερληθψλ ην 1931
9
 

  2. Ζ Δπξσπατθή Πνιηηηζηηθή χκβαζε πνπ έγηλε ην Γεθέκβξην ηνπ 1954  

 3. Ζ Υάξηα ηεο Βελεηίαο ην 1964 ζηελ νπνία νξηνζεηνχληαη σο ηζηνξηθφ κλεκείν 

θαη νη ηνπνζεζίεο, αζηηθέο ή αγξνηηθέο αιιά θαη έξγα πνπ κε ηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

απέθηεζαλ ηζηνξηθή θαη πνιηηηζηηθή ζεκαζία. Γηα ηε ζπληήξεζε ησλ παξαπάλσ 

απαηηείηαη έλαο γεληθφηεξνο επηζηεκνληθφο θιάδνο κε ηε ζπκκεηνρή θαη ηε ζπλεξγαζία 

φισλ ησλ επηζηεκψλ, δηαδηθαζία ε νπνία πξέπεη λα είλαη κφληκε θαη 

επαλαιακβαλφκελε
10

 

 4. Ζ Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Αξραηνινγηθήο Κιεξνλνκηάο 

πνπ έγηλε ζην Λνλδίλν ην 1969  

 5. Ζ Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Αξραηνινγηθήο Κιεξνλνκηάο 

πνπ έγηλε ζην Λνλδίλν ηνπ Μάην ηνπ 1964 θαη αλαζεσξήζεθε ζηε Βαιέηα ηνλ Ηαλνπάξην 

ηνπ 1992  

 6. Ζ χκβαζε γηα ηε πξνζηαζία ηεο παγθφζκηαο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο 

θιεξνλνκηάο πνπ έγηλε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1972  

 7. Ζ χκβαζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο άγξηαο δσήο θαη ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο ζηελ Δπξψπε πνπ έγηλε ζηε Βέξλε ην 1972 

                                                           
8
 The Athens Charter for the Restoration of Historic Monuments, παξάζεζε ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 

9 Ηλζηηηνχην Δπηκφξθσζεο, εκηλάξην: «ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ – ΗΣΟΡΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ 

ΠΟΛΔΩΝ» ,  Ξάλζε 2007 

10 πλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ άξζξσλ ηνπ Υάξηε ηεο Βελεηίαο 

http://el.wikipedia.org/wiki/Υάξηεο_ηεο_Βελεηίαο   

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
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8. Ζ Γηαθήξπμε ηνπ Άκζηεξληακ ην 1975 ε νπνία πεξηέρεη ηηο δχν βαζηθέο δηαπηζηψζεηο: 

ε πξψηε είλαη φηη ε αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά ηεο Δπξψπεο απνηειεί, πέξα απφ ηε 

πνιηηηζηηθή αμία πνπ έρεη, έλα βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ απφθηεζε ζπλείδεζεο εθ κέξνπο 

ησλ ιαψλ ηεο γηα ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ ηνπο αιιά θαη γηα ην κέιινλ ηνπο θαη ε δεχηεξε 

είλαη φηη ζαλ αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά νξίδνληαη εθηφο απφ ηα θηίξηα θαη φιεο νη 

πεξηνρέο πνπ έρνπλ είηε ηζηνξηθφ είηε πνιηηηζηηθφ ελδηαθέξνλ.
11

 

9. Ζ Υάξηα ηεο Φισξεληίαο γηα ηνπο ηζηνξηθνχο θήπνπο ην 1981  

10. Ζ χκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο ηεο Δπξψπεο ηεο 

Γξαλάδαο ην 1985 ηεο νπνίαο παξαζέηνπκε ηα βαζηθφηεξα ζεκεία ιφγσ ηνπ φηη ηα 

πεξηζζφηεξα λνκηθά πιαίζηα ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο βαζίζηεθαλ ζε απηή.
12

 

11. Ζ Γηεζλήο Υάξηα γηα ηε Πξνζηαζία ησλ Ηζηνξηθψλ Πφιεσλ ην 1987  

12. Ο Καηαζηαηηθφο Υάξηεο γηα ηε Πξνζηαζία θαη ηε Γηαρείξηζε ηεο Αξραηνινγηθήο 

Κιεξνλνκηάο ηεο Λσδάλλεο ηνπ 1990  

13.  Ζ Υάξηα ηνπ Πνιηηηζηηθνχ Σνπξηζκνχ ην 1999 ηεο νπνίαο νη έμη αξρέο είλαη: 

 1. Να γίλεηαη θαηαλνεηή ε ζεκαζία ηνπ θάζε ηφπνπ  

2. Να είλαη εθηθηφ ν πνιηηηζκφο θαη ν ηνπξηζκφο λα αλαπηχμνπλ κία 

βηψζηκε ζρέζε αλ αλαινγηζζνχκε ηελ αληίζεηεο αμίεο πνπ ηνπο δηέπνπλ  

3. Ο θάζε επηζθέπηεο ηεο ρψξαο λα έρεη κία επνηθνδνκεηηθή επίζθεςε  

4. Ζ θνηλφηεηα πνπ θηινμελεί ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο λα εκπιέθεηαη 

ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ησλ δχν ηνκέσλ  

5. Ζ θνηλφηεηα πνπ θηινμελεί ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο λα έρεη νθέιε  

                                                           
11

 Εήβαο Γηνλχζεο «Ηζηνξηθή πφιε θαη ζχγρξνλε δσή» ζην 

http://diocles.civil.duth.gr/links/home/periodiko/issue1/is01ar04.html  

 

12 ηνπ λ. 2039/1992 (Φ.Δ.Κ. 61/Α/13.4.1992) «Πεξί Κχξσζεο ηεο χκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

Αξρηηεθηνληθήο Κιεξνλνκηάο ηεο Δπξψπεο» . Παξάζεζε θεηκέλνπ ζην Παξάξηεκα Η 
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6. Να ππάξρνπλ ηα θαηάιιεια κέζα ψζηε λα πξνβάιιεηαη απηή ε 

θιεξνλνκηά
13

 

14. Ζ χκβαζε γηα ηα επξσπατθά αμηνζέαηα ην 2000
14

 

15. Αλαθνξηθά κε ηελ βηνκεραληθή θιεξνλνκηά, ην 2003 ζηε Ρσζία εηνηκάζζεθε 

γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΗCOMOS, ε Υάξηα ηνπ Nizhny Tagil
15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 http://eyploia.aigaio-net.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=1316  

14
 Μαλνπθηάλ Αηθαηεξίλε «Σν λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο ζηελ 

Διιάδα», Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Πεηξαηά, ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ, Σκήκα 

Πνιηηηθψλ Γνκηθψλ Έξγσλ, Πεηξαηάο 2005-2005, ζει.41.  

15
 Μαλνπθηάλ Αηθαηεξίλε «Σν λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο ζηελ 

Διιάδα», Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Πεηξαηά, ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ, Σκήκα 

Πνιηηηθψλ Γνκηθψλ Έξγσλ, Πεηξαηάο 2005-2005, ζει.116-119.  

 



20 

 

1.2 Η ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ 

1.2.1 Αντικείμενο Προςταςίασ 

         Σν Διιεληθφ λνκηθφ πιαίζην γηα ηε πξνζηαζία ηεο αξρηηεθηνληθήο – πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο έρεη ραξαθηεξίζεη θαη πξνζηαηεχεη κε εηδηθά Γηαηάγκαηα θαη Τπνπξγηθέο 

Απνθάζεηο 824 παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο θαη 9.567 αμηφινγα θηήξηα.  

         ηελ έλλνηα ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ λνκηθφ 

πιαίζην εκπεξηέρνληαη:  

α) νηθηζκνί, ή ηκήκαηα πφιεσλ ή νηθηζκψλ ή απηνηειή νηθηζηηθά ζχλνια σο 

παξαδνζηαθά ζχλνια.  

β) ρψξνη, ηφπνη, ηνπία ή δψλεο ηδηαίηεξνπ θάιινπο θαη θπζηθνί ζρεκαηηζκνί πνπ 

ζπλνδεχνπλ ή πεξηβάιινπλ αθίλεηα θαη ζηνηρεία αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο. Δπίζεο 

απηνηειείο θπζηθνί ζρεκαηηζκνί αλζξσπνγελνχο ραξαθηήξα, εληφο ή εθηφο νηθηζκψλ, σο 

πεξηνρέο πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζηαζίαο.  

γ) κεκνλσκέλα θηήξηα ή ηκήκαηα θηεξίσλ ή ζπγθξνηήκαηα θηεξίσλ θαζψο επίζεο θαη 

ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο ρψξνπ απηψλ φπσο απιέο, 

θήπνη, ζεξηψκαηα, θξήλεο θ.α. σο δηαηεξεηέα θηήξηα.  

δ) κεκνλσκέλα ζηνηρεία πνιενδνκηθνχ (αζηηθνχ ή αγξνηηθνχ) εμνπιηζκνχ ή δηθηχσλ 

φπσο πιαηείεο, θξήλεο, δηαβαηηθά, ιηζφζηξσηα, γέθπξεο πνπ βξίζθνληαη εληφο ή εθηφο 

νηθηζκψλ, σο δηαηεξεηέα.  

ε) δηαηεξεηέα κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη θαη ε ρξήζε αθηλήηνπ κε ή ρσξίο θηίζκαηα, 

εθφζνλ θξίλεηαη φηη ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζηαζίαο.
16

                                                           
16 χκθσλα κε ηνλ Νφκν 2039/1992 (Φ.Δ.Κ. 61/Α/13.4.1992) «Πεξί Κχξσζεο ηεο χκβαζεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο Αξρηηεθηνληθήο Κιεξνλνκηάο ηεο Δπξψπεο» . Παξάζεζε θεηκέλνπ ζην Παξάξηεκα Η 
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1.2.2 Κριτήρια για το χαρακτηριςμό τησ αρχιτεκτονικήσ 

κληρονομιάσ 

Ζ επηινγή θαη αμηνιφγεζε ηνπ δηαηεξεηένπ θηεξίνπ ή ησλ ζπλφισλ γίλεηαη κε 

θξηηήξηα πνπ βαζίδνληαη ζην πλεχκα ησλ δηαθεξπγκέλσλ αξρψλ θαη ζπκβάζεσλ 

πξνζηαζίαο ηεο Αξρηηεθηνληθήο Κιεξνλνκηάο (Καηαζηαηηθφο Υάξηεο Βελεηίαο, 

Γηαθήξπμε ηνπ Άκζηεξληακ, χκβαζε Παξηζίσλ, ηεο Γξαλάδαο) θαη ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 24 ηνπ Διιεληθνχ πληάγκαηνο.  

       Ζ θαηά ην δπλαηφλ αληηθεηκεληθή ζπλεθηίκεζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη αμηψλ ηνπ 

εμεηαδφκελνπ αληηθεηκέλνπ, επηβάιιεη ηελ αλάιπζή ηνπ κέζα απφ ηέζζεξηο απηνηειείο 

ζεσξήζεηο:  

• Αξρηηεθηνληθή ζεψξεζε (έκθαζε ζηα αξρηηεθηνληθά αηζζεηηθά κνξθνινγηθά θαη 

ηππνινγηθά θξηηήξηα)  

• Ηζηνξηθή (ζπλδεδεκέλν κε πξφζσπα ή γεγνλφηα εζληθήο ή ηνπηθήο ηζηνξίαο)  

• Υξεζηηθή (ηεθκήξην ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηζκηθήο πεξηφδνπ. Γεκφζηα 

θηήξηα, βηνκεραληθά)  

• Πεξηβαιινληηθή (εηδηθή ζέζε ζην δίθηπν ηεο πφιεο, εηδηθή ρξήζε – (αγνξά), 

παξαδνζηαθφ ζχλνιν, γεηηλίαζε κε κλεκεία απφ άιιεο πεξηφδνπο  

       Με ηα θξηηήξηα απηά εμεηάδνληαη ηα ζχλνια ή ηα θηήξηα θαη εθφζνλ πιεξνχλ κηα ή 

πεξηζζφηεξεο ησλ πξνυπνζέζεσλ πξνσζείηαη ε Τπνπξγηθή Απφθαζε ραξαθηεξηζκνχ 

απηψλ σο δηαηεξεηέσλ. Σαπηφρξνλα καδί κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ κπνξεί λα επηβάιινληαη 

θαη εηδηθφηεξνη φξνη πξνζηαζίαο θαη ρξήζεο.  
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1.2.3 Φρηματοδότηςη 

         Ζ απνθαηάζηαζε ησλ Κηηξίσλ πνπ είλαη δηαηεξεηέα ή απνηεινχλ κέξνο 

ηζηνξηθνχ ζπλφινπ γίλεηαη κε ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ΤΠΔΘΟ (ΠΓΔ) κειεηψλ 

επηζθεπήο – απνθαηάζηαζεο δηαηεξεηέσλ θηεξίσλ (δηαγσληζκνί απφ ηηο θαηά ηφπνπο 

Ννκαξρίεο) θαη κέζσ ΔΣΠΑ (Δηδηθνχ Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) εξγαζηψλ 

επηζθεπήο – απνθαηάζηαζεο βάζεη ηνπ Ν 2508/97.  

        Δπηπιένλ ππάξρνπλ νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηαηεξεηέσλ 

θηεξίσλ:  

• ρακειφηνθα θαη καθξνπξφζεζκα δάλεηα γηα επηζθεπή θαη απνθαηάζηαζε 

δηαηεξεηέσλ θαη παξαδνζηαθψλ θηεξίσλ γηα θαηνηθία ή εθκεηάιιεπζε κε 

επηδνηνχκελν επηηφθην.  

• Μεηαθνξά ηνπ ελαπνκέλνληνο πληειεζηή Γφκεζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν 3044/2002  

• Φνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο ζε πεξηπηψζεηο κεηαβίβαζεο θιεξνλνκηάο, δσξεάο θιπ.  

• Βαζηθφ θίλεηξν δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θχζεσο είλαη ε δπλαηφηεηα 

θαζνξηζκνχ εηδηθψλ φξσλ (Δηδηθή Ρχζκηζε) κε ζπκπιεξσκαηηθή Τπνπξγηθή 

Απφθαζε γηα ηε πξνζζήθε θαζ‟ χςνο ή θαη‟ επέθηαζε Σκήκαηνο ή ηελ αλέγεξζε 

λέαο πηέξπγαο ζηα νηθφπεδα ησλ δηαηεξεηέσλ θηεξίσλ, κε εηδηθέο πξνυπνζέζεηο ή 

θαη αιιαγή ηεο ρξήζεο θαη εθζπγρξνληζκφ ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπ, εθφζνλ δελ 

παξαβιάπηεηαη ν αξρηηεθηνληθφο ή κνξθνινγηθφο ραξαθηήξαο ηνπ δηαηεξεηένπ 

θηεξίνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ, κε θχξην ζηφρν ηελ απνθαηάζηαζε, 

πξνβνιή θαη αλάδεημε ηνπ δηαηεξεηένπ θηεξίνπ. (Ζ Δηδηθή Ρχζκηζε είλαη δπλεηηθή 

γηα ηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε).  
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1.2.4 Βαςικοί Νόμοι 

Νόκνο πεξί Αξραηνηήηωλ  

        Ο πξψηνο λφκνο πνπ πξνζηαηεχεη ηελ αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά είλαη ν Ν.5351 

πνπ ζπληάζζεηαη ην έηνο 1932. Δίλαη ν "λφκνο πεξί αξραηνηήησλ"
17

 ν νπνίνο έρεη σο 

θχξην αληηθείκελν πξνζηαζίαο ηα αξραία κλεκεία θαη εθείλα ησλ θιαζηθψλ ρξφλσλ, ηνπ 

ρξηζηηαληζκνχ θαη ηνπ κεζαησληθνχ ειιεληζκνχ. Δπίζεο, ηα παιαηφηεξα θαιιηηερληθά 

θαη ηζηνξηθά κλεκεία θαη νηθνδνκήκαηα. Απφ ηα θπξηφηεξα ζεκεία ηνπ ήηαλ ε 

απνζαθήληζε ηεο έλλνηαο ηνπ "αξραίνπ", ε ξχζκηζε ηεο θαηνρήο θαη εκπνξίαο ησλ 

αξραίσλ, θαζψο θαη ε ζέζπηζε πνηληθψλ δηαηάμεσλ. Βαζηθφ φκσο κεηνλέθηεκα γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο ήηαλ ε κε θάιπςε νηθνδνκεκάησλ λεφηεξσλ 

ηνπ 1830 θαζψο θαη ε αδπλακία πξνζηαζίαο ζπλφισλ, φπσο νη παξαδνζηαθνί νηθηζκνί " . 

     Απηήλ αθξηβψο ηελ αδπλακία ηνπ Ν.5351/32 ήξζε λα θαιχςεη ν λφκνο πνπ 

ζεζπίζηεθε 18 ρξφληα αξγφηεξα, ν Ν.1469/50 "πεξί πξνζηαζίαο εηδηθήο θαηεγνξίαο 

νηθνδνκεκάησλ θαη έξγσλ ηέρλεο κεηαγελέζηεξσλ ηνπ 1830”
18

 πνπ εθδίδεηαη απφ ηνπ 

Τπνπξγείν Παηδείαο. Με ηνλ λφκν απηφ πξνζηαηεχνληαη κλεκεία θαη νηθνδνκήκαηα 

λεφηεξα ηνπ 1830 θαζψο θαη παξαδνζηαθνί νηθηζκνί. Παξνπζηάδνληαη φκσο νξηζκέλα 

ελλνηνινγηθά θελά θαη ζπγθεθξηκέλα ηα ζχλνια, φπσο νη παξαδνζηαθνί νηθηζκνί, γηα λα 

ηχρνπλ πξνζηαζίαο έπξεπε ππνρξεσηηθά λα ραξαθηεξηζηνχλ σο ηφπνη ηδηαίηεξνπ 

θπζηθνχ θάιινπο ή ηζηνξηθνί ηφπνη, ελψ ηα κεκνλσκέλα αξρηηεθηνλήκαηα σο έξγα 

ηέρλεο. Όκσο είλαη δπλαηφλ έλαο αμηφινγνο νηθηζκφο λα κελ βξίζθεηαη ζε ηζηνξηθφ ηφπν 

ηδηαηηέξνπ θπζηθνχ θάιινπο, φπσο γηα παξάδεηγκα έλαο ελδηαθέξσλ νηθηζκφο 

αξαθαηζαλαίσλ. Δπίζεο δελ πεξηιακβάλεη ηα αξρηηεθηνληθά ζχλνια. 

        Έλα αθφκε βαζηθφ θελφ απηνχ αιιά θαη ηνπ πξνεγνχκελνπ λφκνπ είλαη ε 

αλππαξμία ζεηηθψλ θηλήηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαζψο θαη ε θιηκάθσζε ησλ 

επηβαιιφκελσλ βαξψλ. πλεπψο αλ έλαο ηδηνθηήηεο δηαηεξεηένπ δελ έρεη ηα κέζα ή ηελ 

επηζπκία λα ην δηαηεξήζεη, ηφηε ην θξάηνο κπνξεί κφλν λα πξνρσξήζεη ζε νινθιεξσηηθή 

                                                           
17

 ΦΕΚ 275 Αϋ 

18
 ΦΕΚ 169 Αϋ/1950 
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απαιινηξίσζή ηνπ, κε απνηέιεζκα ηα ρξήκαηα γηα απαιινηξηψζεηο ζρεδφλ πνηέ λα κελ 

επαξθνχλ. Σν Σακείν Απαιινηξηψζεσλ θαη Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ δελ έρεη λνκηθή 

δπλαηφηεηα γηα ηα κεηά ηνπ 1830 θηίζκαηα, θαη νη ηδηνθηήηεο αθήλνπλ αμηφινγα θηίξηα 

λα θαηαξξένπλ. Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ελψ ην άξζξν 6 παξάγξαθνο 2 ηνπ 

Ν.1469/50 δίλεη ηε δπλαηφηεηα, κε ηελ έθδνζε δηαηαγκάησλ, λα επεθηαζεί ε πξνζηαζία 

ηνπ Ν.5351/32 ζηα αληηθείκελα ξπζκίζεσο ηνπ Ν1469/50, δελ έρνπλ εθδνζεί ηέηνηα 

δηαηάγκαηα.  

      Απηνί νη λφκνη - αξκφδην γηα ηελ εθαξκνγή ησλ νπνίσλ είλαη ην Τπνπξγείν 

Πνιηηηζκνχ - αλ θαη ηζρχνπλ κέρξη ζήκεξα, έρνπλ πεξηνξηζκέλν αληηθείκελν θαη 

πεξηερφκελν, δηφηη απνζθνπνχλ θπξίσο ζηε κνπζεηαθή πξνζηαζία ηνπ αμηφινγνπ θηηξίνπ 

θαη δελ πξνβιέπνπλ ηε δπλαηφηεηα επέκβαζεο ζηνλ πεξηβάιινληα Υψξν ζε ηζηνξηθά ή 

πνιενδνκηθά ζχλνια ε παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο νη νπνίνη πξνζηαηεχνληαλ κφλν κέζσ 

ηνπ αξρηηεθηνληθνχ ειέγρνπ ησλ θειπθψλ.  

Γηα ηελ πξνζηαζία ηωλ Αξραηνηήηωλ θαη ελ γέλεη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο         

      ηηο 28/6/2002 εθδίδεηαη ν λφκνο Ν.3028 "Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη 

ελ γέλεη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο." 
19

 

   ηφρνο ηνπ είλαη ε θάιπςε ησλ επηηαγψλ ηνπ πληάγκαηνο 1975/1986/2001, ησλ 

δηεζλψλ, ππνρξεψζεσλ ηεο ρψξαο, ε ελζσκάησζε ησλ πιένλ ζεκαληηθψλ θξίζεσλ θαη 

ξπζκίζεσλ ηεο λνκνινγίαο ηνπ ηΔ, ην νπνίν κε ξεμηθέιεπζεο θξίζεηο, δηεχξπλε ην 

αληηθείκελν θαη ην πεξηερφκελν ηεο πξνζηαζίαο θαη ηέινο, ν εθζπγρξνληζκφο θαη ε 

ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά. 
20

 

Τα ζεκαληηθόηεξα ζηνηρεία πνπ εηζάγνληαη, είλαη ηα αθόινπζα: 

 α. Γηεπξχλεηαη ην αληηθείκελν ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη θαιχπηεηαη ην ζχλνιν 

ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ, πιηθψλ θαη άπισλ, (παλεγχξηα, ηξαγνχδηα), πνπ βξίζθνληαη 

                                                           
19

 ΦΕΚ 153 Α 

20
 Μαλνπθηάλ Αηθαηεξίλε «Σν λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο ζηελ 

Διιάδα», Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Πεηξαηά, ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ, Σκήκα 

Πνιηηηθψλ Γνκηθψλ Έξγσλ, Πεηξαηάο 2005-2005, ζει.116-119. 
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ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα Πεξηιακβάλνληαη θαη κλεκεία άιισλ πνιηηηζκψλ θαη ιαψλ 

πνπ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ ειιεληθή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά.  

 

      Ωο πξνζηαηεπηέα αληηθείκελα ζεσξνχληαη, ηφζν ηα κεκνλσκέλα αγαζά, θαη αλ είλαη 

αθίλεηα θαη ν πεξηβάιινλ ρψξνο ηνπο, φζν θαη ηα ζχλνια. Γηαθξίλνληαη ηα πνιηηηζηηθά 

αγαζά ζε θηλεηά θαη αθίλεηα, αξραία - απφ ηνπο αξραηνηάηνπο ρξφλνπο κέρξη ην 1830 - 

θαη λεφηεξα απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα -, κε δηαθνξεηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ θάζε θαηεγνξία.  

    Δηδηθφηεξα, ελ δπλάκεη δηαηεξεηέα ζεσξνχληαη ηα θηίξηα ηα νπνία έρνπλ ζπκπιεξψζεη 

100 ρξφληα δσήο. 

 β. Θεζκνζεηείηαη ην Δζληθφ Αξρείν Μλεκείσλ γηα ηελ θαηαγξαθή ζε απηφ, φισλ ησλ 

αμηφινγσλ κλεκείσλ.  

      ηα πιαίζηα ηεο εληάμεσο ησλ κλεκείσλ ζην ρψξν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο, αιιά θαη 

εθείλεο ησλ πνιηηψλ, πξνβιέπεηαη φηη νη πξνζηαηεπφκελνη ηφπνη, νη αξραηνινγηθνί 

ρψξνη, φπσο θαη νη ηζηνξηθνί ηφπνη, πξέπεη λα νξηνζεηεζνχλ, κέζα ζε ηαθηφ δηάζηεκα, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπληαρζεί αξραηνινγηθφο ράξηεο ηεο Διιάδαο. Πξνζσξηλφο πξέπεη λα 

νξηνζεηνχληαη απφ ηα πνιενδνκηθά ζρέδηα (ΓΠ ΥΟΟΑΠ).  

γ. Ρπζκίδνληαη ηα ηεο ηδηνθηεζίαο θαη θαηνρήο ησλ κλεκείσλ ζε λέα βάζε, φπσο επίζεο, 

ε δηαθίλεζε θαη αληαιιαγή ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ ζε μέλεο ρψξεο.  

δ. Δηζάγνληαη δηαδηθαζίεο δηαθάλεηαο, φζνλ αθνξά ηηο αλαζθαθέο, ηηο δεκνζηεχζεηο πνπ 

απηέο πξνθαινχλ, φπσο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο έξεπλαο.  

ε. Δπηδηψθεηαη ε αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ησλ κνπζείσλ θαη πξνβιέπεηαη ε ζπγθξφηεζε 

πκβνχιηνπ ησλ κνπζείσλ γηα ηε ράξαμε κνπζεηαθήο πνιηηηθήο 

 ζη. Σέινο ζηνλ λφκν απηφλ πεξηιακβάλνληαη θαη άιιεο ζεκαληηθέο ξπζκίζεηο, απφ ηηο 

νπνίεο πξέπεη λα επηζεκαλζνχλ εθείλεο πνπ θαζηεξψλνπλ λέα εηδηθά πνηληθά αδηθήκαηα 

ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. 
21

 

                                                           
21 ν. 3028/2002 (Φ.Ε.Κ. 153/Α/28.6.2002) «Για τθν προςταςία των Αρχαιοτιτων και εν γζνει τθσ 

Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ» 
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" Πεξί ραξαθηεξηζκνύ ωο Παξαδνζηαθώλ Οηθηζκώλ ηηλώλ ηνπ Κξάηνπο θαη θαζνξηζκνύ 

ηωλ όξωλ θαη πεξηνξηζκώλ δνκήζεωο ηωλ νηθνπέδωλ απηώλ΄΄ 

     ηηο 13 Ννεκβξίνπ 1978 εθδίδεηαη Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα "Πεξί ραξαθηεξηζκνχ σο 

Παξαδνζηαθψλ Οηθηζκψλ ηηλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη θαζνξηζκνχ ησλ φξσλ θαη 

πεξηνξηζκψλ δνκήζεσο ησλ νηθνπέδσλ απηψλ”  

        ην άξζξν 1 ηνπ Π.Γ. γίλεηαη ν ραξαθηεξηζκφο 411 νηθηζκψλ σο παξαδνζηαθψλ ζε 

12 πεξηθέξεηεο ζε φιε ηε ρψξα, ελψ ζηα επφκελα άξζξα θαζνξίδνληαη νη φξνη δνκήζεσο, 

ε ζχλζεζε θαη δηάηαμε ησλ θηηξίσλ, ηα κνξθνινγηθά ζηνηρεία απηψλ, νη επηηξεπφκελεο 

ρξήζεηο θαη παξεθθιίζεηο απηψλ θαζψο θαη νξηζκέλεο εηδηθέο θαη γεληθέο δηαηάμεηο. Δλψ 

επηβάιιεηαη ν έιεγρνο απφ ηηο Δπηηξνπέο Δλαζθήζεσο Αξρηηεθηνληθνχ Διέγρνπ.  

        Οη φξνη δφκεζεο είλαη: γηα νηθφπεδα θεληξηθψλ πεξηνρψλ θάιπςε 80% θαη Γ 0,8, 

γηα ηα ππφινηπα θάιπςε 50% θαη Γ 0,5. Απηνί ίζρπζαλ κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ ΠΓ 

ηεο 23-02-1987 (πξνβιέπεη γεληθή θάιπςε 70%, Γ 1,6 γηα νηθφπεδα κέρξη 100ηκ, 0,8 

γηα ηα κέρξη 200ηκ θαη 0,6 γηα ηα κέρξη 300ηκ), ηαπηφρξνλα κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

νπνίνπ έγηλε αλαζηνιή ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ ζηνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, άξα 

νη φξνη νπζηαζηηθά δελ εθαξκφζηεθαλ. Ζ αλαζηνιή ηειείσζε κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ ΠΓ 

ηεο 02-061989.  

        Δπηπιένλ ππάξρνπλ Ννκνζεζίεο πνπ θαζνξίδνπλ:  

>>>>Σνλ ηξφπν θαζνξηζκνχ νξίσλ νηθηζκψλ ηεο ρψξαο κέρξη 2000 θαηνίθνπο, νη 

θαηεγνξίεο απηψλ θαη ν ηξφπνο θαζνξηζκνχ ησλ νξίσλ θαη ησλ φξσλ δφκεζεο 

θαζνξίδνληαη απφ ηα ΠΓ 181Γ 414Γ πνπ εθδφζεθαλ ην 1985.  

>>>>Σν Καζνξηζκφ δψλεο νηθηζηηθνχ ειέγρνπ θαησηάηνπ νξίνπ θαηάηκεζεο θαη ινηπψλ 

φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο ζηελ εθηφο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ θαη εθηφο νξίσλ 

νηθηζκψλ παιαηφηεξσλ ηνπ 1923 πνπ νξίζηεθε απφ ΠΓ ηνλ Μάξηην ηνπ 1990.  

>>>>Γηαηήξεζε, επηζθεπή αλαθαηαζθεπή αξρηηεθηνληθψλ θαιιηηερληθψλ θαη ζηαηηθψλ 

ζηνηρείσλ δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ πνπ δεκνζηεχηεθε ζηηο 28 Απξηιίνπ ηνπ 1988 απφ ην 

ΠΓ15  
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>>>> Νφκνη ζρεηηθά κε ηελ Μεηαθνξά ζπληειεζηή Γφκεζεο  

α. Πεξί θαζνξηζκνχ αλσηάηνπ νξίνπ ζπληειεζηνχ δνκήζεσο, εηζαγσγήο ηνπ ζεζκνχ 

κεηαθνξάο ζπληειεζηνχ δνκήζεσο θαη έηεξσλ ηηλψλ δηαξξπζκίζεσλ ηεο πνιενδνκηθήο 

λνκνζεζίαο, κε ην λφκν Ν880 ηνπ 1979.  

β. κεηαθνξά ζπληειεζηή Γφκεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο κε ην λφκν Ν2300 ηνπ 1995  

γ. κεηαθνξά ζπληειεζηή δφκεζεο θαη ξχζκηζεο άιισλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηνο 

ππνπξγείνπ πεξηβάιινληνο, ρσξνηαμίαο θαη δεκνζίσλ έξγσλ κε ην λφκν 3044 ηνπ 

200235  

Γεληθόο Οηθνδνκηθόο Καλνληζκόο 2000 ( ΓΟΚ 2000) 

 Ο Νφκνο 2831 ηξνπνπνίεζε ΓΟΚ φπσο ηζρχεη απφ 13.06.2000 ζχκθσλα κε ηα θίλεηξα 

ηνπ Ν1512/1985 γηα ηε ρξήζε ζπζηεκάησλ ήπησλ κνξθψλ Δλέξγεηαο ζηα θηίξηα,ηηο λέεο 

απαηηήζεηο γηα ηελ θίλεζε ΑΜΔΑ, ηηο δεζκεχζεηο απέλαληη ζηελ ΔΔ, θαη ηηο δηεζλείο 

ζπκβάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλάδεημε ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο, φπσο 

απηή ηεο Γξαλάδαο.  

     ηα πιαίζηα απηά, ην αληηθείκελν ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο δηεπξχλεηαη 

πεξηιακβάλνληαο θαη λέα πξνζηαηεπηέα ζηνηρεία, φπσο είλαη νη θπζηθνί ζρεκαηηζκνί 

αλζξσπνγελνχο ραξαθηήξα, ηα κεκνλσκέλα ζηνηρεία (θξήλεο, πιαθφζηξσηα, ρξήζεηο, 

θ.α.).  

      ηνλ ηειεπηαίν ΓΟΚ, «αθίλεηα ή ζηνηρεία αξρηηεθηνληθήο ή θπζηθήο θιεξνλνκηάο» 

νξίδνληαη νηθηζκνί ή ηκήκαηα πφιεσλ ή νηθηζκψλ ή απηνηειή νηθηζηηθά ζχλνια εληφο 

νηθηζκψλ, θηίξηα ή ζπγθξνηήκαηα θηηξίσλ ή ζηνηρεία ηνπ άκεζνπ θπζηθνχ ή 

αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληφο ηνπο, ηδίσο απιέο, θήπνη, ζπξψκαηα, θξήλεο, ζηνηρεία 

πνιενδνκηθνχ εμνπιηζκνχ, αζηηθνχ ή αγξνηηθνχ ή δηθηχσλ ηδίσο πιαηείεο, θξήλεο, 

δηαβαηηθά, ιηζφζηξσηα θαη γέθπξεο, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ηζηνξηθφ, 

θνηλσληθφ, αξρηηεθηνληθφ, πνιενδνκηθφ, επηζηεκνληθφ θαη αηζζεηηθφ ελδηαθέξνλ.  
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      ηα αθίλεηα αγαζά θπζηθήο θιεξνλνκηάο Πεξηιακβάλνληαη θαη ρψξνη, ηφπνη, ηνπία 

ηδηαίηεξνπ θάιινπο θαη θπζηθνί ζρεκαηηζκνί ηδίσο βξάρηα, ιφθνη, ξεκαηηέο θαη 

δελδξνζηνηρίεο πνπ ζπλνδεχνπλ ή πεξηβάιινπλ αγαζά αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο. Με 

Τπ. Απ. γίλεηαη ν ραξαθηεξηζκφο θαη θαζνξίδνληαη εηδηθνί φξνη πξνζηαζίαο θαη 

πεξηνξηζκνί δφκεζεο θαηά παξέθθιηζε ηνπ ΓΟΚ. Μέρξη ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο, 

απαγνξεχεηαη θάζε επέκβαζε. Καζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία άδεηαο δφκεζεο ζε φκνξα 

θηίξηα. Δπηβάιιεηαη ε αλαθαηαζθεπή δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ πνπ έρνπλ θαηαζηξαθεί απφ 

βίαηα ζπκβάληα ή βξίζθνληαη ζε εξείπηα.  
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1.2.5 Κυρώςεισ Ευρωπαΰκών Διεθνών υμβάςεων 

α. Πεξί θπξψζεσο ηεο ππνγξαθείζεο Γηεζλνχο πκβάζεσο δηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

Παγθνζκίνπ Πνιηηηζηηθήο θαη Φπζηθήο θιεξνλνκηάο  

β. θχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αξραηνινγηθήο θιεξνλνκηάο ηεο 

Δπξψπεο  

γ. θχξσζε ηεο Δπξσπατθήο ζχκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αξραηνινγηθήο 

θιεξνλνκηάο (αλαζεσξεκέλε)  

δ. θχξσζε ηνπ Γεχηεξνπ Πξσηνθφιινπ ζηε χκβαζε ηεο Υάγεο ηνπ 1954 γηα ηε 

πξνζηαζία ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ ζε πεξίπησζε έλνπιεο ζχξξαμεο. 
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1.2.6 Υορείσ και Σρόποι λειτουργίασ τουσ 

Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Δπηζηεκψλ  

α. Ίδξπζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Δπηζηεκψλ  

Σν 1971 ηδξχεηαη ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Δπηζηεκψλ σο απηνηειέο θαη ε 

Αξραηνινγηθή Τπεξεζία εληάζζεηαη ζ' απηφ κε ην ΝΓ55/1972. Μέρξη ηφηε νη ζρεηηθέο 

ππεξεζίεο ήηαλ ζην Τπ. Πξνεδξίαο θαη πξηλ απφ ην 1960 ζην Τπ. Παηδείαο.  

β. Πεξί Οξγαληζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Δπηζηεκψλ  

ηηο 17 Οθησβξίνπ 1977 εθδίδεηαη ην 941 Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα "Πεξί Οξγαληζκνχ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Δπηζηεκψλ. ε απηφ ην Π.Γ. θαζνξίδεηαη ε δηάξζξσζε ησλ 

ππεξεζηψλ θαη εηδηθφηεξα ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αξραηνηήησλ θαη Αλαζηειψζεσο ε 

νπνία, φπσο αλαθέξεηαη, απαξηίδεηαη απφ ηηο αθφινπζεο Τπεξεζίεο, Γηεπζχλζεηο θαη 

Σκήκαηα:  

1. Τπεξεζία αλαζηήισζεο  

2.Γηεχζπλζε Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ  

3. Γηεχζπλζε Βπδαληηλψλ θαη Μεηαβπδαληηλψλ Μλεκείσλ  

4. Γηεχζπλζε Αξρείνπ Μλεκείσλ θαη Γεκνζηεπκάησλ  

5. Γηεχζπλζε πληεξήζεσο Αξραηνηήησλ  

6. Σκήκα Απαιινηξηψζεσλ  

7. Γξακκαηεία Κεληξηθνχ Αξραηνινγηθνχ πκβνπιίνπ  

Αθόκα θαζνξίδνληαη Πεξηθεξεηαθέο Υπεξεζίεο, νη νπνίεο είλαη:  

1. 25 Δθνξείεο Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ  

2.13 Δθνξείεο Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ  

3. 7 Δθνξείεο Νεσηέξσλ Μλεκείσλ  
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γ. Πεξί κεηαβηβάζεσο αξκνδηνηήησλ ζηηο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο αξκνδηφηεηνο 

Γεληθήο Γηεπζχλζεσο πνιηηηζηηθήο Αλαπηχμεσο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θ' 

Δπηζηεκψλ.  

>Πεξί ζπζηάζεωο Υπνπξγείνπ Φωξνηαμίαο, Οηθηζκνύ, Πεξηβάιινληνο 

        ην Νφκν 1032 «πεξί ζπζηάζεσο Τπνπξγείνπ Υσξνηαμίαο, Οηθηζκνχ, 

Πεξηβάιινληνο»46, ζπγθεληξψζεθαλ νη ζρεηηθέο αξκνδηφηεηεο ζην Τπνπξγείν θαη ζηηο 

απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο ηνπ θαη ζπγθξνηήζεθαλ ηα πκβνχιηα Υσξνηαμίαο Οηθηζκνχ 

Πεξηβάιινληνο (ΥΟΠ) σο γλσκνδνηηθά φξγαλα ηνπ Τπνπξγνχ ή ηνπ αξκφδηνπ 

πεξηθεξεηαθνχ νξγάλνπ. Δληάρζεθε θαη ε Γηεχζπλζε Παξαδνζηαθψλ Οηθηζκψλ. Γηαηεξεί 

σο κέζν ζρεδηαζκνχ ην ξπκνηνκηθφ ζρέδην (νη γεληθέο δηαηάμεηο γηα ηα ξπκνηνκηθά κε ην 

ΝΓ 1262/1972 εδψ ππάξρεη ν φξνο «ρξήζε γεο» σο πνιενδνκηθή έλλνηα, ν Ν947/1979 

νπζηαζηηθά θαηαξγεί ηα Ρ). 

         Σν 1981 ζπζηήζεθε κηα εηδηθή επηηξνπή πνπ εληφπηζε θαη θαηέγξαςε φια ηα 

πξνβιήκαηα ηα ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή πξνζηαζίαο πνπ είρε κέρξη ηφηε αθνινπζεζεί, κε 

ζθνπφ λα δηακνξθσζνχλ πξνηάζεηο γηα ηε ζσζηή αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Οη 

πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο αθνξνχζαλ ζηελ νξγάλσζε Φνξέα Πξνζηαζίαο Παξαδνζηαθψλ 

Οηθηζκψλ, ζηε κεζνδνινγία ηεθκεξίσζεο, ραξαθηεξηζκνχ θαη πξνζηαζίαο, θαη ζηε 

ζέζπηζε θηλήηξσλ θαη αληηθηλήηξσλ θαζψο θαη ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο. 

ηε ζπλέρεηα, ζπληάρζεθε έλα Μεζνδνινγηθφ Γηάγξακκα Δξγαζηψλ Σεθκεξίσζεο 

Παξαδνζηαθψλ Οηθηζκψλ. 

Επηηξνπέο Ελάζθεζεο Αξρηηεθηνληθνύ Ειέγρνπ.  

         Σν 1975 ζπζηήλνληαη Δπηηξνπέο Δλάζθεζεο Αξρηηεθηνληθνχ Διέγρνπ απφ ην 

Τπνπξγείν Γεκνζίσλ Έξγσλ, νη νπνίεο ειέγρνπλ κε βάζε ηνλ ΓΟΚ 1973 ηα ζρέδηα πνπ 

ηνπο απνζηέιινληαη απφ ηηο πνιενδνκηθέο ππεξεζίεο. Δηδηθά γηα ηνπο παξαδνζηαθνχο 

νηθηζκνχο, ν έιεγρνο εθηειείηαη ζε θάζε έξγν  
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 Αλαθαηαλνκή ηωλ αξκνδηνηήηωλ ηνπ Υπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Επηζηεκώλ Καη ηνπ 

Υπνπξγείνπ Φωξνηαμίαο, Οηθηζκνύ θαη Πεξηβάιινληνο  

      ηηο 30 Απξηιίνπ 1984 εθδίδεηαη ην Π.Γ. 161 γηα ηελ "αλαθαηαλνκή ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Δπηζηεκψλ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ 

Υσξνηαμίαο, Οηθηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο,,  

     Με απηφ ην δηάηαγκα κεηαθέξνληαη απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Δπηζηεκψλ 

ζην ΥΟΠ νη αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:  

1. Ο ραξαθηεξηζκφο ηφπσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν θπζηθφ θάιινο.  

2. Ζ έγθξηζε γηα αλέγεξζε νηθνδνκεκάησλ ζε ηφπνπο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο 

ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο.  

3. Ζ πξνζηαζία ησλ ηφπσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη ή έρνπλ ήδε ραξαθηεξηζηεί απφ ην ΤΠΔ 

σο ηζηνξηθνί θαζψο θαη ε έγθξηζε γηα εθηέιεζε νπνηνπδήπνηε έξγνπ ζ' απηνχο ηνπο 

ηφπνπο. Όπνπ απαηηείηαη απιή ή ζχκθσλε γλψκε ηνπ Αξραηνινγηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

κεηαθέξεηαη ζηηο ΔΠΑΔ. 

Τνπηθή θαη Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε  

α. Τξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξωζε δηαηάμεωλ ηεο δεκνηηθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο γηα 

ηελ ελίζρπζε ηεο Απνθέληξωζεο θαη ηελ ελδπλάκωζε ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο  

    Λίγν αξγφηεξα, ζην Ν 1416/84 θαη ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν 16 νξίδνληαη νη 

αξκνδηφηεηεο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη κέζα ζε απηέο αλαθέξεηαη φηη 

"αλαιακβάλεη ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε παξαδνζηαθψλ ή ηζηνξηθψλ θηηξίσλ πνπ 

παξαρσξνχληαη απφ δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο θνξείο ή θπζηθά πξφζσπα, γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

αξκφδηνπο δεκφζηνπο θνξείο λα ζπληεξεί θαη λα θξνληίδεη ηε ιεηηνπξγία αξραηνινγηθψλ 

θαη ηζηνξηθψλ ρψξσλ ηεο πεξηνρή.  
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 β. Ίδξπζε Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ηξνπνπνίεζε δηαηάμεωλ γηα ηελ πξωηνβάζκηα 

απηνδηνίθεζε θαη ηελ πεξηθέξεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο  

    Ο Νφκνο 2218 «ίδξπζε Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ 

πξσηνβάζκηα απηνδηνίθεζε θαη ηελ πεξηθέξεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο»50, ρνξεγεί 

επξχηαηεο πνιενδνκηθέο αξκνδηφηεηεο εληφο ηεο πεξηθέξεηαο ζηνπο αηξεηνχο λνκάξρεο.  

       ην Διιεληθφ λνκηθφ πιαίζην ππάξρνπλ αλαπηπμηαθνί λφκνη πεξί: 

 α. Πεξί ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ εληφο παξαδνζηαθψλ θηηζκάησλ  

ηηο 24 Ηαλνπαξίνπ 1979 έλα λέν Π.Γ. έξρεηαη λα ζεζπίζεη ηνπο φξνπο χπαξμεο 

ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ ζε παξαδνζηαθά θηίζκαηα. Πξφθεηηαη γηα ην Π.Γ. 33 κε ηίηιν 

"Πεξί ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ εληφο παξαδνζηαθψλ θηηζκάησλ"  

Κξηηήξηα γηα ηελ έγθξηζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ θηηξίνπ απνηεινχλ:  

>Ζ αξρηηεθηνληθή αμία ηνπ θηηξίνπ.  

>Ζ ζθνπηκφηεηα δεκηνπξγίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εγθαηάζηαζεο ζηελ πεξηνρή απηή.  

>Ζ χπαξμε ζρεηηθήο πξφβιεςεο ζην Πξφγξακκα Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο πνπ ηζρχεη 

θάζε θνξά.  

>Ζ ζθνπηκφηεηα δηάζσζεο ηνπ θηηξίνπ κέζσ ηεο κεηαηξνπήο ηνπ ζε ηνπξηζηηθή 

εγθαηάζηαζε.  

>Οη αλάγθεο ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο.  

β. Γηα ηελ παξνρή θηλήηξσλ ελίζρπζεο ηεο νηθνλνκηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο 

ηεο ρψξαο θαη ηξνπνπνίεζε ησλ ζπλαθψλ δηαηάμεσλ  

      ηηο 16 Ηνπλίνπ 1982 ν Νφκνο 1262 «γηα ηελ παξνρή θηλήηξσλ ελίζρπζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο θαη ηξνπνπνίεζε ησλ ζπλαθψλ 

δηαηάμεσλ» .  
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     Ωο παξαγσγηθή επέλδπζε ζεσξνχληαη κεηαμχ άιισλ θαη νη δαπάλεο επηζθεπήο, 

απνθαηάζηαζεο, κεηαηξνπήο δηαηεξεηέσλ παξαδνζηαθψλ νηθηψλ ή θηηξίσλ ζε μελψλεο ή 

μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, αλεμάξηεηα αλ βξίζθνληαη εληφο ή εθηφο νηθηζκψλ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο παξαδνζηαθνί. Ζ αλαθαίληζε παξαδνζηαθνχ ραξαθηήξα 

μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ πνπ θξίλνληαη δηαηεξεηέεο θαη πξνζηαηεχνληαη απφ εηδηθφ 

λνκηθφ θαζεζηψο φξσλ δφκεζεο. Οη δαπάλεο αλαθαίληζεο δηαηεξεηέσλ παξαδνζηαθψλ ή 

ηζηνξηθψλ θηηξίσλ απφ ΟΣΑ κε ζθνπφ ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε αλαγθαίνπο ρψξνπο 

θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ.  

γ. Γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο  

δ. Κίλεηξα ηδησηηθψλ επελδχζεσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ πεξηθεξεηαθή 

ζχγθιηζε  

Δπηπιένλ ππάξρνπλ νιπκπηαθνί λφκνη ζην Διιεληθφ λνκηθφ πιαίζην πεξί:  

α. ζέκαηα πξνεηνηκαζίαο Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ 2004 θαη άιιεο δηαηάμεηο  

>Νφκνο 2833/2000 >λ2947/2001 θαη 3057/2002  

β. Θέκαηα Οιπκπηαθήο Φηινμελίαο, έξγσλ νιπκπηαθήο ππνδνκήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.  
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2.Η ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ 

2.1.ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΣΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΣΑΝΙΑ 

2.1.1. Αντικείμενο προςταςίασ 

       Σν θξάηνο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο κεξηκλά πξνο ηε θξνληίδα θαη ηε πξνζηαζία ηνπ 

ηζηνξηθνχ πεξηβάιινληνο ηφζν γηα ην παξφλ φζν θαη γηα ηε κεηαβίβαζε ζηηο επφκελεο 

γελεέο. Γηα λα κπνξέζεη λα πεηχρεη απηφ ην ζηφρν έρεη επηθεληξσζεί θπξίσο ζε δχν 

βαζηθέο παξακέηξνπο: Ζ πξψηε παξάκεηξνο είλαη φηη ν ηξφπνο δηαρείξηζεο ηνπ 

ηζηνξηθνχ πεξηβάιινληνο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ηφζν ην ηνπηθφ φζν θαη ην εζληθφ 

επίπεδν. Δπηπιένλ, ζηε δηαρείξηζε ηνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε, εθηφο απφ ηνπο 

πνιηηηζηηθνχο, νη θνηλσληθνί, νηθνλνκηθνί θαη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο.  

       Ζ δεχηεξε παξάκεηξνο είλαη φηη έρεη αλαπηχμεη έλα ζεζκηθφ πιαίζην ζρεηηθφ κε ην 

αληηθείκελν, ην νπνίν φκσο ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο, εληζρχεη 

θπξίσο ηε δηαρείξηζε ηνπ ηζηνξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα αιιαγψλ.  

        ηε Μεγάιε Βξεηαλία σο πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά νξίδνληαη ηα δηαηεξεηέα θηίξηα 

θαη ηα ηζηνξηθά θέληξα ησλ πφιεσλ ηεο ρψξαο αιιά επίζεο θαη ηα ξσκατθά θαη 

πξντζηνξηθά κλεκεία, ηα θάζηξα ηνπ Μεζαίσλα, ηα πάξθα, νη ηζηνξηθνί ηφπνη, θ.α. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζηε ρψξα είλαη επηζήκσο θαηαρσξεκέλα σο πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηα 

θάησζη:  

 372.038 δηαηεξεηέα θηίξηα  

 19.717 νξγαλσκέλα κλεκεία  

 9.374 δηαηεξεηέεο πεξηνρέο  

 1.587 πάξθα θαη θήπνη  
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 26 κλεκεία ραξαθηεξηζκέλα σο δηεζλή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά απφ ηελ 

UNESCO (16 ζηελ Αγγιία, 4 ζηελ θφηηα, 2 ζηελ Οπαιία, 1 ζηε Βφξεηα 

Ηξιαλδία θαη 4 ζε ππεξαηιαληηθέο θηήζεηο)  

     Πνηα είλαη φκσο ηα δηαηεξεηέα θηίξηα θαη πεξηνρέο; Ζ λνκνζεζία ηεο Μεγάιεο 

Βξεηαλίαο νξίδεη σο δηαηεξεηέα θηίξηα φρη κφλν ηα νηθνδνκήκαηα αιιά θαη άιιεο 

θαηαζθεπέο φπσο θξάρηεο, ηειεθσληθνί ζάιακνη, θα., ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ηζηνξηθφ ή 

αξρηηεθηνληθφ ελδηαθέξνλ.  

       Σα νηθνδνκήκαηα γεληθφηεξα κπνξεί λα εληάζζνληαη ζε κία επξχηεξε δηαηεξεηέα 

πεξηνρή ή λα βξίζθνληαη απηφλνκα ηνπνζεηεκέλα θάπνπ αιινχ. Απφ ηε ζηηγκή ινηπφλ 

πνπ ηα θηίξηα απηά ζα εγγξαθνχλ ζηνπο ζρεηηθνχο θαηαιφγνπο, ηφζν ηεο θεληξηθήο 

δηνίθεζεο πνπ ζπγθεληξψλεη ηα ζηνηρεία ησλ ηζηνξηθψλ πεξηβαιιφλησλ φζν θαη ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, απνθαινχληαη «listed», θαηαρσξεκέλα δειαδή, θαη γηα λα 

πξνβεί θάπνηνο ζε νπνηαδήπνηε εξγαζία ζε απηά, πξέπεη λα ιάβεη εηδηθή άδεηα αλάινγε 

κε ηηο εηδηθέο πξνυπνζέζεηο παξέκβαζεο πνπ ππάξρνπλ γηα θάζε θαηεγνξία θηηξίνπ.  

         Ωο δηαηεξεηέεο πεξηνρέο ραξαθηεξίδνληαη νη πεξηνρέο πνπ θαη απηέο έρνπλ θάπνην 

ηζηνξηθφ θαη αξρηηεθηνληθφ ελδηαθέξνλ θαη ησλ νπνίσλ ν γεληθφηεξνο θαη κνξθνινγηθφο 

ραξαθηήξαο πξέπεη ηφζν λα δηαηεξεζεί φζν θαη λα ηνληζζεί. Αληίζεηα, απφ ηα θηίξηα πνπ 

κπνξεί λα θαηαζηξέςνπλ ην αξρηηεθηνληθφ χθνο, ζηηο πεξηνρέο δελ απαγνξεχνληαη νη 

αιιαγέο. Αληηζέησο, ην θξάηνο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο ζεσξεί φηη «Σν ηζηνξηθφ 

πεξηβάιινλ ππφθεηηαη ζε ζπλερείο αιιαγέο. Απηφ δελ πξέπεη λα καο αλεζπρεί, γηαηί 

ρσξίο αιιαγή δελ δεκηνπξγείηαη ηζηνξία. Πξέπεη φκσο λα κπνξέζνπκε λα δηαρεηξηζηνχκε 

ηηο αιιαγέο κε επθπή ηξφπν». Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηηο 

δηαηεξεηέεο πεξηνρέο. Οη ζρεδηαζηηθνί θαλνληζκνί θαη νη θαηεδαθίζεηο ειέγρνληαη 

απζηεξά θαη πάληα κε γλψκνλα ην ζπκθέξνλ ηεο πεξηνρήο.
22

 

 

                                                           
22

 Κσζηάθε Ηνπιία «Ζ πξνζηαζία θαη ε δηαρείξηζε ησλ δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ θαη ηζηνξηθψλ θέληξσλ ζηε 

Μ. Βξεηαλία» ζην Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο- Ηλζηηηνχην Δπηκφξθσζεο 

«Αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά- Ηζηνξηθά θέληξα πφιεσλ», Ξάλζε, Οθηψβξηνο –Ννέκβξηνο 2007, ζει.3-11.  
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2.1. 2. Διαδικαςίεσ κήρυξησ 

    Οη δηαδηθαζίεο γηα λα ραξαθηεξηζηεί έλα θηίξην δηαηεξεηέν δελ είλαη ηδηαίηεξα απιή. 

Καηαξρήλ, νη ιφγνη επηινγήο ελφο θηηξίνπ είλαη πνιινί θαη δηαθνξεηηθνί. Όπσο έρνπκε 

ήδε αλαθέξεη έλα ζηνηρείν είλαη ην αξρηηεθηνληθφ ελδηαθέξνλ, δειαδή αλ έλα θηίξην 

παξνπζηάδεη θάηη ηδηαίηεξν, φπσο ζηνηρεία δηαθφζκεζεο ή ρεηξνπνίεηεο θαηαζθεπέο, ή 

απνηειεί ζαλ νίθεκα πξφηππν ελφο ζπγθεθξηκέλνπ νηθνδνκηθνχ ηχπνπ. αλ δηαηεξεηέα 

ραξαθηεξίδνληαη επίζεο θαη νηθίεο ζηηο νπνίεο έρεη ζπκβεί θάπνην ηζηνξηθφ γεγνλφο ή 

δηέκελε θάπνηα ζεκαληηθή πξνζσπηθφηεηα.  

     Υσξίο θξηηήξηα φπσο ηα παξαπάλσ ραξαθηεξίδνληαη δηαηεξεηέα φια ηα θηίξηα πνπ 

έρνπλ ρηηζηεί πξηλ ην 1700 θαη ζπκίδνπλ ηελ αξρηθή ηνπο κνξθή φπσο θαη ηα 

πεξηζζφηεξα ηεο πεξηφδνπ 1700-1840. Απφ ηε ρξνληθή πεξίνδν 1840-1914 

ραξαθηεξίδνληαη δηαηεξεηέα φζα θηίξηα είλαη θαιήο πνηφηεηαο. Κηίξηα ηνπ 20νπ αηψλα 

ραξαθηεξίδνληαη πνιχ δχζθνια θαη πξέπεη λα είλαη θαη απηά πνιχ θαιήο πνηφηεηαο.  

      Απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα θηίξηα ζα επηιερζνχλ εμεηάδεηαη ην αλ δηαηεξνχλ θάπνην απφ 

ηα ηξία παξαθάησ θξηηήξηα:  

Α) Σν θηίξην πξέπεη λα έρεη θάπνηα ζηνηρεία αξρηηεθηνληθνχ ή ηζηνξηθνχ ελδηαθέξνληνο 

ή έλα απφ ηα δχν  

Β) Να ππάξρεη πνηφηεηα ζηε θαηαζθεπή ηνπ φπσο γηα παξάδεηγκα ηα πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γη‟ απηή  

Γ) Σν θηίξην ζα πξέπεη λα ζπκβάιεη ζηελ γεληθφηεξε εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη ν δξφκνο 

πνπ εκπεξηέρεηαη θαη λα κελ θαληάδεη μέλν ή παξάηαηξν  

       Αθνχ ραξαθηεξηζηνχλ, ηα θηίξηα θαηεγνξηνπνηνχληαη κεηά απφ αμηνιφγεζε ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην βαζκφ ελδηαθέξνληνο πνπ παξνπζηάδνπλ.  Έπεηηα 

θαηαρσξνχληαη ζε εηδηθή ιίζηα κε ζθνπφ λα θξνληίδνληαη θαη λα πξνζηαηεχνληαη. ηελ 

ιίζηα απηή ππάξρνπλ θαηαρσξεκέλα πεξηζζφηεξν απφ 390.000 θηίξηα απφ ηα νπνία ην 

92% αλήθε ζηε θαηεγνξία ηνπ εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο.  
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       Σν ηειηθφ ραξαθηεξηζκφ ηνπ θηηξίνπ ηνλ θάλεη ν νξγαληζκφο English Heritage είηε 

απεπζείαο, είηε κεηά απφ αίηεζε θάπνηνπ ηδηψηε πνπ έρεη έλα ηέηνην θηίξην. Αλ ηελ 

αίηεζε ραξαθηεξηζκνχ ηελ ππνβάιιεη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε ηφηε ην θηίξην κπνξεί λα 

ππαρζεί ζηελ εδηθή ιίζηα πξνζσξηλά γηα 6 κήλεο κέρξη λα νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο. 

Αθνχ ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη εμεηαζηεί ην ζέκα ζε βάζνο αλάινγα 

κε ηε ζνβαξφηεηα ηνπ, ν θάθεινο θαηαηίζεηαη ζην Secretary of State γηα ηε ηειηθή 

ππνγξαθή.  

       Όηαλ ππάξρεη ακθηβνιία γηα έλα θηίξην θαη γηα απνθεχγνληαη ηα πξνβιήκαηα κπνξεί 

λα ρνξεγεζεί έλα εηδηθφ πηζηνπνηεηηθφ εμαίξεζεο (C.O.I.) ην νπνίν φκσο ζεκαίλεη φηη γηα 

πέληε ρξφληα ην θηίξην απηφ δελ κπνξεί λα ππαρζεί ζηε ζρεηηθή ιίζηα. Γηα λα 

απνραξαθηεξηζηεί έλα θηίξην πξέπεη ή λα έρεη ππάξμεη ιάζνο ζηελ αξρηθή εθηίκεζε ή λα 

ππάξμνπλ λέα ζηνηρεία θη λέα δεδνκέλα.
23
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2.1.3. Βαςικοί νόμοι 

      ηελ Αγγιία θαη ζηελ Οπαιία, νη θχξηεο λνκηθέο απαηηήζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

δηαηήξεζε ησλ ηζηνξηθψλ θηηξίσλ θαη ησλ πεξηνρψλ πνπ είλαη θαηαγεγξακκέλεο, 

βξίζθνληαη ζην «ρέδην Γξάζεο» ηνπ 1990. ηε θσηία ππάξρεη έλα παξφκνην ζρέδην 

δξάζεο πνπ δηακνξθψζεθε φκσο ην 1997.  

      Απηά ηα δχν ζρέδηα είλαη ζπκπιεξσκαηηθά ζηηο δηάθνξεο θπβεξλεηηθέο νδεγίεο θαη 

εκπεξηέρνληαη ζηελ αγγιηθή «ρεδηαζηηθή θπβεξλεηηθή νδεγία Νν 15: ρεδηαζκφο θαη ην 

ηζηνξηθφ πεξηβάιινλ». Ζ παξαπάλσ νδεγία είλαη γλσζηή σο PPG15 θαη ζπλδπάδεηαη κε 

ηελ νδεγία PPG16 ε νπνία θαιχπηεη ηελ αξραηνινγία θαη επαλεθδφζεθε ζε λέα κνξθή 

απφ ην γξαθείν ηνπ αληηπξφεδξνπ ηεο θπβεξλήζεσο.  

      Οη αληίζηνηρεο νδεγίεο ζηελ Οπαιία είλαη νη εγθχθιηνη 61/96 θαη 1/9 ηνπ 

«ρεδηαζκνχ γηα ην Ηζηνξηθφ Πεξηβάιινλ» θαη ζηε θνηία είλαη ην «Μλεκφλην γηα 

Οδεγίεο ησλ Καηαρσξεκέλσλ Κηηξίσλ θαη Γηαηεξεηέσλ Πεξηνρψλ». Απηά ηα έγγξαθα 

θαζνδεγνχλ ηηο ηνπηθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ εξκελεία ησλ λφκσλ ζρεδηαζκνχ.  

       Οη αηηνχληεο επίζεο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο πνιηηηθέο πνπ γίλνληαη απφ 

ηηο αξκφδηεο ηνπηθέο αξρέο. Με ζθνπφ ηε δηάθξηζε ησλ πεξηνρψλ πνπ απαηηείηαη 

πξνζηαζία, φια ηα ηζηνξηθά θηίξηα ππφθεηληαη ζηε λνκνζεζία ηνπ «ρεδίνπ Γξάζεο ησλ 

Πφιεσλ θαη Πεξηνρψλ» θαζψο επίζεο θαη ζηνπο «Καλνληζκνχο Γφκεζεο».
24
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 Jonathan Taylor «Heritage protection in brief» ζην 

http://www.buildingconservation.com/articles/heritageprot/heritageprot.htm  
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2.1. 4. Υορείσ 

       Οη δχν θχξηνη θνξείο πνπ αζρνινχληαη κε ηε πξνζηαζία θαη ηε δηαρείξηζε ηεο 

αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο ζηε Μεγάιε Βξεηαλία είλαη δχν: ε θεληξηθή δηνίθεζε θαη ε 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε. ηε θεληξηθή δηνίθεζε ην θχξην ηκήκα πνπ θέξεη ηηο πεξηζζφηεξεο 

αξκνδηφηεηεο γηα λα θαζνξίδνληαη πνηα είλαη δηαηεξεηέα αιιά θαη λα εθαξκφδεη ηε 

λνκνζεζία πεξί ηνπ αληηθεηκέλνπ, είλαη ην Σκήκα Πνιηηηζκνχ, Δπηθνηλσλίαο θαη 

Αζιεηηζκνχ (DCMS). Ζ λνκνζεζία ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο έρεη εμνπζηνδνηήζεη ην 

ηκήκα λα επηηειεί ην έξγν ηνπ αιιά θαη λα παξεκβαίλεη πξνο ην έξγν ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο.  

         Σν ηκήκα ππνζηεξίδεηαη θαη ζπλεξγάδεηαη απφ άιινπο δχν θνξείο νη νπνίνη είλαη ν 

νξγαληζκφο English Heritage (E.H.) θαη ην εηδηθφ ρξεκαηνδνηηθφ ηακείν Heritage Lottery 

Fund (H.L.F.) ην νπνίν ζα αλαιχζνπκε παξαθάησ. Ο νξγαληζκφο English Heritage 

πξνηείλεη θπξίσο πνηα κέηξα πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηε πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο θαζψο επίζεο θαη πνηα πξέπεη λα ππάγνληαη ζηνπο θαηαιφγνπο ηεο. Έρεη 

πξνβιεθηεί φηη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ ζα απμεζνχλ κειινληηθά θαη ήδε απφ ην 2005 έρεη 

πξνζηεζεί ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ε νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο ησλ 

δηαηεξεηέσλ.  

       ε επίπεδν ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ππάξρεη αλεμάξηεηε ιεηηνπξγία αιιά βάζε ηνπ 

εζηκηθνχ δηθαίνπ απφ ην παξειζφλ θαη φρη βάζε λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ. ε ζπλδπαζκφ 

κε ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχλ νη ηνπηθέο θνηλσλίεο αθνχ δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο 

πνιίηεο ηφζν λα εθθξάζνπλ ηα πξνβιήκαηα ηνπο φζν θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε φιεο ηηο 

δηαδηθαζίεο, έρεη επηηεπρζεί ε ιεηηνπξγία κε απνδνρή απφ ηε θνηλσλία αθνχ ηελ 

ελεκεξψλεη ζπλερφκελα θαη κε δηαθάλεηα πξνο ην ζθνπφ απηφ.  
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      Σν 2006, δεκηνπξγήζεθε ζε επίπεδν ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ην Σκήκα ησλ 

Κνηλσληψλ θαη Σνπηθήο Γηνίθεζεο (DCLG) ην νπνίν αζρνιείηαη κε ζέκαηα γεληθφηεξα 

φπσο ε θνηλσληθή ζπλνρή, ε ηζφηεηα, θα., αιιά θαη πην εμεηδηθεπκέλα ζε ηνπηθφ επίπεδν 

φπσο νη θαηνηθίεο, ε αζηηθή αλαγέλλεζε, θ.α. Οη θχξηεο αξκνδηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο 

είλαη:  

 Οη νηθνδνκηθνί θαλνληζκνί  

 Ζ νξγάλσζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ  

 Αληνρή ζηε θσηηά θαη ππξνπξνζηαζία  

 Θέκαηα θαηνηθίαο  

 Σνπηθή απηνδηνίθεζε  

 ρεδηαζκφο  

 Αζηηθή πνιηηηθή  

 Θέκαηα αζηέγσλ  

 Οξγάλσζε πεξηθεξεηψλ  

 Θέκαηα θνηλσληθήο ηζφηεηαο, πνηθηινκνξθίαο θαη ζπλνρήο
25

                                                           
25

 Κσζηάθε Ηνπιία «Ζ πξνζηαζία θαη ε δηαρείξηζε ησλ δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ θαη ηζηνξηθψλ θέληξσλ ζηε 
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2.1. 5. Μέςα προςταςίασ 

         Αλαθνξηθά κε ηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ ιακβάλνληαη γηα ηα δηαηεξεηέα θηίξηα 

πξέπεη πξψηα απ‟ φια λα αλαθέξνπκε φηη αθνξά ζπλνιηθά ην θηίξην. Οπνηαδήπνηε 

αιιαγή γίλεη ζε απηφ ρσξίο εηδηθή άδεηα επηθέξεη νηθνλνκηθή επηβάξπλζε αιιά θαη 

επηπιένλ θαη πνηληθέο επζχλεο. Ο ηδηνθηήηεο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θξνληίδεη ην θηίξην, 

λα ην ζπληεξεί θαη λα επηδηνξζψλεη ηπρφλ βιάβεο. Αλ ν ηδηνθηήηεο είλαη ακειήο θαη δελ 

εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ηφηε εηδνπνηείηαη εγγξάθσο κέζσ ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ νη νπνίεο θαη πξνζδηνξίδνληαη θαη αλ 

δελ ην θάλεη θαη πάιη ην ηειεπηαίν κέηξν είλαη ε απαιινηξίσζε ηνπ θηηξίνπ ηνπ. Οη 

αξρέο κπνξνχλ επίζεο λα επηηειέζνπλ νη ίδηεο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο αιιά ην θφζηνο 

ζα ην επηβαξπλζεί ν ηδηνθηήηεο θαη εμαηξείηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ απνδείμεη φηη 

δελ έρεη ηνπο απαηηνχκελνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο.  

      Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην, κεηά ην 2003, πξνζπαζεί κέζσ ηεο επεμεξγαζίαο λέσλ 

πξνηάζεσλ, λα θαιπηεξεχζεη ην ζχζηεκα πξνζηαζίαο ηνπ. Με εηδηθή έθζεζε ηνπ 2004 

πξνηείλεη άκεζα κέζα αιιά θάπνηα πνπ ηα απνηειέζκαηα ηνπο ζα δηαθαλνχλ ζην κέιινλ 

αθνχ πξψηα πξνεγεζεί ε αλάινγε λνκνζεηηθή ξχζκηζε. Δηνηκάδεηαη παξάιιεια θαη κία 

Λεπθή Βίβινο κε ηηο εμήο πξνηάζεηο:  

 1. Όια ηα θηίξηα, ηα κλεκεία θαη ηα πάξθα λα αλήθνπλ ζε έλα εληαίν κεηξψν  

 2. Οη μερσξηζηέο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ απηή ηε ζηηγκή γηα θηίξηα θαη κλεκεία λα 

ελνπνηεζνχλ  

 3.  Αλαθνξηθά κε ην δηαρεηξηζηηθφ ηνκέα, πξνσζείηαη ε ζχκπξαμε κεηαμχ 

ηδηνθηεηψλ, ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηνπ αξκφδην νξγαληζκνχ, ηνπ English Heritage   

 4. Ζ αξκνδηφηεηα ζρεδηαζκνχ ζε εζληθφ επίπεδν λα κεηαθεξζεί απφ ην ππνπξγείν 

ζην νπνίν βξίζθεηαη ηψξα ζηνλ νξγαληζκφ English Heritage  

 5. Να δίλεηαη ε επθαηξία ζε θάπνηνλ πνπ επηζπκεί λα ραξαθηεξίζεη ή λα 

απνραξαθηεξίζεη ηελ ηδηνθηεζία ηνπ λα πξνζθχγεη επίζεκα ζηηο αξκφδηεο αξρέο  

6.  Νένο «overarching» θαηαζηαηηθφο πξνζδηνξηζκφο γηα ηα ηζηνξηθά ζέκαηα
26
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2.1.6. Φρηματοδότηςη 

        ε επίπεδν θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη αξκφδην ην εηδηθφ ρξεκαηνδνηηθφ 

ηακείν Heritage Lottery Fund (H.L.F.). Σν Κνηλνβνχιην ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο ην 

ίδξπζε ην 1994 κε ζθνπφ λα ρξεκαηνδνηεί ηα ζρέδηα πνπ ζα αλέπηπζζαλ ηε ηνπηθή, 

πεξηθεξεηαθή θαη εζληθή θιεξνλνκηά ηνπ. Σα ιεθηά πνπ ζπγθεληξψλεη ην ηακείν 

πξνέξρνληαη απφ ην National Lottery, θάηη αλάινγν κε ηνλ δηθφ καο ΟΠΑΠ πνπ ην 28% 

ησλ ρξεκάησλ πνπ ζπγθεληξψλεη δηαηίζεληαη γηα θάπνηνπο ηνκείο, θαζψο επίζεο θαη 

ρνξεγήζεηο δηαθφξσλ νξγαληζκψλ. Σν ηακείν απηφ είλαη ζρεδφλ απηφλνκν αθνχ ηφζν νη 

πνιηηηθέο ηνπ φζν θαη ε ιήςε απνθάζεσλ ηνπ δελ ειέγρεηαη απφ θαλέλαλ αιιά νθείιεη 

λα αλαθέξεηαη θαη λα αθνινπζεί ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο νδεγίεο ηνπ αξκφδηνπ 

θπβεξλεηηθνχ ηκήκαηνο, ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηζκνχ, Δπηθνηλσλίαο θαη Αζιεηηζκνχ 

(DCMS).  

       Δθηφο απφ ηε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε, κεγάιν ξφιν έρνπλ θαη νη ηδηψηεο αθνχ ζε 

πνιιά θηίξηα πνπ ηνπο αλήθνπλ, δελ εκπιέθεηαη ηδηνθηεζηαθά ην θξάηνο άξα απηνί 

επσκίδνληαη ην νηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο ζπληήξεζεο ησλ θηηξίσλ. Έλα θηίξην φκσο 

ραξαθηεξηζκέλν σο πνιηηηζηηθήο αμίαο θαη θιεξνλνκηάο είλαη θάηη πνπ ην φθεινο ηνπ ην 

απνιακβάλνπλ θαη άιινη θαη επηβάιιεηαη λα δηαηεξεζεί θαη ην θξάηνο αλαγλσξίδνληαο 

απηή ηε σθέιεηα θξνληίδεη ψζηε ην νηθνλνκηθφ βάξνο λα δηαλεκεζεί. Γηα λα γίλεη απηφ 

ψζηε θαη νη ηδηνθηήηεο λα κελ επηβαξπλζνχλ αιιά θαη λα κελ απνπνηεζνχλ ηελ επζχλε 

ηεο ζπληήξεζεο εγθαηαιείπνληαο ην θηίξην, ην θξάηνο θξνληίδεη λα ιάβνπλ νηθνλνκηθή 

βνήζεηα κέζσ επηρνξεγήζεσλ, δαλείσλ, ελεκέξσζεο θαη εκπινθήο κε ην αληηθείκελν, 

παξνρή δσξεάλ ηερληθψλ ζπκβνπιψλ θαη δσξεάλ ρνξήγεζε ηεο εηδηθήο άδεηαο 

επηζθεπήο. Δπίζεο, ζε πνιιά αζηηθά θέληξα έρνπλ δεκηνπξγεζεί εηδηθά ηακεία γηα ηα 

δηαηεξεηέα πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε δάλεηα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ θηηξίσλ.
27
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2.1.7. Μητρώο 

       Έρνπκε ήδε θάλεη αλαθνξά γηα ηελ εηδηθή ιίζηα ζηελ νπνία θαηαγξάθνληαη φια ηα 

θηίξηα θαη νη πεξηνρέο πνπ απνηεινχλ κέινο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο Μεγάιεο 

Βξεηαλίαο.  

       ε απηή ηε ιίζηα ππάξρνπλ θαη θάπνηεο εμαηξέζεηο πνπ δελ θαηαρσξνχληαη φπσο νη 

εθθιεζίεο, θαη απνθαινχληαη «εθθιεζηαζηηθή εμαίξεζε». Βέβαηα, ε εμαίξεζε 

πεξηιακβάλεη ηηο εθθιεζίεο ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί έλα «εγθεθξηκέλν ζχζηεκα ειέγρνπ».  

       ε απηή ηε ιίζηα ή κεηξψν θαηαρψξεζεο, θάζε θηίξην πεξηγξάθεηαη ελ ζπληνκία. Ζ 

πεξηγξαθή απηή ζπλήζσο αλαθέξεηαη ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε ηνπ θηηξίνπ αιιά δελ 

απνηειεί έλα νδεγφ θαηαλφεζεο ησλ ηδηαίηεξσλ ζηνηρείσλ ηνπ θαζψο νη πεξηζζφηεξεο 

θαηαρσξήζεηο γίλνληαη ρσξίο αλαιπηηθή κειέηε ησλ θηηξίσλ. Τπάξρνπλ θάπνηεο 

αλαθνξέο φηη ζηε ιίζηα έρνπλ θαηαρσξεζεί θαη θηίξηα πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κε 

εηδηθά πιηθά ψζηε λα δείρλνπλ παιαηά αιιά ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ιάζνπο είλαη εμαηξεηηθά 

ζπάληεο θαη είλαη επξέσο απνδεθηφ φηη νη πεξηζζφηεξεο θαηαρσξήζεηο είλαη 

αμηφπηζηεο.
28
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2.2.ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΣΗΝ ΓΑΛΛΙΑ 

2.2.1. Αντικείμενο προςταςίασ 

       ηε Γαιιία κέξνο ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο ζεσξνχληαη:  

 Σα θηίξηα πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε νξαηά πεξηβάιινληα πεξηνρψλ θαη 

ζεσξνχληαη ηζηνξηθά κλεκεία  

 Οη αγξνηηθέο θαηαζθεπέο πνπ έρνπλ αξρηηεθηνληθφ ή ηζηνξηθφ ελδηαθέξνλ  

 Μηθξά αζηηθά θηίξηα πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί απφ ηνλ Μεζαίσλα κέρξη ηνλ 19ν 

αηψλα  

 Κηίξηα πνπ πξνζηαηεχνληαη σο αζηηθά αμηνζέαηα ζε αζθαιείο πεξηνρέο  

 Καηαρσξεκέλα ηζηνξηθά κλεκεία  

 Καηαρσξεκέλα επηπξφζζεηα θηίξηα ή κλεκεία πνπ ζεσξείηαη φηη είλαη ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ
29
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2.2.2. Διαδικαςίεσ κήρυξησ 

     ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ηζηνξηθψλ θηηξίσλ θαη ησλ πξνζηαηεπκέλσλ πεξηνρψλ, γίλεηαη 

αξρηθψο κία αίηεζε ζηελ αξκφδηα θεληξηθή αξρή ε νπνία ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεπηεί ηελ 

Έλσζε Αξρηηεθηφλσλ ηεο Γαιιίαο (ΑΑF), ηεο νπνίαο ηκήκα εδξεχεη ζε θάζε πεξηνρή. 

Αλ ζεσξεζεί αλαγθαίν, ηελ ζπλδηαιιαγή γηα ην αλ πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ή φρη ην 

θηίξην ή ε πεξηνρή, κπνξεί λα ηελ θάλεη θαη ν ίδηνο ν δήκαξρνο.  

        Ζ AAF έρεη ηέζζεξηο κήλεο ρξνληθφ πεξηζψξην λα εμεηάζεη ηελ αίηεζε θαη κπνξεί 

λα θζάζεη ηνπο έμη κήλεο γηα λα ιάβεη κία απφθαζε εθφζνλ ζεσξεζεί φηη ππάξρεη 

αλάγθε παξέκβαζεο ηεο θεληξηθήο αξρήο. Αλ ε AAF ππεξβεί απηφ ην ρξνληθφ φξην, ηφηε 

νη θπβεξλεηηθνί λφκνη δίλνπλ ην δηθαίσκα ζε απηφλ πνπ έρεη θάλεη ηελ αίηεζε λα ζεσξεί 

φηη ππάξρεη ζησπεξή ζπλαίλεζε.  

      Δίλαη ζρεδφλ ζίγνπξν φηη κία αξλεηηθή γλψκε εθ κέξνπο ηεο AAF ζεκαίλεη θαη 

αξλεηηθή απάληεζε ζηελ αίηεζε παξφιν ην γεγνλφο φηη ν δήκαξρνο έρεη ην δηθαίσκα λα 

ππνβάιιεη έλζηαζε αλ ζεσξήζεη φηη ην ζπγθεθξηκέλν θηίξην ζα αλαβαζκίζεη ηελ αμία ηεο 

πεξηνρήο ηνπ. Σν ίδην κπνξεί λα πξάμεη θαη απηφο πνπ έρεη θάλεη ηελ αίηεζε.  

      Δάλ ε αίηεζε εγθξηζεί ηφηε επηζπλάπηνληαη ζε απηή νη πξνυπνζέζεηο θαη νη ζπλζήθεο 

δηαηήξεζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ θηηξίνπ.
30
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2.2.3. Βαςικοί νόμοι 

       ηε Γαιιία ππάξρνπλ λφκνη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

γεληθφηεξα θαη θάπνηνη απφ απηνχο ρξνλνινγνχληαη απφ ην 1913. Έλαο απφ ηνπο 

βαζηθφηεξνπο είλαη ν «Κψδηθαο Κιεξνλνκηάο» πνπ ππάξρεη απφ ην 1988 θαη αλαθέξεηαη 

θπξίσο ζηε πξνζηαζία ησλ ηζηνξηθψλ κλεκείσλ, θαιιηηερληθψλ θαη αξραηνινγηθψλ 

πεξηνρψλ αιιά θαη θηηξίσλ ηφζν δεκνζίσλ φζν θαη ηδησηηθψλ.  

     Ζ «Αξραηνινγηθή Ννκνζεζία» ηνπ 1977 ζέηεη ην λνκηθφ πιαίζην γηα παξεκβάζεηο ζε 

νηηδήπνηε ζεσξείηαη αξραηνινγηθά ζεκαληηθφ απφ δξφκνπο κέρξη ηελ αθίλεηε πεξηνπζία.  

       Γηα ηελ αξρηηεθηνληθή πην ζπγθεθξηκέλα, ππάξρεη ν λφκνο 77-2 ηεο 3εο Ηαλνπαξίνπ 

1977 ν νπνίνο θαζνξίδεη ηε δξάζε ησλ αξρηηεθηφλσλ θαη ηηο θξαηηθέο πξνυπνζέζεηο. Γηα 

ηελ αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά ππάξρνπλ νη εμήο λφκνη:  

 1. Ο λφκνο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 1913 γηα ηα ηζηνξηθά κλεκεία πνπ απνζαθελίδεη 

ηα επίπεδα πξνζηαζίαο, ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο γηα δηαθνξεηηθνχο ηχπνο 

πξνζηαζίαο, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θηηξίνπ θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ηδηνθηεηψλ 

γηα λα θαηαρσξήζνπλ ηα θηίξηα ηνπο ή ηηο πεξηνρέο ηνπο  

 2. Ο λφκνο ηεο 2εο Μαΐνπ 1930 ν νπνίνο είλαη ζρεηηθφο κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

θπζηθψλ κλεκείσλ θαη πεξηνρψλ κε ηζηνξηθή, επηζηεκνληθή, αηζζεηηθή θιεξνλνκηά 

θαζψο θαη κε ηα κέηξα πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο  

 3. Ο λφκνο 96-590 ηεο 2εο Ηνπιίνπ 1996 πνπ ζρεηίδεηαη κε ην Ίδξπκα 

Κιεξνλνκηάο, κία ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηηο ηνπηθέο αξρέο, ηε θπβέξλεζε θαη ηνπο 

ηδηψηεο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ κε θαηαρσξεκέλσλ κλεκείσλ.
31
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2.2.4.Υορείσ 

       ηελ Γαιιία ε ζπγθέληξσζε ησλ εγγξάθσλ, ηφζν ησλ θαλνληζκψλ φζν θαη ησλ 

λνκηθψλ, πνπ δηαζθαιίδνπλ ηηο ζπλζήθεο δηαηήξεζεο θαη πξνζηαζίαο ηεο αξρηηεθηνληθήο 

θιεξνλνκηάο γίλεηαη ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ «Monument Conservation Office» ( Γξαθείνπ 

Γηαηήξεζεο Μλεκείσλ).  

        Σν Γξαθείν Γηαηήξεζεο Μλεκείσλ πξνζπαζεί λα δηαζθαιίζεη ηε δηαηήξεζε θαη 

πξνζηαζία ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο. ηηο πην πνιιέο πεξηπηψζεηο φκσο απηφ 

εμαξηάηαη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο, νη νπνίνη ζε πνζνζηφ 63% είλαη νη ηνπηθνί δήκνη, ζε 

πνζνζηφ 28% ηδηψηεο θαη ζε έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ, κφιηο 6%, ην θξάηνο.
32
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2.2.5Μέςα προςταςίασ 

      Ζ γαιιηθή θπβέξλεζε απφ ηε ζηηγκή πνπ θάπνην απφ ηα δηαηεξεηέα θηίξηα 

θαηαρσξεζεί, δελ επηηξέπεη θακία θαηεδάθηζε ή έζησ παξέκβαζε ζε απηφ ρσξίο ηε 

ζπγθαηάζεζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ ή ησλ ηνπηθψλ αξρψλ ηεο πεξηνρήο. Δπίζεο, δελ 

επηηξέπεη ηε κεηαθνξά ηνπ ζε άιιν ηδηνθηήηε ή ησλ πψιεζε ηνπ ρσξίο ηελ ελεκέξσζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ.  

        Δθηφο φκσο απφ ηε λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο, 

ε γαιιηθή θπβέξλεζε θαη νη ηνπηθέο αξρέο ηεο θάζε πεξηνρήο δίλνπλ επηπιένλ πξνλφκηα 

ζηνπο ηδηνθηήηεο γηα λα ηνπο θηλεηνπνηήζνπλ. ε επίπεδν θνξνινγίαο, έρεη δεκηνπξγήζεη 

ην δηθαίσκα θάπνησλ απαιιαγψλ, πνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θζάλεη κέρξη ην 100% ηνπ 

πνζνχ εάλ νη ηδηνθηήηεο επηηξέςνπλ ηελ επίζθεςε ηνπ θνηλνχ ζηηο ηδηνθηεζίεο ηνπο.  

      Οη ηδησηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ ζα εληζρχζνπλ νηθνλνκηθά ηελ πξνζηαζία ηεο 

αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο φπσο ζα δνχκε παξαθάησ, ραίξνπλ κέηξσλ φπσο κείσζε 

ηεο θνξνινγίαο.  

       Δθηφο ησλ παξαπάλσ, ην 1968 ε γαιιηθή θπβέξλεζε ζέζπηζε έλα κέηξν πνπ 

κηκήζεθαλ θαη άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, ηελ πιεξσκή ζε είδνο. Με απηφ ην κέηξν νη 

ηδηνθηήηεο κπνξνχλ λα πιεξψζνπλ ηνπο θφξνπο θιεξνλνκηάο κε έξγα ηέρλεο ή φηη άιιν 

πνιχηηκν κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ εζληθή θιεξνλνκηά.
33

                                                           
33

 http://www.diplomatie.gouv.fr/en/france_159/label-france_2554/label-france-issues_2555/label-france-

no.-35_4207/feature-the-renaissance-of-heritage_4319/monuments-under-close-supervision_6681.html  
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2.2.6. Φρηματοδότηςη 

         ηε Γαιιία ζηε πεξίπησζε ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο εθαξκφδεηαη 

απνθεληξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο. Πέξαλ ηνπ γεγνλφηνο φηη ππάξρεη ζηελή θαη θαιή 

ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηηο θνηλφηεηεο, ζρεδφλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, νη δαπάλεο 

θαιχπηνληαη απφ ην θξάηνο. 

           Ζ Γαιιία μνδεχεη πάλσ απφ 315.000.000 επξψ εηεζίσο γηα ηε πξνζηαζία ηεο 

αξρηηεθηνληθήο ηεο θιεξνλνκηάο. Σν 75% απηνχ ηνπ πνζνχ είλαη ηεο ίδηαο ηεο ρψξαο θαη 

εθαξκφδεηαη κε ην εμήο ζχζηεκα: ε δηαρείξηζε ησλ θνλδπιίσλ πξνο απηφ ην ζθνπφ 

γίλεηαη απφ ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο νη νπνίεο εληζρχνληαη απφ ηηο λνκαξρίεο θαη ηηο 

πεξηθέξεηεο. Δπηπιένλ, νη θνηλφηεηεο ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη δέρνληαη θαη ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο ζπλεξγάδνληαη θαη κε πινχζηνπο ηδησηηθνχο θνξείο, κία ηαθηηθή πνπ 

θαηά θάπνην ηξφπν απνηειεί παξάδνζε ζηε Γαιιία. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

φηη ην 1999 ν γλσζηφο νίθνο ξαπηηθήο YSL ρξεκαηνδφηεζε ηε ζπληήξεζε ηνπ νβειίζθνπ 

πνπ ππάξρεη ζηε πιαηεία Concorde ζην Παξίζη. Αλαθνξηθά κε ηνπο ηδηψηεο πνπ έρνπλ 

ζηελ ηδηνθηεζία ηνπο θάπνην ρψξν ή θηίξην πνπ αλήθεη ζηελ αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά 

ηεο Γαιιίαο ε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε πνηθίιιεη αλάινγα κε ηελ εληνιή, δειαδή αλ ην 

θξάηνο επηβάιιεη θάπνηεο θαηαζθεπέο ηφηε ηα πιεξψλεη αξρηθψο ν ηδηνθηήηεο αιιά ην 

θξάηνο ηνπ ηα επηζηξέθεη άκεζα. Δάλ νη επηζθεπέο απνθαζηζηνχλ κε πξσηνβνπιία ηνπ 

ηδηνθηήηε, ηφηε πιεξψλεη απηφο αξρηθψο θαη ηνπ επηζηξέθεηαη ην 50% ηνπ πνζνχ. Δάλ 

δηαζέζεη φκσο ην θηίξην ή ην ρψξν, γηα επηζθέςεηο ζην θνηλφ, ηνπ επηζηξέθεηαη ην 

ζχλνιν ηνπ πνζνχ.  

         Δάλ ην θηίξην ή ν ρψξνο δελ έρεη ραξαθηεξηζηεί απφ ην θξάηνο αιιά έρεη θάπνηα 

θαιιηηερληθή ζεκαζία ή αμία, θαη πάιη εάλ ν ηδηνθηήηεο επηηξέςεη ηηο επηζθέςεηο θνηλνχ 

ζα ηνπ επηζηξαθεί ην 50% ηνπ πνζνχ πνπ έρεη δαπαλήζεη γηα ηηο επηζθεπέο ηνπ. Σέινο, 

φινη νη ηδηνθηήηεο έρνπλ θνξναπαιιαγέο.
34

 

                                                           
34

 ηακαηίνπ Διέλε «Γηαηεξεηέα θηίζκαηα: πφζν εθηθηή θαη ζπκθέξνπζα ε επηρείξεζε πξνζηαζίαο ηνπο 

απφ ηνπο ηδηψηεο;», ζην http://kallithea.hua.gr/epixeirein/hmerida6/stamatiou-presentation.pdf 
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2.2.7. Μητρώο 

      ηε Γαιιία, ππάξρνπλ πνιιά ζηάδηα θαηαινγξάθεζεο θαη θαηαγξαθήο ηεο 

νηθηζηηθήο θιεξνλνκηάο πνπ ζπλππάξρνπλ κεηαμχ ηνπο, φπσο:  

 Σα θηίξηα θαηαγξάθνληαη ζε κία ιίζηα πνπ απνθαιείηαη «Inventaire des 

Richesses Artistiques de la France», δειαδή «Καηάινγνο ησλ Θεζαπξψλ ηεο 

Σέρλεο ζηε Γαιιία». ε απηή ηε ιίζηα θαηαγξάθνληαη σο επί ην πιείζηνλ, 

αγξνηηθέο θαηαζθεπέο θαη κηθξά αζηηθά θηίξηα.  

 Σα θηίξηα πνπ πξνζηαηεχνληαη ζαλ αζηηθέο, πξνζηαηεπκέλεο πεξηνρέο 

θαηαγξάθνληαη ζηε «Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et 

Paysages», δειαδή «Πξνζηαηεπκέλεο Εψλεο Αξρηηεθηνληθήο Κιεξνλνκηάο θαη 

Σνπίσλ», ε νπνία είλαη αξκφδηα γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηε πξνζηαζία ηνπο, είηε 

είλαη ππνρξεσηηθφ ζε απηέο ηηο πεξηνρέο, είηε απιψο επηζπκεηφ.  

 Σα θηίξηα πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε νξαηά πεξηβάιινληα πεξηνρψλ 

θαηαρσξνχληαη σο ηζηνξηθά κλεκεία  

 Τπάξρνπλ επίζεο επηπξφζζεηνη θαηάινγνη ζηελ νπνία θαηαρσξνχληαη θηίξηα θαη 

πεξηνρέο πνπ ζεσξνχληαη ηδηαίηεξνη ηχπνη.
35
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 http://www.international.icomos.org/risk/world_report/2000/france1_2000.htm  
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2.3.ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΣΗ ΙΣΑΛΙΑ 

2.3.1. Αντικείμενο προςταςίασ 

         Γεληθφηεξα ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο Ηηαιίαο απνηειείηαη απφ αξραηνινγηθέο 

απνδείμεηο, κλεκεία θαη έξγα ηέρλεο απφ ην Μεζαίσλα κέρξη ηε ζχγρξνλε επνρή θαη 

απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ε ρψξα είλαη ε πινπζηφηεξε ζην θφζκν ζε απηφ ην ηνκέα φζν 

δηαηεξνχληαη ηα κλεκεία ηεο. Δπηπιένλ, καδί κε ηελ Ηζπαλία, έρνληαο 31 θαηαγξαθέο 

βξίζθεηαη ζηε θνξπθή ηεο Παγθφζκηαο Λίζηαο Κιεξνλνκηάο.
36

 

       ηελ Ηηαιία σο αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά ζεσξείηαη θάζε θηίξην θαη πεξηνρή φπνπ 

ππάξρεη ε έθθξαζε πνιηηηζηηθήο, ηζηνξηθήο θαη αξρηηεθηνληθήο αμίαο φπσο απηή 

αλαγλσξίδεηαη απφ ηε λνκνζεζία ηεο.
37

 

2.3.2. Διαδικαςίεσ κήρυξησ 

    Γηα λα θαηαρσξεζεί ζηελ Ηηαιία έλα θηίξην ή κία πεξηνρή σο κέξνο ηεο αξρηηεθηνληθήο 

θιεξνλνκηάο, θαη λα κπνξέζεη λα έρεη ηα θαηάιιεια κέζα θαη κέηξα πξνζηαζίαο, είλαη 

αξκφδην ην θεληξηθφ ππνπξγείν. Σν ηκήκα ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο είλαη επίζεο 

αξκφδην γηα θάζε άδεηα εξγαζίαο πνπ ζα δνζεί.  

     Κάζε πεξηθέξεηα θηηάρλεη κία επηηξνπή κε ηελ επζχλε λα θαζνξίζεη πνηα θηίξηα ή 

πεξηνρέο ζα θαηαρσξεζνχλ. ηελ ίδηα επηηξνπή ππνβάιινληαη θαη νη πξνηάζεηο γηα 

επηζθεπέο ή εξγαζίεο ζηα θηίξηα πξνο έγθξηζε.
38

                                                           
36

 http://www.international.icomos.org/risk/world_report/2000/italy_2000.htm  

37
 http://www.legco.gov.hk/yr06-07/english/sec/library/0607fs20-e.pdf  

38
 http://www.legco.gov.hk/yr06-07/english/sec/library/0607fs20-e.pdf  

 



53 

 

2.3.3. Βαςικοί νόμοι 

      Σν άξζξν 9 ηνπ Ηηαιηθνχ πληάγκαηνο εδξαηψλεη ηελ θξαηηθή ππνρξέσζε γηα ηε 

πξνζηαζία θαη ηε δηαηήξεζε ηεο ηζηνξηθήο, θαιιηηερληθήο θαη αξρηηεθηνληθήο 

θιεξνλνκηάο.  

         Με ην λφκν Νν 42 ηνπ 2004 επηθπξψζεθε ε θπξηφηεξε λνκνζεζία αλαθνξηθά κε 

ηελ δηαηήξεζε ηεο θιεξνλνκηάο ζηελ Ηηαιία. Ο λφκνο απηφο ελνπνηεί φινπο ηνπο 

πξνεγνχκελνπο ηηαιηθνχο λφκνπο θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εξκελεία ησλ ζρεηηθψλ 

παγθνζκίσλ ζπλζεθψλ ησλ νπνίσλ ε Ηηαιία ζπκκεηείρε. Με ην λφκν απηφ 

αλαγλσξίδνληαη σο εζληθή πεξηνπζία φια ηα ηζηνξηθά, θαιιηηερληθά, αξραηνινγηθά θαη 

αξρηηεθηνληθά κλεκεία, θηίξηα θαη πεξηνρέο πνπ πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ, πεξηγξάθνληαη 

ηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ θπβεξλεηηθά, θαζνξίδνληαη ηα πξφζηηκα γηα 

δεκηέο θαη εξγαζίεο πνπ δελ είλαη εμνπζηνδνηεκέλεο θαζψο επίζεο παξέρεη ηε λνκνζεηηθή 

βάζε ζηελ νπνία ν Τπνπξγφο ηεο Κιεξνλνκηάο θαη ησλ Πνιηηηζηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ 

ηεο Ηηαιίαο κπνξεί λα αλαπηχμεη επηπιένλ δξαζηεξηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο θιεξνλνκηάο ζηηο ηνπηθέο αξρέο.
39

 

                                                           
39

 http://www.legco.gov.hk/yr06-07/english/sec/library/0607fs20-e.pdf  
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2.3.4.Υορείσ 

       Ζ Ηηαιία ζαλ ρψξα έρεη κεγάιε παξάδνζε ζηε δηαηήξεζε ησλ κλεκείσλ ηεο (αθφκα 

θαη νη Ρσκαίνη απηνθξάηνξεο είραλ λφκνπο γηα ηε πξνζηαζία ηνπο) θαη κεγάιε θξαηηθή 

εκπινθή ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Παξφιν πνπ ζαλ ρψξα δελ παξέρεη ηδηαίηεξα πνιιέο 

πιεξνθνξίεο γηα ην ζέκα είλαη γεγνλφο φηη έρεη επηηχρεη θάπνηα πνιχ ζεκαληηθά 

επηηεχγκαηα. Πέξα απφ ην φηη έρεη δεκηνπξγήζεη νξγαληζκνχο θαη ηδξχκαηα 

απνθιεηζηηθά γηα ηε πξνζηαζία ηεο αξρηηεθηνληθήο ηεο θιεξνλνκηάο φπσο ην Centro di 

Restauro (Κέληξν Απνθαηάζηαζεο) ζηε Ρψκε θαη ην Istituto delle Pietre Dureζηε 

Φισξεληία, ζηε Ρψκε ζηεγάδεηαη θαη ην ICCROM, έλαο παγθφζκην νξγαληζκφο γηα ηελ 

δηαηήξεζε θαη ηελ αλαπαιαίσζε.
40

 

       Δθηφο ησλ παξαπάλσ ζε θξαηηθφ επίπεδν, έρεη αλαπηχμεη έλα θεληξηθφ ζχζηεκα γηα 

ηε δηαηήξεζε ηεο θιεξνλνκηάο ζην νπνίν εκπιέθνληαη θαη νη ηνπηθέο αξρέο. Σν 1998 

δεκηνπξγήζεθε ην Τπνπξγείν γηα ηελ Κιεξνλνκηά θαη ησλ Πνιηηηζηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ γηα λα πξνσζήζεη ηηο θαηάιιειεο, εμεηδηθεπκέλεο, πνιηηηθέο πξνο απηφ 

ην ζθνπφ. Σν ηκήκα «Soprintendenza Architettonica» ηνπ Τπνπξγείνπ είλαη αξκφδην γηα 

ηε δηαρείξηζε ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο. 
41

 

       Μέζσ κίαο λέαο ζπληαγκαηηθήο αλαζεψξεζεο, ζηελ Ηηαιία κπνξνχλ πιένλ θαη νη 

ηνπηθέο αξρέο λα θαηέρνπλ πξνζσξηλή λνκνζεηηθή ηζρχ καδί κε ηηο θπβεξλεηηθέο αξρέο 

αλαθνξηθά κε ηνλ ζπληνληζκφ, ηε πξνψζεζε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο θιεξνλνκηάο.  

     Οη δεκνηηθέο αξρέο ηεο Ηηαιίαο έρνπλ ηκήκαηα πνιηηηζκνχ ηα νπνία είλαη ππεχζπλα 

γηα ηελ αλαπαιαίσζε θαη ηελ δηαηήξεζε ηεο θιεξνλνκηάο ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ 

θεληξηθνχ ππνπξγείνπ.
42
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 http://www.international.icomos.org/risk/world_report/2000/italy_2000.htm  

41
 http://www.legco.gov.hk/yr06-07/english/sec/library/0607fs20-e.pdf  

42
  “Italy/2 : Competence, decision-making and administration” 

http://www.culturalpolicies.net/web/italy.php?aid=22&curln=103 
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2.3.5.Μέςα προςταςίασ 

      Ζ θπβέξλεζε ελζαξξχλεη ην θνηλφ λα ζπκκεηέρεη ζηε δηαηήξεζε ηεο θιεξνλνκηάο κε 

ηνπο εμήο ηξφπνπο:  

 Πξνσζεί ηελ θιεξνλνκηά κέζσ ηζηνζειίδσλ. Δθζέζεσλ θαη ειεχζεξε πξφζβαζε 

ζε απηά κέζσ εθδειψζεσλ φπσο νη «Λεπθέο Νχρηεο» θαη ε Ηηαιηθή Δβδνκάδα 

Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο φπνπ νη πνιίηεο κπνξνχλ λα επηζθεθηνχλ κλεκεία θαη 

πεξηνρέο ρσξίο λα πιεξψζνπλ.  

 Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα φπσο ζεκηλάξηα θαη ζχληνκα καζήκαηα γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο θιεξνλνκηάο  

 Δκπιέθεη κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο ζηε δηαηήξεζε θαη ζπληήξεζε ηεο 

θιεξνλνκηάο φπσο νξγαληζκνχο θαη ηδξχκαηα  

 Αλαπηχζζεη ηελ ηδησηηθή ζπλεξγαζία ζηελ δηαρείξηζε ηεο θιεξνλνκηάο φπσο ζα 

κειεηήζνπκε παξαθάησ  

       Δθηφο φκσο ηεο ελεκέξσζεο παξέρεη θνξνινγηθά θαη νηθνλνκηθά πξνλφκηα γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο θιεξνλνκηάο φπσο:  

 Απαιιάζζεη ηα θαηαρσξεκέλα θηίξηα απφ ην θφξν θιεξνλνκηάο  

 Παξέρεη έθπησζε απφ ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα γηα φιεο ηηο ρνξεγίεο θαη δσξεέο 

πνπ δίδνληαη απφ ηδηψηεο θαη επηρεηξήζεηο  

 Παξέρεη έθπησζε απφ ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα γηα ηνπο ηδηνθηήηεο πνπ έρνπλ 

θαηαρσξεκέλα θηίξηα θαη ηα ζπληεξνχλ θαη ηα επηδηνξζψλνπλ.  

 Δπηπιένλ, γηα φζνπο ηδηνθηήηεο ιακβάλνπλ δάλεηα γηα εμνπζηνδνηεκέλεο 

επηζθεπέο ζηα θαηαρσξεκέλα θηίξηα ηνπο, ην θξάηνο αλαιακβάλεη ηε πιεξσκή 

ησλ ηφθσλ απηψλ ησλ δαλείσλ  

 Σν Τπνπξγείν ζπλεηζθέξεη νηθνλνκηθά ζηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο κέρξη ην 50% 

ηνπ πνζνχ  
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        ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηελ αλαιακβάλεη ην ίδην ην 

Τπνπξγείν θαη επίζεο φζνη ηδηνθηήηεο έρνπλ θηίξηα πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα θαη 

επηζπκνχλ λα ηα πνπιήζνπλ πξέπεη λα ελεκεξψζνπλ ην Τπνπξγείν. Σν Τπνπξγείν έρεη 

ην δηθαίσκα λα αγνξάζεη ην θηίξην πξνζθέξνληαο ίδηα ηηκή κε ηνλ αγνξαζηή.
43

 

 

2.3.6.Φρηματοδότηςη 

         Έλα κεγάιν κέξνο ησλ πφξσλ ηεο Ηηαιίαο πξνέξρεηαη απφ ηελ ηδησηηθή 

πξσηνβνπιία αιιά φρη κε ηνλ ηξφπν ηεο ζπλεηζθνξάο θαη ηεο ρνξεγίαο φπσο ζπκβαίλεη 

ζε άιιεο ρψξεο αιιά κέζσ ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο αξρηηεθηνληθήο 

θιεξνλνκηάο. Δίλαη ινγηθφ φηη ηα κλεκεία ηζηνξηθήο, θαιιηηερληθήο θαη αξρηηεθηνληθήο 

ζεκαζίαο πξνζειθχνπλ κεγάιν αξηζκφ αλζξψπσλ πνπ ζέινπλ λα ηα επηζθεθζνχλ. Δίλαη 

ζαθέο ινηπφλ φηη απηφο ν αξηζκφο ζα επλνήζεη θαη άιινπο ηνκείο ηεο ρψξαο. Απνηειεί 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ε πεξίπησζε ηεο αξδελίαο. Με ζθνπφ ηελ αχμεζε ηνπ 

ζξεζθεπηηθνχ ηνπξηζκνχ ηεο πεξηνρήο θαη ησλ εζφδσλ πνπ απηφο ζα επηθέξεη, πνιινί 

ηδηψηεο βνήζεζαλ ηε ηηαιηθή θπβέξλεζε λα απνθαηαζηήζεη 21 κεηξνπνιηηηθνχο λανχο.  

          Αληηιακβαλφκελε ε Ηηαιία ην κεγάιν βαζκφ ζπλεηζθνξάο ηεο ηδησηηθήο 

πξσηνβνπιίαο έρεη ζεζπίζεη πνιιά θίλεηξα γηα λα ηε πξνζειθχζεη μεθηλψληαο απφ 

θνξνινγηθέο δηεπθνιχλζεηο θαη απαιιαγέο θαη θζάλνληαο κέρξη ηνπ ζεκείνπ 

παξαρψξεζεο ζηνπο ηδηψηεο πξνο εθκεηάιιεπζε φπσο ζηε πεξίπησζε ηνπ αξραηνινγηθνχ 

ρψξνπ «Valle dei Templi» ζηε ηθειία. Ζ παξαρψξεζε φκσο απηψλ ησλ ρψξσλ γίλεηαη 

θαη θαζνξηζκέλεο αξρέο θαη πξνυπνζέζεηο φπσο ζπκβφιαηα ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο, θαηαβνιή ζπγθεθξηκέλνπ εηεζίνπ παγίνπ ζην θξάηνο εθ κέξνπο ησλ 

ηδησηψλ θαζψο θαη πξνθαζνξηζκέλα έξγα πνπ πξέπεη ν ηδηψηεο λα πξαγκαηνπνηήζεη γηα 

λα είλαη ζχλλνκνο κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο.
44
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ε θξαηηθφ επίπεδν, ε ρξεκαηνδφηεζε γίλεηαη απφ ην Τπνπξγείν Κιεξνλνκηάο θαη 

Πνιηηηζηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ θαζψο θαη απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο. Σα ρξήκαηα απηά, 

εθηφο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, πξνέξρνληαη απφ:  

 Έλα θαζνξηζκέλν πνζφ απφ ην εζληθφ ιαρείν ηεο Ηηαιίαο  

 Απφ ηνλ νξγαληζκφ ησλ ηξαπεδψλ πνπ ππνρξεψλνληαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηηο 

πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Ηηαιίαο
45

 

 

2.3.7.Μητρώο 

Ζ Δπηηξνπή πεξηνρψλ θαη κλεκείσλ είλαη αξκφδηα γηα ηε ζχληαμε ηνπ θαηαιφγνπ 

απαξηζκεκέλσλ πεξηνρψλ θαη κλεκείσλ θαη εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

ζπκπιεξσκαηηθφ θαηάινγν.  

Ο θαηάινγνο απαξηζκεκέλσλ θηεξίσλ ή εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

ζπκπιεξσκαηηθφ θαηάινγν δεκνζηεχεηαη θάζε πέληε έηε ζην κεηξψν. Ζ ιίζηα δειψλεη 

εάλ ην θηήξην είλαη απαξηζκεκέλν ή εηζαγκέλν ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο αμίαο ηνπ ή επεηδή 

εληνπίζζεθε ζε κηα πεξηνρή πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί.  

Ζ Δπηηξνπή  θαη ε εζληθή ππεξεζία πεξηνρψλ θαη κλεκείσλ έρνπλ έλαλ 

δηεπθξηληζκέλν θαηάινγν κε 112 θαηαρσξήζεηο. Ο θαηάινγνο θαιχπηεη 65% ησλ 

ηζηνξηθψλ θηεξίσλ θαη ρξεζηκεχεη σο έλα ιεηηνπξγηθφ εξγαιείν γηα ηελ Δπηηξνπή, ην 

ηκήκα ηνπ ππνπξγείνπ θαη ηνπο δήκνπο.
46
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2.4.ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΣΟ ΛΟΤΞΕΜΒΟΤΡΓΟ 

 

2.4.1 Αντικείμενο προςταςίασ 

 

Ηδηνθηεζίεο, κε ή ρσξίο θηήξηα, ε ησλ νπνίσλ ζπληήξεζε είλαη δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο 

απφ αξραηνινγηθή, ηζηνξηθή, αηζζεηηθή, θαιιηηερληθή, επηζηεκνληθή, ηερληθή ή βηνκεραληθή 

άπνςε, ζα απαξηζκεζνχλ σο εζληθά κλεκεία γεληθά ή ελ κέξεη απφ ηελ θπβέξλεζε ζχκθσλα κε 

ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

 ην έδαθνο θαη ηα θηήξηα επηιέμηκα γηα ηε ιίζηα πεξηιακβάλνπλ ηα 

κεγαιηζηθά κλεκεία ή ηηο πεξηνρέο πνπ πεξηέρνπλ ηηο πξντζηνξηθέο πεξηνρέο 

ή παξακέλνπλ, 

 ην ίδην πξάγκα ηζρχεη ζε εθηάζεηο θαη θηήξηα  ησλ νπνίσλ ε πξνζηαζία είλαη 

απαξαίηεηε γηα λα απνκνλψζεη, λα απνθαιχςεη ή λα απνθαηαζηήζεη έλα 

απαξηζκεκέλν θηήξην, θαζψο επίζεο θαη έδαθνο, κε ή ρσξίο θηήξηα, κέζα 

ζηελ πεξίκεηξν ζπληήξεζεο ελφο απαξηζκεκέλνπ θηεξίνπ.
47

 

Ο ραξαθηεξηζκφο ηνπ εδάθνπο ή ελφο θηεξίνπ κπνξεί λα γίλεη θαηφπηλ αηηήζεσο ηεο 

εζληθήο Δπηηξνπήο πεξηνρψλ θαη κλεκείσλ, ελφο δήκνπ ή ελφο ηδηψηε. Σα ζρεηηθά ζέκαηα ηειηθά  

αθνξνχλ ηνλ Τπνπξγφ ηνπ πνιηηηζκνχ. 

Σν έδαθνο ή ηα θηήξηα πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο, ζε  έλα δήκν, ζε  έλα δεκφζην φξγαλν ή 

κηα δεκφζηα  ππεξεζία ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ θπβέξλεζε κεηά απφ δηαβνπιεχζεηο κε ηα 

ελδηαθεξφκελα ζπκβαιιφκελα κέξε θαη ην πκβνχιην ηνπ θξάηνπο.  
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Σν έδαθνο ή ηα θηήξηα πνπ αλήθνπλ ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν εθηφο απφ εθείλνπο πνπ 

απαξηζκνχληαη παξαπάλσ ππφθεηηαη ππφ ην  ππνπξγηθφ δηάηαγκα, θαη κεηά απφ δηαβνπιεχζεηο κε 

ηελ εζληθή Δπηηξνπή πεξηνρψλ θαη κλεκείσλ θαη ην ηνπηθφ ζπκβνχιην ηνπ δήκνπ ζηελ πεξηνρή 

πνπ βξίζθεηαη ην θηήξην θξίλεηαη αλ ζα ραξαθηεξηζηεί. 
48

 

2.4.2Υορείσ 

 

Tν Υπνπξγείν πνιηηηζκνύ, ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο ζην πιαίζην ηεο 

θπβεξλεηηθήο δήισζεο ηεο 12εο Απγνχζηνπ 1999 είλαη αξκφδηo γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηερλψλ 

θαη ησλ γξακκάησλ, ησλ αμηψλ, ησλ ζεκειησδψλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ,ηνπ ηξφπνπ δσήο, ηεο 

ηθαλφηεηαο γηα απηνγλσζία, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο αλαδήηεζεο κηαο ηαπηφηεηαο ζηε δσή θαη 

ηεο δξάζεο σο άκπλα ελάληηα ζε φιεο ηηο κνξθέο θαλαηηζκνχ (έθζεζε ζρεηηθά κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο - Μαξηίνπ 2000). 

Οη επζχλεο ηνπ Τπνπξγείνπ πνιηηηζκνχ, ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο 

θαιχπηνπλ ηελ πξνψζεζε ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηελ ππνθίλεζε ηεο θαιιηηερληθήο θαη θνηλσληθήο 

δσήο, πξνσζψληαο ηελ πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα θαη ηελ θιεξνλνκηά, ηελ πεξηθεξεηαθή δηνηθεηηθή 

απνθέληξσζε, ηηο δηκεξείο θαη πνιχπιεπξεο πνιηηηζηηθέο ζρέζεηο (άαξ/Lor/Δπξσπατθή Έλσζε 

Λνπμεκβνχξγν/, πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, επξσπατθφ ίδξπκα πνιηηηζηηθψλ δηαδξνκψλ), ηελ 

εθαξκνγή ηεο θπβεξλεηηθήο δήισζεο ζρεηηθά κε ηελ επηζηεκνληθή θαη εθαξκνζκέλε έξεπλα (11 

Απγνχζηνπ 1999). 

Σα θξαηηθά πνιηηηζηηθά φξγαλα πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο:Σα εζληθά αξρεία, εζληθή 

βηβιηνζήθε, ραξηνπαηθηηθή ιέζρε, ζχγρξνλν θφξνπκ ηέρλεο, εζληθφ νπηηθναθνπζηηθφ θέληξν, 

εζληθφ θέληξν ινγνηερλίαο, εζληθφ κνπζείν ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο ηέρλεο, εζληθφ κνπζείν ηεο 

θπζηθήο ηζηνξίαο,εζληθή ππεξεζία πεξηνρψλ θαη κλεκείσλ.
 
 

 Τπφ ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εζληθήο 

ηζηνξηθήο θιεξνλνκηάο, έλα εθηειεζηηθφ ζψκα, εζληθή ππεξεζία πεξηνρψλ θαη κλεκείσλ, θαη δχν 

ζπκβνπιεπηηθά φξγαλα, ε εζληθή Δπηηξνπή πεξηνρψλ θαη κλεκείσλ θαη ε επνπηηθή Δπηηξνπή ζηα 

ζξεζθεπηηθά θηήξηα νξγαλψζεθαλ θάησ απφ ηελ νκπξέια ηνπ Τπνπξγείνπ πνιηηηζκνχ. 
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Υπεξεζία  εζληθώλ πεξηνρώλ θαη κλεκείωλ (Luxembourg National Sites and Monuments Service) 

 Ο λφκνο πνπ θαζηεξψλεη ηελ ππεξεζία εζληθψλ πεξηνρψλ θαη ησλ κλεκείσλ 

ρξνλνινγείηαη απφ ηηο 19 επηεκβξίνπ 1977. Ο λφκνο ηεο 18εο Ηνπιίνπ 1983 ζηε ζπληήξεζε θαη 

ε πξνζηαζία ησλ εζληθψλ πεξηνρψλ θαη ησλ κλεκείσλ θαζνξίδνπλ ηνλ θαζνξηζκφ αξκνδηνηήησλ 

ηνπ ηκήκαηνο. Σν ηκήκα βνεζά ηνλ αξκφδην ππνπξγφ ζηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ γηα ηε 

ζπληήξεζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πεξηνρψλ, ησλ αξρηηεθηνληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

γλσξηζκάησλ, ηεο θιεξνλνκηάο ηνπ ηζηνξηθνχ «εδάθνπο» θαη ησλ θηεξίσλ θαη ησλ εζληθψλ 

κλεκείσλ. 
49

 

 

Κατά ςυνζπεια το τμιμα: 

- Δίλαη αξκφδην γηα ηε κειέηε, ζπληήξεζε, γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο, 

 - επηηεξεί ηελ πξνζηαζία θαη ηε ζπληήξεζε ησλ απαξηζκεκέλσλ εζληθψλ πεξηνρψλ θαη ησλ 

κλεκείσλ, 

 - επνπηεχεη ηελ εθηέιεζε ησλ κέηξσλ θαη ιεηηνπξγεί γηα ηελ επηζθεπή θαη ηελ απνθαηάζηαζε 

ησλ απαξηζκεκέλσλ αληηθεηκέλσλ ή εθείλα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζπκπιεξσκαηηθφ 

θαηάινγν, 

 - κπνξεί λα ζπκβνπιέςεη θαη λα βνεζήζεη ηνπο ηδηψηεο ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ζπηηηνχ ηνπο, 

 - πξνηείλεη ηηο λέεο ρξήζεηο γηα ηα πεξηηηά θηήξηα ηεο αλακθηζβήηεηεο αξρηηεθηνληθήο αμίαο, 

 - πξνεηνηκάδεη θαη επνπηεχεη ηε δεκηνπξγία ησλ πεξηνρψλ ζπληήξεζεο θαη ηελ πξνεηνηκαζία 

ησλ αζηηθψλ πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο ζηηο γξαθηθέο, θαιιηηερληθέο ή ηζηνξηθέο πεξηνρέο, 
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 - ζπληνλίδεη θαη επνπηεχεη ηηο δεκφζηεο πξσηνβνπιίεο ζρεηηθέο κε ηε ζπληήξεζε ηεο 

αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο, 

 - ζπκβνπιεχεη ηνλ ππνπξγφ γηα ηε δηαθήκηζε κέρξη ην ζεκείν πνπ απηφ ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζή 

ηνπ, ρσξίο επηθχιαμε σο πξνο ηνπο ηξέρνληεο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο, 

 - ςυνεργάηεται με τθν εκνικι Επιτροπι περιοχϊν και μνθμείων. 50
 

Ζ εζληθή Επηηξνπή πεξηνρώλ θαη κλεκείωλ, πνπ ζπζηάζεθε απφ ην λφκν ηεο 12εο 

Απγνχζηνπ 1927, εθπνλεί φιεο ηηο πξνηάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο, ζε ζπλεξγαζία 

κε ηελ εζληθή ππεξεζία πεξηνρψλ θαη κλεκείσλ. 

Ζ ζχλζεζε θαη ν θαζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ηεο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ θαλνληζκφ ηνπ 

Μεγάινπ Γνπθάηνπ. Ο ίδηνο θαλνληζκφο θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο 

εζληθήο Δπηηξνπήο πεξηνρψλ θαη κλεκείσλ θαη ηεο εζληθήο ππεξεζίαο πεξηνρψλ θαη κλεκείσλ. 

Δθηφο απφ ηηο επείγνπζεο πεξηπηψζεηο, ε Δπηηξνπή εξσηάηαη γηα φια ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη 

απφ ηελ θπβέξλεζε ζηελ εθηέιεζε ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο θιεξνλνκηάο. Ζ 

Δπηηξνπή πξνηείλεη άκεζα ηέηνηα κέηξα φπσο ζεσξεί απαξαίηεην πξνο φθεινο ηεο ζπληήξεζεο, 

ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ εζληθψλ πεξηνρψλ θαη ησλ κλεκείσλ.
 51

 

 

 Η επνπηηθή Επηηξνπή ζηα ζξεζθεπηηθά θηήξηα αλέιαβε 13 “μελαγήζεηο” θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ 1999, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ 51 επηζθέςεηο (εθθιεζίεο, παξεθθιήζηα, πξεζβπηέξηα 

θαη λεθξνηαθεία θνηλνηήησλ) πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηηο πεξηνρέο(θαη κε ζπλεξγαζία κε ηηο 

ηνπηθέο αζηηθέο θαη εθθιεζηαζηηθέο αξρέο ) πνπ είραλ ππνβιεζεί  απφ ην Τπνπξγείν πνιηηηζκνχ 

ή απφ  ηελ εζληθή ππεξεζία πεξηνρψλ θαη κλεκείσλ. Κάζε επίζθεςε νδήγεζε ζε κηα έθζεζε ζηελ 

νπνία ε Δπηηξνπή θαζνξίδεη ηηο νδεγίεο ή ηηο ζπζηάζεηο ηεο πξνο φθεινο ηνπ ζρεηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ. Οη πεξηπηψζεηο πνπ δελ έρνπλ απνηειέζεη ην αληηθείκελν κηαο επίζθεςεο 

εμεηάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο. 
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  Οη απφςεηο θαη νη ζπζηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο αθνξνχλ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

αξρηηεθηνληθήο δνκήο ησλ θηεξίσλ, φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην ιφγσ θζνξάο απφ ηε πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ, ή δεκία πνπ πξνθαιείηαη, παξαδείγκαηνο ράξηλ, απφ ηελ δηείζδπζε πγξαζίαο.  

Ζ ίδηα δηαδηθαζία ηζρχεη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ έξγσλ δσγξαθηθήο ή ησλ 

αληηθεηκέλσλ θαιιηηερληθήο ή ηζηνξηθήο θχζεο (πνιηηηθή Τπνπξγείνπ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε). 

Οη αλαζέζεηο θαη νη δαπάλεο ζπληήξεζεο είλαη επζχλε ησλ ηνπηθψλ ελψζεσλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ζπγθεθξηκέλα γηα απηφλ ην ιφγν κε ηε βνήζεηα ηεο θπβεξλεηηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο. 52
 

Τν εζληθό κνπζείν ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο ηέρλεο 

 Όηαλ σο ζπλέπεηα αλαζθαθψλ ή εξγαζηψλ  έξζνπλ ζην θσο κλεκεία, επηγξαθέο ή 

αληηθείκελα πηζαλνχ αξραηνινγηθνχ, ηζηνξηθνχ ή θαιιηηερληθνχ ελδηαθέξνληνο, ζε έδαθνο πνπ 

αλήθεη ζην θξάηνο, ζην δήκν, ή ζε έλα δεκφζην φξγαλν ή ππεξεζία, ν δήκαξρνο πξέπεη λα 

εμαζθαιίζεη ηελ πξνζσξηλή ζπληήξεζε ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ αλαθαιχπηνληαη θαη λα 

εηδνπνηήζεη ακέζσο ην δηεπζπληή ηνπ εζληθνχ κνπζείνπ, ν νπνίνο ελεκεξψλεη ζηε ζπλέρεηα ηνλ 

Τπνπξγφ. Ο Τπνπξγφο θαηαξηίδεη κηα ηειηθή απφθαζε γηα ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη. 

Δάλ ε αλαθάιπςε γίλεηαη ζε ηδησηηθφ έδαθνο, ν ηδηνθηήηεο ηνπ θηεξίνπ θαη ν αλάδνρνο 

πξέπεη γηα λα ελεκεξψζνπλ ακέζσο ην δήκαξρν ηνπ δήκνπ, ν νπνίνο εηδνπνηεί ην δηεπζπληή ηνπ 

εζληθνχ κνπζείνπ επεηγφλησο. Καηφπηλ ζπκβνπιήο ησλ ηειεπηαίσλ, ε θπβέξλεζε κπνξεί λα 

απαιινηξηψζεη ην ζρεηηθφ έδαθνο, νιφθιεξν ή ελ κέξεη, ιφγσ δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο, 

ζχκθσλα κε ην λφκν ηεο 15εο Μαξηίνπ 1979. 
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Βάζεη ηνπ λφκνπ ηεο 28εο Γεθεκβξίνπ 1988, ηνπ άξζξνπ 2, ηνπ εζληθνχ κνπζείνπ ηεο 

ηζηνξίαο θαη ηεο ηέρλεο: 

- είλαη αξκφδην γηα ηε κειέηε, ηε ζπληήξεζε θαη ηελ πξνζηαζία ηεο εζληθήο αξραηνινγηθήο 

θιεξνλνκηάο, 

- αλαιακβάλεη ηηο έξεπλεο θαη πξαγκαηνπνηεί ηηο αξραηνινγηθέο αλαζθαθέο, 

- επνπηεχεη ηηο αλαζθαθέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο ηδηψηεο, 

- ζπγθεληξψλεη, ζπληεξεί, κειεηά θαη εθζέηεη εζληθφ θαη δηεζλή ηζηνξηθφ θαη  θαιιηηερληθέο 

ζπιινγέο,
 53

 

 

 Η θπβέξλεζε ζε πεξηθεξεηαθό θαη ηνπηθό επίπεδν 

  Όζνλ αθνξά ηηο αλαζθαθέο θαη ηηο αλαθαιχςεηο, νη πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο αξρέο 

ππφθεηληαη ζην λφκν ηεο 18εο Ηνπιίνπ 1983. 

Οη θξαηηθέο αξρέο, νη δήκνη, ηα δεκφζηα φξγαλα ή ππεξεζίεο είλαη αξκφδηα γηα ηελ 

πξνζηαζία θαη ηε ζπληήξεζε ησλ απαξηζκεκέλσλ θηλεηψλ αληηθεηκέλσλ ησλ νπνίσλ είλαη νη 

ηδηνθηήηεο, πξέπεη λα ιάβνπλ ηέηνηα κέηξα γηα ηνλ παξαπάλσ ζθνπφ. Οη δήκνη ζα επηβαξπλζνχλ 

ην θφζηνο ηέηνησλ κέηξσλ, εθηφο απφ ηελ θαηαζθεπή ή ηελ αλαδεκηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Όπνπ έλαο δήκνο απνηπγράλεη λα ιάβεη ηα κέηξα πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα απφ ηνλ 

Τπνπξγφ, ηα κέηξα κπνξνχλ λα παξζνχλ  απφ ηνλ ίδην ηνλ Τπνπξγφ θαη φηαλ ν δήκνο 

επαλνξζψζεη ζε κηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 
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Οη «πεξηνρέο ζπληήξεζεο», πνπ είλαη αξραηνινγηθνχ, ηζηνξηθνχ, θαιιηηερληθνχ, 

επηζηεκνληθνχ, αηζζεηηθνχ ή βηνκεραληθνχ ελδηαθέξνληνο κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ απφ 

πξφηαζε ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ ζρεηηθψλ δήκσλ ή απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο δήκνπο. 

ηελ πεξίπησζε απνθαηάζηαζεο ησλ ηζηνξηθψλ θηηξίσλ ή ρψξσλ, νη πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο 

αξρέο είλαη ππνρξεσκέλεο λα δεηνχλ ζπκβνπιέο απφ ηελ Δζληθή Τπεξεζία ρψξσλ θαη 

κλεκείσλ.
54

 

 

 

Οη εζεινληηθέο πξωηνβνπιίεο  

 

STAD A LAND 

Οη ζηφρνη απηνχ ηνπ νξγαληζκνχ, ε νπνία βαζίδεηαη ζην Bourglinster Κάζηξν, είλαη λα 

βειηησζεί ε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αζηηθνχ θαη αγξνηηθνχ πεξηβάιινληνο, ε 

απνθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ θηηξίσλ θαη πεξηνρψλ, ε ελίζρπζε θαη ηελ πξνζηαζία ηεο 

αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο, ε δεκηνπξγία θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο θαη ε επαηζζεηνπνίεζε 

ησλ αηφκσλ, ησλ ηνπηθψλ αξρψλ θαη ησλ ελψζεσλ.  

 

ΗCOMOS Λνπμεκβνχξγν  

Ζ ICOMOS Λνπμεκβνχξγν έρεη πεξίπνπ εθαηφ κέιε θαη επηδηψθεη λα δηνξγαλψζεη 

δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο κε ζεκα ηε πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά, φπσο: μελαγήζεηο, δηάιεμεηο,  

εθδξνκέο, δηαιέμεηο απφ μέλνπο νκηιεηέο, πρ νπσο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εθθιεζίαο ηνπ 

Αγίνπ Φξαγθίζθνπ ηεο Αζίδεο, κεηά ην ζεηζκφ.
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2.4.3Φρηματοδότηςη 

 

 Ζ εζληθή ππεξεζία πεξηνρψλ θαη κλεκείσλ είλαη ε άκεζε ζπκβαιιφκελε αξρή φηαλ 

επηβαξχλεηαη ηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο ηεο απνθαηάζηαζεο. Απηή ε επζχλε αζθείηαη εθ κέξνπο ηεο 

θξαηηθήο δηνίθεζεο , είηε γηα έλαλ δήκν.Δπηπιένλ ε εζληθή ππεξεζία πεξηνρψλ θαη κλεκείσλ 

ζεσξείηαη σο κεξηθή ζπκβαιιφκελε αξρή φηαλ επηβαξχλεηαη κφλν έλα κέξνο ησλ δαπαλψλ 

απνθαηάζηαζεο. Απηή ε επζχλε αζθείηαη γηα ηνπο ηδηψηεο, π.ρ. γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

πξνζφςεσλ ή ησλ ζηεγψλ. 

Ζ επηινγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ εηαηξηψλ αλαδφρσλ γηα ηηο πεξηνρέο θαη ηα κλεκεία 

επηιέγνληαη κέζσ αληαγσληζηηθψλ πξνζθνξψλ ή, εάλ ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο δελ ππεξβαίλεη έλα 

ζπγθεθξηκέλν πνζφ (800.000 LUF), απφ  ηδησηηθή ζπλζήθε, κεηά απφ δηαβνπιεχζεηο κε ην 

θπβεξλεηηθφ πκβνχιην. 

ηελ πεξίπησζε ηεο ηδησηηθήο απνθαηάζηαζεο πνπ ρξεκαηνδνηείηαη ελ κέξεη απφ ην 

θξάηνο, ν ηδηψηεο πξνζάπηεη  ηηο πξνζθνξέο απφ κηα ή πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο. Ζ δηαδηθαζία 

επνπηεχεηαη απφ ηελ εζληθή ππεξεζία πεξηνρψλ θαη κλεκείσλ.
 55
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2.4.4.Μητρώο 

 

Ζ Δπηηξνπή πεξηνρψλ θαη κλεκείσλ (COSIMO) είλαη αξκφδηα γηα ηε ζχληαμε ηνπ 

θαηαιφγνπ απαξηζκεκέλσλ πεξηνρψλ θαη κλεκείσλ θαη εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

ζπκπιεξσκαηηθφ θαηάινγν. Ο θαηάινγνο δεκνζηεχεηαη ζχκθσλα κε ην λφκν ηεο 18εο Ηνπιίνπ 

1983. 

Ο θαηάινγνο απαξηζκεκέλσλ θηεξίσλ ή εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

ζπκπιεξσκαηηθφ θαηάινγν δεκνζηεχεηαη θάζε πέληε έηε ζην κεηξψν. Ζ ιίζηα δειψλεη εάλ ην 

θηήξην είλαη απαξηζκεκέλν ή εηζαγκέλν ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο αμίαο ηνπ ή επεηδή εληνπίζζεθε ζε 

κηα πεξηνρή πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί. 

Θ COSIMO και θ εκνικι υπθρεςία περιοχϊν και μνθμείων ζχουν ζναν διευκρινιςμζνο 

κατάλογο με 112 καταχωριςεισ. Ο κατάλογοσ καλφπτει 65% των ιςτορικϊν κτθρίων και 

χρθςιμεφει ωσ ζνα λειτουργικό εργαλείο για τθν Επιτροπι, το τμιμα του υπουργείου και τουσ 

διμουσ. 56
 

 

ηύπνη θαηαιόγωλ- κέζωλ θαηαγξαθήο 

> H θιεξνλνκηά -ζπγθεθξηκέλνο θαηάινγνο  γηα ηε πξνζηαζία ηεο αξρηηεθηνληθήο 

θιεξνλνκηάο. Ζ Δπηηξνπή πεξηνρψλ θαη κλεκείσλ (COSIMO) είλαη αξκφδηνο γηα ηε ζχληαμε ηνπ 

θαηαιφγνπ απαξηζκεκέλσλ πεξηνρψλ θαη κλεκείσλ θαη εθείλνη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

ζπκπιεξσκαηηθφ θαηάινγν. Ο θαηάινγνο δεκνζηεχεηαη ζχκθσλα κε ην λφκν ηεο 18εο Ηνπιίνπ 

1983. 
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>Ο θαηάινγνο απαξηζκεκέλσλ κλεκείσλ ζπληάζζεηαη απφ ην δήκν θαη ηαμηλνκείηαη αλά 

θαηεγνξία ηεο πξνζηαηεπκέλεο πεξηνρήο. Καηαγξάθεηαη έπεηηα ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηνπ 

Μεγάινπ Γνπθάηνπ ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ. 

>Ο θαηάινγνο πνπ πεξηέρεη ηνλ θαηάινγν πξνζηαηεπφκελσλ δσλψλ θηεξίσλ θαη 

ζπληήξεζεο. 

>Ο θαηάινγνο απαξηζκεκέλσλ θηεξίσλ ή εθείλνη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

ζπκπιεξσκαηηθφ θαηάινγν. Ζ ιίζηα δειψλεη εάλ ην θηήξην ζπκπεξηιακβάλεηαη απαξηζκεκέλν ή 

ιφγσ ηεο εγγελνχο αμίαο ηνπ ή επεηδή εληφπηζε ζε κηα πεξηνρή ζπληήξεζεο. Οη θαηάινγνη 

θξαηηνχληαη ζηελ εζληθή ππεξεζία πεξηνρψλ θαη κλεκείσλ .
 57

 

 

 

 

 

2.4.5.Μέτρα Προςταςίασ 

 

 

Έλα απαξηζκεκέλν θηήξην δελ κπνξεί λα θαηεδαθηζηεί ή λα αθαηξεζεί(απφ ην κεηξψν), 

αθφκε θαη ελ κέξεη, νχηε πξέπεη λα ππφθεηηαη ζηελ αιιαγή ηεο ρξήζεο ή αθφκα θαη 

απνθαηαζηαζεί, λα  επηζθεπαζηεί ή λα ππνζηεί αιιαγή νπνηνπδήπνηε είδνπο ρσξίο ηελ έγθξηζε 

ηνπ Τπνπξγνχ. Δπίζεο θακία λέα νηθνδφκεζε, ε θαηεδάθηζε, ε θαηάξξηςε ησλ δέληξσλ ή 

νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ή κεηαζρεκαηηζκφο πνπ ζα έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ εκθάληζε ηνπ 

απαξηζκεκέλνπ θηεξίνπ δελ κπνξνχλ λα αλαιεθζνχλ ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή έγθξηζε 

ηνπ Τπνπξγνχ, είηε απφ ηνπο ηδησηηθνχο ηδηνθηήηεο, ηηο ηνπηθέο αξρέο θαη ηα δεκφζηα φξγαλα 

,είηε ηα ηκήκαηα. 

Οη εμνπζηνδνηεκέλεο εξγαζίεο πξέπεη λα εθηειεζζνχλ θάησ απφ ηε επίβιεςε ηεο εζληθήο 

ππεξεζίαο πεξηνρψλ θαη κλεκείσλ. 
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Ο Τπνπξγφο κπνξεί πάληα λα δηαηάμεη ηελ εθηέιεζε απφ ηελ εζληθή ππεξεζία πεξηνρψλ 

θαη κλεκείσλ πνπ δελ αλήθνπλ ζην θξάηνο, κε ηα έμνδά ηνπ, ηέηνησλ επηζθεπψλ ή εξγαζηψλ 

ζπληήξεζεο φπσο θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηε ζπληήξεζε ησλ απαξηζκεκέλσλ κλεκείσλ. Όηαλ ε 

ζπληήξεζε ελφο απαξηζκεκέλνπ θηεξίνπ δηαθηλδπλεχεηαη ζνβαξά απφ ηελ απνηπρία λα 

εθηειεζζνχλ νη εξγαζίεο επηζθεπήο ή ζπληήξεζεο, ν Τπνπξγφο κπνξεί λα δηαλείκεη κηα εληνιή 

ζηνλ ηδηνθηήηε γηα λα εθηειέζεη ηηο ελ ιφγσ εξγαζίεο, νξίδνληαο ην ρξνληθφ φξην κέζα ζην νπνίν 

νη εξγαζίεο πξέπεη λα εθηειεζζνχλ. Έλα κέξνο ηνπ θφζηνπο ζα επηβαξχλεη ην θξάηνο. 

  Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε εθηέιεζε ησλ επεηγνπζψλ εξγαζηψλ ελίζρπζεο ζηα 

απαξηζκεκέλα θηήξηα, ν Τπνπξγφο, ειιείςεη κηαο θηιηθήο ξχζκηζεο κε ηνπο ηδηνθηήηεο, κπνξεί 

πξνζσξηλά λα θαηάζρεη ηα θηήξηα ή ηα παξαθείκελα θηήξηα.
 58

 

Οη πεξηνρέο ζπληήξεζεο (ηζηνξηθά ζχλνια) κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ κεηά απφ 

πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ ή ηνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ ησλ ζρεηηθψλ δήκσλ, κεηά απφ δηαβνπιεχζεηο 

κε ηελ εζληθή Δπηηξνπή πεξηνρψλ θαη κλεκείσλ θαη γηα θάζε πεξηνρή ζπληήξεζεο, έλα κφληκν 

ζρέδην ζπληήξεζεο θαη αλάπηπμεο. 

Σα εμήο κπνξνχλ λα αλαιεθζνχλ ζε κηα πεξηνρή ζπληήξεζεο: 

>δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο, απνθαηάζηαζεο, 

>απνθαηάζηαζε ησλ θηεξίσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο, αλαθαίληζε, 

εθζπγρξνληζκφο ή θαηεδάθηζε ψζηε λα θαηαζηήζεη έλα ζχλνιν θηεξίσλ πην θαηνηθήζηκν. 

Σέηνηεο δηαδηθαζίεο κπνξνχλ λα απνθαζηζηνχλ θαη λα εθηειεζζνχλ θαηφπηλ 

πξσηνβνπιίαο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ηδηνθηεηψλ, σο νκάδα ή εηδάιισο. Οη ηδηνθηήηεο κπνξνχλ 

κφλν λα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο εάλ θαηέρνπλ κηα πξφζζεηε έγθξηζε απφ ηε αξκφδηα 

ηνπηθή ππεξεζία ηνπ δήκνπ.
 59

 

 

 

 

 

                                                           
58

 www.european-heritage.net 

59
 www.european-heritage.net 



69 

 

 

2.4.6.Βαςικοί Νόμοι 

  

 

 Νφκνο ηεο 20εο Μαξηίνπ 1974 γηα ηελ εζληθή αλάπηπμε. 

 Απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο ζην πκβνχιην ηεο 11εο Μαξηίνπ 1988 «ζε κηα Γηαθήξπμε 

ηεο γεληθήο πξφζεζεο», ζρεηηθά κε εθείλν ην κέξνο ησλ πεξηεθηηθψλ ή κεξηθψλ 

πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ πεξηνρψλ θαη ησλ κλεκείσλ. 

 Νφκνο ηεο 12εο Απγνχζηνπ 1927 ζηε ζπληήξεζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ εζληθψλ 

πεξηνρψλ θαη ησλ κλεκείσλ. 

 Καλνληζκφο δεκφζηαο δηνίθεζεο ηεο 26εο Απξηιίνπ 1930 ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

λφκνπ ηεο 12εο Απγνχζηνπ 1927 ζηε ζπληήξεζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ εζληθψλ 

πεξηνρψλ θαη ησλ κλεκείσλ. 

 Σνπ Μεγάινπ Γνπθάηνπ δηάηαγκα ηεο 8εο Οθησβξίνπ 1945 πνπ ηξνπνπνηνχλ θαη πνπ 

ζπκπιεξψλνπλ ην λφκν ηεο 12εο Απγνχζηνπ 1927 ζηε ζπληήξεζε θαη ηελ πξνζηαζία 

ησλ εζληθψλ πεξηνρψλ θαη ησλ κλεκείσλ. 

 Νφκνο ηεο 20εο Φεβξνπαξίνπ 1968 πνπ ηξνπνπνηνχλ ην λφκν ηεο 12εο Απγνχζηνπ 1927 

ζηε ζπληήξεζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ εζληθψλ πεξηνρψλ θαη ησλ κλεκείσλ. 

 Νφκνο ηεο 20εο Φεβξνπαξίνπ 1968 πνπ ηξνπνπνηνχλ ην λφκν ηεο 12εο Απγνχζηνπ 1927 

ζηε ζπληήξεζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ εζληθψλ πεξηνρψλ θαη ησλ κλεκείσλ. 

 Νφκνο ηεο 18εο Ηνπιίνπ 1983 ζηε ζπληήξεζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ εζληθψλ πεξηνρψλ 

θαη ησλ κλεκείσλ είλαη δνκεκέλνο σο εμήο: 

 Νφκνο ηεο 28εο Γεθεκβξίνπ 1988 ζηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ πνιηηηζηηθψλ ηδξπκάησλ 

θξαηηθψλ άξζξσλ 18 ζε 20: θαζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ηεο εζληθήο ππεξεζίαο πεξηνρψλ 

θαη κλεκείσλ. 
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 Νφκνο ηεο 18εο Ηνπιίνπ 1983 ζηε ζπληήξεζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ εζληθψλ πεξηνρψλ 

θαη ησλ κλεκείσλ - άξζξα 34 έσο 36 πεξηνρέο ζπληήξεζεο. 

 Νφκνο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ησλ πφιεσλ θαη άιισλ αζηηθψλ πεξηνρψλ (12 Ηνπλίνπ 

1937)
 60

 

 

 

 

2.4.7.Κυρώςεισ Διεθνών και ευρωπαΰκών υμβάςεων 

 

 Σν Γνπθάην ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ έρεη πηνζεηήζεη ή ζπλεξγάζηεθε ελεξγά ζηηο 

πνιπάξηζκεο ζπκβάζεηο ή ηηο νδεγίεο: 

 Ζ πλζήθε ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο παγθφζκηαο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο 

θιεξνλνκηάο (κεηά απφ ηε δηάζθεςε ηνπ Παξηζηνχ πνπ νξγαλψλεηαη απφ ηηο 17 έσο ηηο 

21 Ννεκβξίνπ 1972 απφ ηελ UNESCO)  

  Ζ Γηαθήξπμε ηνπ Άκζηεξληακ πνπ πηνζεηείηαη ην 1975 ζην ηέινο ηνπ ζπλεδξίνπ ζηελ 

επξσπατθή αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά  

 Ο δηεζλήο ράξηεο γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ κλεκείσλ θαη πεξηνρέο 

πνπ πηνζεηνχληαη ζηε Βελεηία Ηνπλίνπ 1964 απφ ην 2ν δηεζλέο ζπλέδξην ζηελ 

απνθαηάζηαζε  

 Ο επξσπατθφο ράξηεο πεξηθεξεηαθήο / ρσξνηαμίαο (Torremolin‟s ράξηεο) πνπ πηνζεηείηαη 

ζηηο 20 Μαΐνπ 1983 απφ ηνπο επξσπατθνχο Τπνπξγνχο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ πφιεσλ 

θαη ρψξαο. 

 ηηο 3 θαη 4 Οθησβξίνπ 1985, νη Τπνπξγνί πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο Δπξψπεο, πνπ ζπλαληηνχληαη ζηε Γξελάδα, ελέθξηλαλ ηα έμη βαζηθά ςεθίζκαηα γηα 

ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά
61
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2.5  ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΣΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

 

2.5.1 Βαςικοί νόμοι 

ηελ Οιιαλδία ην 1875 γίλεηαη ε ίδξπζε ηνπ ηκήκαηνο Σερλψλ θαη επηζηήκσλ.  Σν 1903 

ηδξχεηαη θπβεξλεηηθή επηηξνπή πνπ εηνηκάδεη ηνλ ηξφπν θαηαγξαθήο ησλ κλεκείσλ. Σν 1918 

ηδξχεηαη ππεξεζία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κλεκείσλ.Σν 1940 δεκνζηεχνληαη νη πξψηνη 

θαλνληζκνί γηα ηελ δηάζσζε ηνπ κλεκεηαθνχ θαη παξαδνζηαθνχ πινχηνπ.Σν 1950 γίλεηαη 

πξνζσξηλφο λνκφο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κλεκείσλ.Σν 1961 ςεθίδεηαη λφκνο πνπ ηζρχεη κέρξη 

ζήκεξα γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο  θιεξνλνκηάο ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν κλεκείν είλαη: 

 1) θάζε θαηαζθεπή ηνπιάρηζηνλ 50 εηψλ, πνπ παξνπζηάδεη , απφ αηζζεηηθήο θαη 

επηζηεκνληθήο πιεπξάο , ιανγξαθηθφ ελδηαθέξσλ    

2) θάζε ηφπνο ν νπνίνο παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ δεκφζην ιφγνπ ηεο χπαξμεο ζε απηφλ 

θαηαζθεπψλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ   3)θάζε ηνπνζεζία πνπ έρεη νπνηαδήπνηε ηζηνξηθή 

ζεκαζία   

4)θάζε νηθηζκφο πνπ, εθηφο ησλ νηθνδνκεκάησλ, πεξηιακβάλεη δέληξα, πιαηεηέο, 

γέθπξεο, θαλάιηα, ηάθνπο, πνπ απφ πιεπξάο αηζζεηηθήο ζπλζέηνπλ έλα ζχλνιν κε ηδηαίηεξν 

ραξαθηήξα. 

Δίλαη απαγνξεπκέλν λα επηθέξεη θαλείο νπνηνζδήπνηε αιιαγή ζηηο ηέζζεξηο απηέο 

θαηεγνξίεο  πξνζηαηεπφκελεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ αξκφδηνπ 

ππνπξγείνπ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα νπνηαδήπνηε πξσηνβνπιία αλαζηήισζεο ε ζπληήξεζεο.
 62
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2.5.2 ΥΟΡΕΙ 

Ο αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ πξνζηαζία είλαη ε Γηεχζπλζε Πξνζηαζίαο ε νπνία αλήθεη 

ζην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ. ην έξγν ηεο βνεζείηαη απφ ην ιεγφκελν πκβνχιην ησλ κλεκείσλ, 

ην νπνίν παξέρεη  ζην Τπνπξγείν θάζε πιεξνθνξία γηα ηελ ηζηνξηθή θαη παξαδνζηαθή 

θιεξνλνκηά ηεο ρψξαο. Πεξηιακβάλεη πέληε ηνκείο 

1)Δζληθή επηηξνπή γηα ηελ ζπληήξεζε-δηαηήξεζε ησλ ηζηνξηθψλ θαη    παξαδνζηαθψλ 

θηηζκάησλ 

2)Δζληθή επηηξνπή γηα ηελ αξραηνινγηθή έξεπλα 

3)Δζληθή επηηξνπή γηα ηα κνπζεία 

4)Δζληθή επηηξνπή γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. 

5)Δζληθή επηηξνπή γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θιεξνλνκηάο απηήο απφ θαηαζηξνθέο 

νπνηνζδήπνηε κνξθήο θαη θηλδχλσλ πνιέκνπ 

Ζ ππεξεζία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κλεκείσλ απαζρνιεί πεξίπνπ εθαηφ άηνκα εηδηθεπκέλα ζηνλ 

ηνκέα απηφ. Παξφηη  παξνπζηάδεη απνθέληξσζε , ν νηθνλνκηθφο ηνκέαο (ρξεκαηνδνηηθφο)είλαη 

άκεζα πξνζαξηεκέλνο ζηελ Γηεχζπλζε θαη αζρνιείηαη κε ηηο ππνζέζεηο ρξεκαηνδφηεζεο. ην 

ζρεηηθφ ζρεδηάγξακκα νξγάλσζεο ηεο ππεξεζίαο βιέπνπκε επίζεο ην ηκήκα «Γεκνζηέο ζρέζεηο» 

ην νπνίν είλαη άκεζα εμαξηεκέλν ζηελ Γεληθή Γηεχζπλζε θαη ην νπνίν έρεη ζεκαληηθφ ξφιν 

.Δμαζθαιίδεη κηα επηκφξθσζε ζην εθπαηδεπηηθφ θνηλφ(θηικ ,πξνεηνηκαζία πξνγξακκάησλ 

εξκελεπηηθψλ δηαθφξσλ αλαθνηλψζεσλ πνπ ήδε έρνπλ γίλεη, επηζθέςεηο, δηαιέμεηο κέζα ζε 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα).Δπίζεο αλαιακβάλεη φιεο ηηο ζπλελλνήζεηο γηα ηε δεκνζίεπζε 

θαηαηνπηζηηθψλ θπιιαδίσλ ,θηλεκαηνγξαθήζεηο θαη ηελ βνήζεηα ζηηο εηδηθέο νξγαλψζεηο πνπ 

ππάξρνπλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο παξαδνζηαθήο θιεξνλνκηάο. 63 
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2.5.3 ΜΗΣΡΩΟ  

Ζ θαηαγξαθή ησλ ηζηνξηθψλ θαη παξαδνζηαθψλ θηηξίσλ γίλεηαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ 

ζπκβνπιίνπ ησλ κλεκείσλ. Απηή ε πξφηαζε εηνηκάδεηαη απφ ην ηκεκα θαηαγξαθήο ηεο Δζληθέο 

Τπεξεζίαο Ηζηνξηθψλ Κηηξίσλ. Σν ζρέδην ηνπ θαηαιφγνπ ζηέιλεηαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ην 

νπνία κέζα ζε ηνπιάρηζηνλ δπν κήλεο κπνξεί λα πξνηείλεη αιιαγή ε λα δηαγξάςεη ηκήκα ηνπ 

θαηαιφγνπ. Όηαλ ν θαηάινγνο γίλεη πιένλ ηειηθφο, ε επίζεκε θαηαγξαθή ζηέιλεηαη ζε ηέζζεξα 

αληίηππα ζηνπο παξαθάησ: 

α)ζην θεληξηθφ ζπκβνχιην κλεκείσλ 

β)ζηε Ννκαξρία 

γ)ζηνλ Γήκν 

δ)ζην Τπνζεθνθπιαθείν 

Ζ θαηαγξαθή ζηελ Οιιαλδία έγηλε απφ ην 1961 σο  ην 1964.εκεξα ππάξρνπλ 40000 

δηαηεξεηέα θαηαγεγξακκέλα νηθνδνκήκαηα, εθ ησλ νπνίσλ 30000 είλαη θαηνηθίεο θαη 5000 

ηζηνξηθά κλεκεία.
 64 
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2.5.4 Μέςα  προςταςίασ 

Απφ ηελ ζηηγκή πνπ έλα αθίλεην θαηαγξάθεθε ν ηδηφθηεηεο ηνπ παξακέλεη ηδηνθηήηεο, 

αθφκε θαη αλ ε αλαζηχισζε ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ γέλεη εμνινθιήξνπ απφ δεκφζηνπο θνξείο. 

Ο ηδηνθηήηεο κπνξεί λα δηαιέμεη ν ίδηνο ηνλ αξρηηέθηνλα πνπ ζα θάλεη ηελ κειέηε ηεο 

αλαζηήισζεο ε νπνία φκσο πεξλά απφ ηνλ απζηεξφ έιεγρν ηνπ αξρηηέθηνλα ηεο αξκφδηαο 

ππεξεζίαο. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο νη ηδηνθηήηεο πξνηηκνχλ λα αλαιάβεη ε ππεξεζία ηελ εθινγή 

ηνπ αξρηηέθηνλα θαη ηνπ εξγνιάβνπ, πνπ ζα αλαιάβεη ην έξγν. 

Ο ηδηνθηήηεο  έρεη, αθφκε, δηθαίσκα λα πξνζβάιεη ηελ θαηαγξαθή ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ 

ζαλ δηαηεξεηέα, εάλ βεβαίσο έρεη απνδεηθηηθά ζνβαξά ζηνηρεηά γηα απηφ. 65 

 

2.5.5 Φρηματοδότηςη 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε θαιχπηεη ηα έμνδα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αλαζηήισζε-ζπληήξεζε 

ηνπ ηζηνξηθνχ ηκήκαηνο ησλ θηεξίσλ. Γειαδή, κέζα ζηα έμνδα απηά δελ πεξηιακβάλνληαη  

εξγαζίεο, φπσο π.ρ. ε θεληξηθή ζέξκαλζε, ειεθηξηθνί εγθαηάζηαζε θιπ 

Σν ππνπξγείν Πνιηηηζκνχ ρξεκαηνδνηεί θαηά 30%  ηα θηίξηα πνπ αλήθνπλ ζε ηδηψηεο, 

θαηά 40%  ηα θηίξηα πνπ αλήθνπλ ζε δεκφζηνπο θνξείο  θαη θαηά 50% ηνπο ηδησηηθνχο θνξείο 

ζπληήξεζεο. Σν ππνπξγείν Δζσηεξηθψλ  ρξεκαηνδνηεί  επί πιένλ θαηά 30% ζπλήζσο, αλ θαη ην 

πνζνζηφ απηφ θζάλεη κέρξη 50%. Ζ δε λνκαξρηαθή δηνίθεζε δίλεη έλα άιιν 10% επηρνξήγεζε. 

Σα ρξήκαηα ηνπ ππνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ  ηα δηαρεηξίδεζαη ν Γήκνο κεξηθέο θνξέο σο 

εμήο…ρξεκαηνδνηεί θαηεπζείαλ ηνλ ηδηνθηήηε θαηά έλα κεγάιν κέξνο. ε πεξίπησζε πνπ ε 

βνήζεηα, φηαλ θζάζεη, ππεξβαίλεη ην πξνβιεπφκελν δαπαλεζέλ πνζφ, ηφηε ν Γήκνο θαξπνχηαη ην 

επί πιένλ. 
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ηελ Οιιαλδία ηα ηειεπηαία ρξφληα ε πνιηηηθή ηεο ζπληήξεζεο έρεη ζαλ θαηεχζπλζε  

ηελ αλαβίσζε ησλ παιαηψλ ζπλνηθηψλ, ησλ παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ. πγθεθξηκέλα, ην 

ππνπξγείν Οηθηζκνχ επηρνξεγεί γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ θαηά 25% αλάινγεο πξνζπάζεηεο. 

Μεηά ην ηέινο  ηνπ δεπηέξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ ε Οιιαλδία φπσο θαη άιιεο 

επξσπατθέο ρψξεο είρε ην πξφβιεκα ησλ αζηέγσλ, ηεο πιήξνπο αδξάλεηαο ηεο νηθνδνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Έηζη 2.000.000 θαηνηθίεο έγηλαλ κεηαμχ 1945 θαη 1971. 

Καηά ην έηνο 1971, ελ ηνχηνηο, άξρηζε λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα πθηζηάκελα 

θηίξηα. Σν 1970 ην ιατθφ θίλεκα θαηά ηεο θαηεδαθίζεσο ήηαλ ηφζν έληνλν ψζηε δηαδνρηθά 

πξνγξάκκαηα αλαβίσζεο ηνπ ήδε ππάξρνληνο νηθνδνκηθνχ δπλακηθνχ ςεθίζηεθαλ θαη 

μεθίλεζαλ ην 1970 θαη 1971.  

ηηο αξρέο ηνπ 1970 ην νιηθφ πνζφ ησλ θαηνηθηψλ  πνπ νιηθψο ε κεξηθψο  έπξεπε λα 

μαλαγίλνπλ ήηαλ, θαηά πξφρεηξεο  εθηηκήζεηο, 300.000 θαη ν αξηζκφο ησλ θαηνηθηψλ πνπ έπξεπε 

λα ζπληεξεζνχλ 200.000.  

Ζ πξνηεξαηφηεηα πνπ δίλεηαη ζηελ ζπληήξεζε, θαη φρη ζηελ θαηεδάθηζε, δελ νθείιεηαη 

κφλν ζηε δεκφζηα πίεζε. Οη αξρέο αληηιήθζεζαλ φηη ε ζε κεγάιε θιίκαθα θαηεδάθηζε ήηαλ  

αζχκθνξε απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο, πξνθαινχζε πνιενδνκηθά πξνβιήκαηα θαη εμαθάληδε ηε 

ζπλέρεηα ηεο παξάδνζεο. 

πλνιηθά σο ζήκεξα, κε ηελ θξαηηθή πςειή επηρνξήγεζε πνπ θζάλεη κέρξη 80%, έγηλαλ 

εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζε 750.000 θαηνηθίαο  ζε δηάζηεκα 8 εηψλ. 66 
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3. ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΏΝ ΠΛΑΙΙΩΝ Ε ΕΝΑ 

ΔΙΑΣΗΡΗΣΕΟ ΚΣΙΡΙΟ ΚΑΙ Ε ΕΝΑ ΙΣΟΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΟΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΩΡΟ 

3.1. Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΠΛΑΚΑ 
 

    Ζ Πιάθα απνηειεί κία απφ ηηο πην ηζηνξηθέο πεξηνρέο ηεο Αζήλαο. Ωο ηζηνξηθή 

ζπλνηθία ραξαθηεξίζηεθε ην 1979. Ζ απνπζία φκσο θαηάιιεινπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ 

νδήγεζε, απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη έπεηηα ζηε παξνπζίαζε πνιιψλ θαη 

πνηθίιισλ πξνβιεκάησλ ζηε πεξηνρή. 

        Ζ θπξηφηεξε πεγή πξνβιεκάησλ είλαη ε ιάζνο δηαρείξηζε ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ 

ηνπξηζηψλ πνπ πξνζέιθπζε ν κεγάινο αξηζκφο κλεκείσλ θαη θηηξίσλ ηνπξηζηηθνχ θαη 

επηζηεκνληθνχ ελδηαθέξνληνο.  

       Λφγσ ηνπ φηη πνιιά θηίξηα ηεο πεξηνρήο θηλδχλεπαλ απφ απαιινηξίσζε εθ κέξνπο 

ηνπ δεκνζίνπ, πνιινί ηδηνθηήηεο ηα παξακέιεζαλ. Δπηπιένλ, ε Πιάθα γεηηνλεχεη κε ην 

εκπνξηθφ θέληξν ηεο Αζήλαο, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηε ιάζνο ρξήζε πνιιψλ ηζηνξηθψλ 

θηηξίσλ κε ζθνπφ ην θέξδνο.   

       Όιε απηή ε ινγηθή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 νδήγεζε ζε κία ζηαδηαθή εξήκσζε ζην 

νηθηζηηθφ επίπεδν. Ο κεγάινο αξηζκφο ηνπξηζηψλ θαη ε πξνζπάζεηα απνθφκηζεο θεξδψλ 

απφ απηνχο νδήγεζε ζην πνιιά θηίξηα ηζηνξηθνχ θαη αξρηηεθηνληθνχ ελδηαθέξνληνο λα 

κεηαηξαπνχλ ζε εζηηαηφξηα, κπαξ, θ.α, κε απνηέιεζκα λα παξακειεζεί ν θχξηνο ζθνπφο 

ησλ θηηξίσλ πνπ ήηαλ ε θαηνηθία.  

       Έγηλαλ θάπνηεο πξνζπάζεηεο απφ ην 1979 θαη έπεηηα κε εηδηθά κέηξα θαη εηδηθή 

λνκνζεζία, ε πεξηνρή λα πξνζηαηεπηεί θαη λα δηαηεξήζεη ηνλ ηζηνξηθφ ηεο ραξαθηήξα.67 
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 Κεθαιέα Ρεβέθθα «Ο ξφινο ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ ζην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο πεξηνρήο 

ηεο Πιάθαο», Εζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν, Αζήλα, Φεβξνπάξηνο 2006, ζει.2-4. 
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3.1.1. Αντικείμενο προςταςίασ 

   Ζ Πιάθα απνηειεί αληηθείκελν πξνζηαζίαο σο ηζηνξηθή ζπλνηθία ηεο πφιεο ησλ 

Αζελψλ αιιά θαη έλαο ζεκαληηθψλ αξηζκφο θηηξίσλ πνπ βξίζθνληαη ζε απηήλ, 

απνηεινχλ αληηθείκελν πξνζηαζίαο σο δηαηεξεηέα. 
68

 

       Οη ζπλνηθίεο κε ηνλ ηξφπν πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί ε Πιάθα δελ είλαη θάηη πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ λνκνζεζία ηεο Γαιιίαο αθνχ εθηφο ησλ ηζηνξηθψλ κλεκείσλ, ην 

αληηθείκελν πξνζηαζίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο είλαη θπξίσο ηα θηίξηα. Αλαθνξηθά κε 

ηα δηαηεξεηέα θηίξηα ηεο Πιάθαο απηά θαιχπηνληαη πιήξσο απφ ηελ γαιιηθή 

λνκνζεζία.
69

 

       Ζ λνκνζεζία ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο φκσο ζπκπεξηιακβάλεη ηα ηζηνξηθά θέληξα 

πφιεσλ φπσο ε Πιάθα θαζψο επίζεο θαη ηα δηαηεξεηέα θηίξηα θαη ζηελ νπζία, ζηα 

ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα πξνζηαζίαο ε βξεηαληθή λνκνζεζία είλαη απνιχησο φκνηα κε 

ηελ ειιεληθή. ηελ πεξίπησζε ηνπ αληηθεηκέλνπ πξνζηαζίαο ηεο ηηαιηθήο λνκνζεζίαο, 

απηή έρεη εμαηξεηηθά κεγάιν πεδίν αθνχ πεξηιακβάλεη ηφζν πεξηνρέο, φπσο ε Πιάθα, 

φζν θαη θηίξηα, ρσξίο λα ζέηεη ηδηαίηεξα θξηηήξηα πέξα απφ ην φηη πξέπεη λα 

ρξνλνινγνχληαη απφ ηνλ Μεζαίσλα θαη χζηεξα θαη λα έρνπλ ηζηνξηθή, πνιηηηζηηθή ή 

αξρηηεθηνληθή αμία. 
70

 

 

3.1.2. Διαδικαςίεσ κήρυξησ-Μητρώο 

     Ζ θήξπμε ηεο Πιάθαο αιιά θαη 500 ζπηηηψλ ηεο, έγηλε κέζσ εηδηθψλ Πξνεδξηθψλ 

Γηαηαγκάησλ. Ζ ειιεληθή λνκνζεζία έρεη ην πιενλέθηεκα κέζσ ηεο έθδνζεο 

Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ λα εκπινπηίδεηαη αιιά παξάιιεια θαη λα παξαθάκπηεη ηπρφλ 
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Πφιεσο Αζελψλ»,  Α΄ ηφκνο, Πνιηηηζηηθφ Ίδξπκα Οκίινπ Πεηξαηψο, Αζήλα 2006, ζει.101. 

69
 http://www.international.icomos.org/risk/world_report/2000/france1_2000.htm 

70
 http://www.legco.gov.hk/yr06-07/english/sec/library/0607fs20-e.pdf 



79 

 

δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηηο δηαδηθαζίεο θήξπμεο θαη δελ είραλ πξνβιεθζεί. 

ηελ πεξίπησζε ηεο Πιάθαο ηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα πξνέθπςαλ χζηεξα απφ εηδηθή 

κειέηε πνπ έγηλε γηα ηελ παιαηά πφιε ησλ Αζελψλ θαη απφ ηελ νπνία πξνέθπςε ε 

αλάγθε πξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο ιφγσ ησλ πνιιψλ πξνβιεκάησλ πνπ ππήξραλ. Σν 

απνηέιεζκα ήηαλ λα θεξπρζεί ρσξίο λα ππάξρεη ην θαηάιιειν λνκνζεηηθφ πιαίζην φπσο 

ζα δνχκε θαη παξαθάησ θαη έηζη λα πξνθχςεη ε ιχζε ησλ Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ. 

Δπηπιένλ, ιφγσ ηεο αξραηνινγηθήο ζεκαζίαο ηεο πεξηνρήο, νη ηδηνθηήηεο πξέπεη λα 

απεπζχλνληαη θαη ζηηο αξραηνινγηθέο ππεξεζίεο.
 71

 

      ηελ Γαιιία νη δηαδηθαζίεο θήξπμεο είλαη πην νξγαλσκέλεο αθνχ έρνπλ πνιιά 

ειεγθηηθά ζηάδηα. Πξψηα απ‟ φια γίλεηαη ε αίηεζε ζηελ θεληξηθή επηηξνπή πνπ είλαη 

ππεχζπλε γηα ην αληηθείκελν πνπ δεηά ραξαθηεξηζκφ. Ζ επηηξνπή φκσο δελ κπνξεί λα 

εγθξίλεη ηελ αίηεζε ρσξίο απηή πξψηα λα εμεηαζηεί απφ ηελ Έλσζε Αξρηηεθηφλσλ 

Γαιιίαο. Ζ έγθξηζε αθνινπζεί κεηά ηελ εμέηαζε θαη ζπλνδεχεηαη απφ ηελ επηζχλαςε 

ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ ζπλζεθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηαηήξεζε θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ ραξαθηεξηζζέληνο αληηθεηκέλνπ. 
72

 

     Καη ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία νη δηαδηθαζίεο θήξπμεο έρνπλ πνιιά ειεγθηηθά ζηάδηα. 

Αθνχ επηιερζεί ε πεξηνρή ή ην θηίξην πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν πξνζηαζίαο, 

ραξαθηεξίδεηαη αξρηθά ρσξίο φκσο ε απφθαζε απηή λα είλαη ηειηθή. Μεηά ηνλ πξψην 

ραξαθηεξηζκφ ην θηίξην ή ε πεξηνρή αμηνινγείηαη θαη έπεηηα θαηεγνξηνπνηείηαη θαη 

εληάζζεηαη ζε κία εηδηθή ιίζηα. Αθνχ γίλνπλ φια απηά, αθνινπζεί ν ηειηθφο 

ραξαθηεξηζκφο ηνπ αληηθεηκέλνπ. 
73

 

     Δλψ ε Διιάδα, ε Γαιιία θαη ε Μεγάιε Βξεηαλία έρνπλ δηαδηθαζίεο θήξπμεο πνπ 

βαζίδνληαη ζε έλα θεληξηθφ ζχζηεκα, ε Ηηαιία παξνπζηάδεη πην απνθεληξσηηθή ηάζε 

εκπιέθνληαο θαη άιινπο θνξείο ζηελ δηαδηθαζία φπσο νη πεξηθέξεηεο. Απηέο είλαη 

αξκφδηεο γηα ηελ δεκηνπξγία επηηξνπψλ νη νπνίεο ζα θαζνξίδνπλ πνηα ζα είλαη ηα 
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αληηθείκελα πξνζηαζίαο πνπ ζα θαηαρσξεζνχλ. Παξφιν πνπ ε ηειηθή έγθξηζε είλαη 

αξκνδηφηεηα ηνπ θεληξηθνχ ππνπξγείν, ε πξφηαζε πνπ πξνσζείηαη γίλεηαη απνθιεηζηηθά 

απφ ηε πεξηθεξεηαθή επηηξνπή. 
74

 

     ηελ πεξίπησζε ηεο Πιάθαο πνπ απνηειεί δηπιφ αληηθείκελν πξνζηαζίαο, ηα πνιιά 

ειεγθηηθά ζηάδηα ησλ άιισλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κπνξεί λα έρνπλ ζεηηθέο 

αιιά θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο. Τπάξρεη ε πηζαλφηεηα λα βνεζήζνπλ αιιά θαη ε 

πηζαλφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ κεγάιε γξαθεηνθξαηία δεκηνπξγψληαο πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα ζε κία δηαδηθαζία πνπ θαίλεηαη φηη αλαπηχζζεηαη ζηαδηαθά θαη δελ είλαη 

νινθιεξσκέλε. Σφζν ζηελ πεξίπησζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Διιάδαο φζν θαη ησλ 

ππφινηπσλ επξσπατθψλ ρσξψλ ππάξρεη ζαθψο πεξηζψξην βειηίσζεο αιιά θαη έληαμε 

πεξηζζφηεξσλ θαη δηαθνξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ αληηθεηκέλσλ. 

     Μία κεγάιε δηαθνξά πνπ εληνπίδεηαη αλάκεζα ζηελ Διιάδα θαη ζηηο ππφινηπεο 

επξσπατθέο ρψξεο είλαη φηη έρνπλ κεηξψν ζηα νπνία εληάζζνπλ ηα αληηθείκελα 

πξνζηαζίαο ελψ ζηελ Διιάδα δελ ππάξρεη θάηη ηέηνην θαη ζα έπξεπε λα γίλεη ψζηε κέζσ 

απηήο ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο λα εληνπίδνληαη νη ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηεο θάζε πεξίπησζεο.  

    

3.1.3.Νομοθετικό πλαίςιο και εφαρμογή του 

    Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ειιεληθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ είλαη φηη πέξα απφ ηνπο λφκνπο 

πνπ έρεη, εκπεξηέρεη Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα θαη εηδηθέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο. Οη λφκνη 

απηνί θαιχπηνπλ έλα κεγάιν θάζκα δξαζηεξηνηήησλ απφ ηνλ ραξαθηεξηζκφ κέρξη θαη 

ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαίλνληαη λα 

απμάλνληαη ζπλερψο. Δπηπιένλ, ε ειιεληθή λνκνζεζία εκπινπηίδεηαη ζπλερψο αιιά απηφ 

δελ ζεκαίλεη φηη δελ έρεη πνιιέο ειιείςεηο θαη θελά ηα νπνία κέρξη λα δηνξζσζνχλ 

ππάξρεη ε επθαηξία γηα αιφγηζηε δξάζε θαη θαηαζηξνθή ηνπ αληηθεηκέλνπ πξνζηαζίαο. 

ηελ πεξίπησζε ηεο Πιάθαο φηαλ απηή ραξαθηεξίζηεθε, εθηφο απφ ηνπο λφκνπο πεξί 

αξραηνηήησλ, δελ ππήξρε ην θαηάιιειν λνκνζεηηθφ πιαίζην. Απνθαζηζηάηαη βέβαηα 
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ζηαδηαθά αιιά ζαθψο ππάξρνπλ αθφκα αξθεηέο ειιείςεηο θαη κέρξη λα γίλεη ε 

απνθαηάζηαζε είραλ δεκηνπξγεζεί πνιιά πξνβιήκαηα. 
75

 

      ηελ Μεγάιε Βξεηαλία ζηελ λνκνζεζία πνπ ήδε ππήξρε πξνζηέζεθαλ εηδηθά ζρέδηα 

δξάζεο γηα ηα αληηθείκελα πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί θαζψο επίζεο ππάξρνπλ θαη δηάθνξεο 

θπβεξλεηηθέο νδεγίεο. Μέξηκλα γηα ηα αληηθείκελα πξνζηαζίαο φκσο ιακβάλεηαη θαη 

ζηνπο θαλνληζκνχο δφκεζεο. 
76

 

       ηελ Γαιιία, ππάξρνπλ λφκνη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο απφ 

ην 1913. Οη λφκνη πνπ ππάξρνπλ είλαη εμεηδηθεπκέλνη θαη αζρνινχληαη φρη κφλν κε ηα 

αληηθείκελα πξνζηαζίαο αιιά θαη κε ηηο παξεκβάζεηο πνπ γίλνληαη, κε ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπο, ηελ δξάζε ησλ αξρηηεθηφλσλ, θα. ηελ Ηηαιία ε λνκνζεζία 

θαζνξίδεηαη θπξίσο απφ ην ζχληαγκα ηεο ρψξαο θαη ην 2004 φινη νη παιαηφηεξνη λφκνη 

πνπ ππήξραλ ελνπνηήζεθαλ ζε έλαλ. 
77

 

       Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ελψ ε λνκνζεζία ηεο Διιάδνο είλαη πξφζθαηε θαη 

εκπινπηίδεηαη ζπλερψο, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηεο Πιάθαο, ζε θάπνηεο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο έρεη ιεθζεί κέξηκλα απφ πνιχ παιαηφηεξα. Απηφ βέβαηα δελ 

ζεκαίλεη φηη φιεο νη λνκνζεζίεο δελ έρνπλ πεξηζψξην βειηίσζεο. 

     Πέξα φκσο απφ ηελ λνκνζέηεζε, ζηελ Πιάθα ηίζεηαη θαη ην ζέκα ηεο εθαξκνγήο ηεο 

λνκνζεζίαο. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη παξαηεξεζεί κία εληαηηθνπνίεζε ζε απηφλ ηνλ 

ηνκέα θαη ζε θάπνηνπο ηνκείο έρεη απνδεηρζεί επηηπρεκέλε. Παξφια απηά εληνπίδνληαη 

κεγάιεο αδπλακίεο θαη εηδηθά ζην ζέκα ηεο ρξήζεο γεο. Γηα λα επηηεπρζεί πιήξσο ε 

εθαξκνγή ηνπ ειιεληθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο Πιάθαο ζα πξέπεη 

λα ππάξμεη ελεξγνπνίεζε φισλ ησλ θνξέσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ ζέκα, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηεο αζηπλνκίαο, ρσξίο απηφ φκσο λα ζεκαίλεη φηη ιφγσ ησλ κεγάισλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ πνπ παξνπζηάδεη ε πεξηνρή δελ ππάξρεη ν θίλδπλνο λα 

ππάξρνπλ πάληα παξαηππίεο.  
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    ηηο ππφινηπεο επξσπατθέο  ρψξεο γίλεηαη απφπεηξα εθαξκνγήο ηνπ λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ θαη δελ έρνπκε εληνπίζεη θάπνηεο αδπλακίεο ή θάπνηνπο θηλδχλνπο.  

3.1.4. Υορείσ- Διαχείριςη προςταςίασ 

     ηελ πεξίπησζε ηεο Πιάθαο, νη αξκφδηνη θνξείο πνπ έρνπλ θαη ηελ πνιηηηθή 

δηαρείξηζε ηεο πξνζηαζίαο είλαη ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Υσξνηαμίαο θαη 

Γεκνζίσλ Έξγσλ, ε Δηαηξία Δλνπνίεζεο ησλ Αξραηνινγηθψλ Υψξσλ, νη Αξραηνινγηθέο 

Δπηηξνπέο, ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, νη Δπηηξνπέο Δλάζθεζεο Αξρηηεθηνληθνχ Διέγρνπ 

θαη ε Σνπηθή θαη Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε. Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ππάξρεη κία 

επηθέληξσζε ζηα θαηάιιεια ηκήκαηα θαη φηη έρνπλ δεκηνπξγεζεί εηδηθέο επηηξνπέο. Θα 

έπξεπε φκσο λα ππάξρεη κεγαιχηεξε εκπινθή ησλ ηνπηθψλ αξρψλ θαη ησλ πνιηηψλ 

αιιηψο ππάξρεη ην ελδερφκελν λα αδηαθνξήζνπλ. 
78

 

      ηελ Γαιιία ππάξρεη έλαο κφλνο θνξέαο ην «Monument Conservation Office 

(Γξαθείν Γηαηήξεζεο Μλεκείσλ)» ελψ νη αλάινγνη θνξείο ηεο Αγγιίαο είλαη ν 

Οξγαληζκφο English Heritage (Δ.Ζ.), ην Σακείν Heritage Lottery Fund (H.L.F.), ην 

Σκήκα Κνηλσληψλ θαη Σνπηθήο Γηνίθεζεο (DCLG) θαη ην Σκήκα Πνιηηηζκνχ, 

Δπηθνηλσλίαο θαη Αζιεηηζκνχ (DCMS) 
79

. Αληηζηνίρσο, ζηελ Ηηαιία, κε ηελ δηαρείξηζε 

ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο αζρνινχληαη ην «Centro di Reastauro (Κέληξν 

Απνθαηάζηαζεο)», ην «Istituto delle Pietre Dure», ν  ICCROM (Παγθφζκηνο 

Οξγαληζκφο γηα ηελ Γηαηήξεζε θαη ηελ Αλαπαιαίσζε), ην Τπνπξγείν γηα ηελ 

Κιεξνλνκηά θαη ηηο Πνιηηηζηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο θαη ηα Σκήκαηα Πνιηηηζκνχ ησλ 

Γεκνηηθψλ Αξρψλ
80

.  Αληίζεηα απφ ηελ Διιάδα, βιέπνπκε φηη ζηηο ππφινηπεο 

επξσπατθέο ρψξεο ππάξρεη κία ηάζε απνθέληξσζεο θαη ζπκκεηνρήο ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ 

αιιά ζαθψο ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο.  
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3.1.5. Μέςα προςταςίασ – Φρηματοδότηςη- Κίνητρα 

       Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Πιάθαο, ηεο νπνίαο ε ρξεκαηνδφηεζε είλαη απνθιεηζηηθά 

θξαηηθή,  έρνπλ ιεθζεί ηα εμήο κέηξα πνπ ζπγρξφλσο θάπνηα απφ απηά κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ θαη θίλεηξα: 

 Υξεκαηνδφηεζε κέζσ ΤΠΔΘΟ θαη ΔΣΠΑ 

 Υακειφηνθα θαη καθξνπξφζεζκα δάλεηα κε επηδνηνχκελν επηηφθην γηα επηζθεπέο 

θαη δηαηήξεζε 

 Μεηαθνξά ηνπ ελαπνκέλνληνο ζπληειεζηή δφκεζεο θαη εηδηθνί φξνη δφκεζεο  

 Φνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο ησλ ηδηνθηεηψλ  

 Τπνγεηψζεηο ησλ δηθηχσλ 

 Πεδνδξνκήζεηο  

 Πεξηνξηζκνί ζηηο δηαθεκηζηηθέο επηγξαθέο  

 πγθξφηεζε επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ
81

 

     Παξφια απηά δελ παξέρνληαη ηδηαίηεξα θίλεηξα ζηνπο ηδηψηεο θαη ζηελ ηδησηηθή 

πξσηνβνπιία κε απνηέιεζκα πνιινί απφ ηνπο ηδηνθηήηεο λα εγθαηαιείπνπλ θαη λα 

παξακεινχλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο.  

   ηελ Γαιιία απαγνξεχεηαη ε θαηεδάθηζε, ε παξέκβαζε, ε κεηαθνξά θαη ε πψιεζε ηνπ 

ελφο θηηξίνπ ρσξίο ζπγθαηάζεζε. 
82

 Δπίζεο, ππάξρεη θνξναπαιιαγή γηα ηηο επηζθέςεηο 

θνηλνχ θαζψο θαη θνξναπαιιαγέο γεληθά. Ζ θάιπςε φισλ ησλ δαπαλψλ γίλεηαη απφ ην 

θξάηνο θαη δίλεηαη ζηνπο ηδηνθηήηεο ε δπλαηφηεηα πιεξσκήο θφξσλ ζε είδνο πνπ κπνξεί 

λα εληαρζεί ζηελ εζληθή θιεξνλνκηά. 
83
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      ηελ Μεγάιε Βξεηαλία απαηηείηαη εηδηθή άδεηα γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή θαη 

νπνηαδήπνηε επηζθεπή απνηειεί επζχλε ηνπ ηδηνθηήηε. Οη ηδηνθηήηεο επίζεο έρνπλ ηελ 

επθαηξία πξνζθπγήο γηα λα ραξαθηεξίζνπλ ή λα απνραξαθηεξίζνπλ ηελ ηδηνθηεζία ηνπο. 

Οη ηδηνθηήηεο ρξεκαηνδνηνχληαη θξαηηθά αιιά ιακβάλνπλ θαη επηρνξεγήζεηο θαζψο θαη 

δάλεηα. Δπηπιένλ ην θξάηνο ηνπο παξέρεη ελεκέξσζε αη απνιχησο δσξεάλ, παξνρή 

ηερληθψλ ζπκβνχισλ θαη ρνξήγεζε εηδηθήο άδεηαο επηζθεπήο. ηελ Μεγάιε Βξεηαλία 

επίζεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί εηδηθά ηακεία γηα ηα δηαηεξεηέα. 
84

 

      ηελ Ηηαιία ηα κέζα πξνζηαζίαο δελ εζηηάδνπλ κφλν ζηνπο ηδηνθηήηεο αιιά θαη ζην 

θνηλφ αθνχ θξνληίδεη λα ελζαξξχλεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ θαη λα ηνπ παξέρεη ελεκέξσζε. 

ηελ Ηηαιία, αληίζεηα απφ ηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο, ππάξρεη ρξεκαηνδφηεζε απφ 

ην θξάηνο αθνχ ζπλεηζθέξεη ζηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο θαη πιεξψλεη ηνπο ηφθνπο ησλ 

δαλείσλ αιιά θαη απφ ηνπο ηδηψηεο αθνχ ζπλεηζθέξνπλ ηφζν επηρεηξεκαηίεο φζν θαη 

ηξάπεδεο. 
85

 Σα θίλεηξα γηα ηνπο ηδηψηεο είλαη ηφζν ε θνξνινγηθή έθπησζε φζν θαη ηα 

έζνδα πνπ κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ απφ ηελ επθαηξία εθκεηάιιεπζεο ησλ θηηξίσλ. 

ηνπο ηδηνθηήηεο παξέρνληαη θνξναπαιιαγέο αιιά είλαη ππνρξεσκέλνη ζε πεξίπησζε 

πνπ επηζπκνχλ λα πνπιήζνπλ ην θηίξην ηνπο λα ελεκεξψζνπλ ην Τπνπξγείν θαη αλ 

επηζπκεί λα ην αγνξάζεη. 
86

 

     Μία κεγάιε δηαθνξά πνπ εληνπίδεηαη αλάκεζα ζηελ Διιάδα θαη ηηο ππφινηπεο 

επξσπατθέο ρψξεο είλαη φηη ελψ γηα ηελ έθδνζε νπνηαζδήπνηε άδεηαο πξέπεη λα 

απεπζχλνληαη ζε εμεηδηθεπκέλεο επηηξνπέο φπσο θαη ζηηο άιιεο ρψξεο, ζηελ Διιάδα δελ 

ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο εηδηθνί επηζηήκνλεο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε παξάγνληεο φπσο 

νη θνηλσληθνί.  
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3.1.6. Κάτοικοι- Ιδιοκτήτεσ – Κοινό 

      ηελ πεξίπησζε ηεο Πιάθαο, ιφγσ ηνπ φηη δελ ππάξρνπλ θίλεηξα, νη ηδησηηθέο 

παξεκβάζεηο βαζίδνληαη θαζαξά ζηελ πξσηνβνπιία θαη ηελ επζχλε ησλ ηδηνθηεηψλ θαη 

ησλ θαηνίθσλ. Αλ δελ ππάξμεη θάπνηα βειηίσζε ε νπνία ζα ελζαξξχλεη αθφκα 

πεξηζζφηεξν ηελ ζπκκεηνρή ηνπο, ππάξρεη ε πεξίπησζε λα θνπξαζηνχλ θαη λα 

εγθαηαιείςνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο. Καη γηα ην θνηλφ φκσο ππάξρεη απηφ ην ελδερφκελν 

ηεο ππάξρνπζαο κελ αιιά πεξηνξηζκέλεο εθπαίδεπζεο ηνπ. 

      Δπηπιένλ, ε Πιάθα γεηηνλεχεη κε ην εκπνξηθφ θέληξν ηεο Αζήλαο, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηελ 

επηβάξπλζε απφ ηηο εκπνξηθέο ρξήζεηο πνιιψλ ηζηνξηθψλ θηηξίσλ κε ζθνπφ ην θέξδνο. Όιε απηή 

ε ινγηθή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 νδήγεζε ζε κία ζηαδηαθή εξήκσζε ζην νηθηζηηθφ επίπεδν. Ο 

κεγάινο αξηζκφο ηνπξηζηψλ θαη ε πξνζπάζεηα απνθφκηζεο θεξδψλ απφ απηνχο νδήγεζε ζην 

πνιιά θηίξηα ηζηνξηθνχ θαη αξρηηεθηνληθνχ ελδηαθέξνληνο λα κεηαηξαπνχλ ζε εζηηαηφξηα, κπαξ, 

θ.α, κε απνηέιεζκα λα παξακειεζεί ν θχξηνο ζθνπφο ησλ θηηξίσλ πνπ ήηαλ ε θαηνηθία.
87 

       Αληίζεηα, ηφζν ζηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο είδακε φηη θαη πνιχ θαιή 

εθπαίδεπζε ηνπ θνηλνχ ππάξρεη αιιά θαη πνιιά θαη θαηάιιεια θίλεηξα γηα ηνπο 

ηδηνθηήηεο θαη ηνπο θαηνίθνπο. Αιιά θαη ε  ζσζηή δηαρείξεζε ηνπ θνηλνχ – ηνπξηζηψλ 

θπξίσο  φζν αθνξά ηνπο θνξείο πξνζηαζίαο . 

 

3.1.7. Προβολή – Προςπελαςιμότητα 

     Ζ Πιάθα παξνπζηάδεηαη ηφζν ζαλ πνιηηηζηηθή πεξηνρή φζν θαη ζαλ πεξηνρή 

ςπραγσγίαο κε ζθνπφ ηελ κεγαιχηεξε έιεπζε ηνπξηζηψλ, θάηη πνπ ζπκβαίλεη θαη ζηηο 

ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο. Απηφ πνπ δηαθνξνπνηεί ηελ πεξίπησζε ηεο Πιάθαο απφ ηηο 

ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο είλαη φηη ηείλεη λα κεηαηξαπεί πεξηζζφηεξν ζε πεξηνρή 

ςπραγσγίαο κε φηη πξνβιήκαηα απηφ ζπλεπάγεηαη. Απηφ θαίλεηαη θαη απφ ηελ κηθξή 

πξνζπειαζηκφηεηα πνπ ππάξρεη ζηελ πεξηνρή ιφγσ ησλ θαηαζηεκάησλ θάηη πνπ δελ 

εληνπίδεηαη ζηηο άιιεο ρψξεο. Απηφ ην πξφβιεκα κπνξεί ζηαδηαθά λα νδεγήζεη ζε νιηθή 

θαηάιεςε ησλ ρψξσλ αλ δελ εθαξκνζηεί θαιχηεξα ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ππάξρεη. 
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3.2. Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ  ΜΠΛΕ ΠΟΛΤΚΑΣΟΙΚΙΑ 
 

       Ζ «κπιε πνιπθαηνηθία», πνπ βξίζθεηαη ζηα Δμάξρεηα, είλαη έξγν ηνπ Κπξηαθνχιε 

(Κνχιε) Παλαγησηάθνπ θαη ηνπ δσγξάθνπ πχξνπ Παπαινπθά, θαη ζεσξείηαη 

νηθνδφκεκα- ζηαζκφο γηα ηελ ζχγρξνλε ειιεληθή αξρηηεθηνληθή.  

        Σα ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ, ν δπλακηζκφο ηεο θφξκαο ηνπ, νη ελαιιαγέο ησλ πιήξσλ 

θαη ησλ θελψλ θαζψο θαη ην έληνλν κπιε ρξψκα πνπ έρεη ην θηίξην, ην θαζηζηνχλ 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηνπ κνληέξλνπ θηλήκαηνο θαη ησλ επηδξάζεσλ πνπ απηφ 

άζθεζε ζηελ ειιεληθή αξρηηεθηνληθή.
88

  

      Ζ Μάξσ Καξδακίηζε- Αδάκε ζεσξεί φηη είλαη ην θαιχηεξν παξάδεηγκα ηνπ 

Μνληεξληζκνχ φρη κφλν γηα ηελ Αζήλα αιιά γηα φιε ηελ Δπξψπε θαη κε ηε πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ ην θηίξην έθηαζε λα απνηειεί κλεκείν αλαθνξάο γηα ηελ θνηλσλία θαη ηελ ηέρλε 

θαη ην θηίξην έρεη ραξαθηεξηζηεί δηαηεξεηέν. Απηφ δελ εκπφδηζε λα βαθηεί ην θηίξην 

ζαιαζζί αιινηψλνληαο ην ρξψκα ηνπ πνπ ην ραξαθηήξηζε θαη ζήκεξα λα έρεη 

εγθαηαιεηθζεί εληειψο απφ θνξείο πξνζηαζίαο θαη δηαρείξεζεο.
89
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Μπιέ Πνιπθαηνηθία (1933)                                                                                    

 

Πεγή http://www.skyscrapercity.com/   

 

Μπιέ Πνιπθαηνηθία (2008) 

 

Πεγή http://www.skyscrapercity.com/   

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=734454
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=734454
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3.2.1. Αντικείμενο προςταςίασ 

          Ζ Μπιε Πνιπθαηνηθία απνηειεί αληηθείκελν πξνζηαζίαο δηαηεξεηέν θηίξην. Ζ 

πξνζηαζία ησλ δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ εληνπίδεηαη ζηελ λνκνζεζία θαη ησλ ππφινηπσλ 

επξσπατθψλ ρσξψλ.  ηελ Γαιιία πξνζηαηεχνληαη ηα θηίξηα πνπ έρνπλ έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ηχπν, ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία ηα δηαηεξεηέα θηίξηα γεληθά θαη ζηελ Ηηαιία 

ηα θηίξηα απφ ηνλ Μεζαίσλα κέρξη ηελ ζχγρξνλε επνρή πνπ έρνπλ ηζηνξηθή, πνιηηηζηηθή 

θαη αξρηηεθηνληθή αμία.  

3.2.2. Διαδικαςίεσ κήρυξησ-Μητρώο 

       Ζ θήξπμε ηεο Μπιε Πνιπθαηνηθίαο έγηλε κε ηνλ λφκν πεξί δηαηεξεηέσλ αιιά ρσξίο 

λα ιεθζεί ππφςε ε ηδηαηηεξφηεηα ηεο ζαλ κλεκείν αθνχ απνηειεί έλα ραξαθηεξηζηηθφ 

θηίξην ηνπ Μνληεξληζκνχ. Ζ ειιεληθή λνκνζεζία έρεη ην πιενλέθηεκα κέζσ ηεο έθδνζεο 

Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ λα εκπινπηίδεηαη αιιά παξάιιεια θαη λα παξαθάκπηεη ηπρφλ 

δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηηο δηαδηθαζίεο θήξπμεο θαη δελ είραλ πξνβιεθζεί. 

Γπζηπρψο, ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θάηη ηέηνην δελ έρεη ζπκβεί.  

      ηελ Γαιιία νη δηαδηθαζίεο θήξπμεο είλαη πην νξγαλσκέλεο αθνχ έρνπλ πνιιά 

ειεγθηηθά ζηάδηα. Πξψηα απ‟ φια γίλεηαη ε αίηεζε ζηελ θεληξηθή επηηξνπή πνπ είλαη 

ππεχζπλε γηα ην αληηθείκελν πνπ δεηά ραξαθηεξηζκφ. Ζ επηηξνπή φκσο δελ κπνξεί λα 

εγθξίλεη ηελ αίηεζε ρσξίο απηή πξψηα λα εμεηαζηεί απφ ηελ Έλσζε Αξρηηεθηφλσλ 

Γαιιίαο. Ζ έγθξηζε αθνινπζεί κεηά ηελ εμέηαζε θαη ζπλνδεχεηαη απφ ηελ επηζχλαςε 

ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ ζπλζεθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηαηήξεζε θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ ραξαθηεξηζζέληνο αληηθεηκέλνπ. 
90

 

     Καη ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία νη δηαδηθαζίεο θήξπμεο έρνπλ πνιιά ειεγθηηθά ζηάδηα. 

Αθνχ επηιερζεί ην θηίξην πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν πξνζηαζίαο, ραξαθηεξίδεηαη 

αξρηθά ρσξίο φκσο ε απφθαζε απηή λα είλαη ηειηθή. Μεηά ηνλ πξψην ραξαθηεξηζκφ ην 

θηίξην ή ε πεξηνρή αμηνινγείηαη θαη έπεηηα θαηεγνξηνπνηείηαη θαη εληάζζεηαη ζε κία 
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εηδηθή ιίζηα. Αθνχ γίλνπλ φια απηά, αθνινπζεί ν ηειηθφο ραξαθηεξηζκφο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ. 
91

 

 

     Δλψ ε Διιάδα, ε Γαιιία θαη ε Μεγάιε Βξεηαλία έρνπλ δηαδηθαζίεο θήξπμεο πνπ 

βαζίδνληαη ζε έλα θεληξηθφ ζχζηεκα, ε Ηηαιία παξνπζηάδεη πην απνθεληξσηηθή ηάζε 

εκπιέθνληαο θαη άιινπο θνξείο ζηελ δηαδηθαζία φπσο νη πεξηθέξεηεο. Απηέο είλαη 

αξκφδηεο γηα ηελ δεκηνπξγία επηηξνπψλ νη νπνίεο ζα θαζνξίδνπλ πνηα ζα είλαη ηα 

αληηθείκελα πξνζηαζίαο πνπ ζα θαηαρσξεζνχλ. Παξφιν πνπ ε ηειηθή έγθξηζε είλαη 

αξκνδηφηεηα ηνπ θεληξηθνχ ππνπξγείν, ε πξφηαζε πνπ πξνσζείηαη γίλεηαη απνθιεηζηηθά 

απφ ηε πεξηθεξεηαθή επηηξνπή. 
92

 

     Σα πνιιά ειεγθηηθά ζηάδηα ησλ άιισλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κπνξεί λα 

έρνπλ ζεηηθέο αιιά θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο. Τπάξρεη ε πηζαλφηεηα λα βνεζήζνπλ αιιά 

θαη ε πηζαλφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ κεγάιε γξαθεηνθξαηία δεκηνπξγψληαο πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα ζε κία δηαδηθαζία πνπ θαίλεηαη φηη αλαπηχζζεηαη ζηαδηαθά θαη δελ είλαη 

νινθιεξσκέλε. Σφζν ζηελ πεξίπησζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Διιάδαο φζν θαη ησλ 

ππφινηπσλ επξσπατθψλ ρσξψλ ππάξρεη ζαθψο πεξηζψξην βειηίσζεο αιιά θαη έληαμε 

πεξηζζφηεξσλ θαη δηαθνξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ αληηθεηκέλσλ. 

     Μία κεγάιε δηαθνξά πνπ εληνπίδεηαη αλάκεζα ζηελ Διιάδα θαη ζηηο ππφινηπεο 

επξσπατθέο ρψξεο είλαη φηη έρνπλ κεηξψν ζηα νπνία εληάζζνπλ ηα αληηθείκελα 

πξνζηαζίαο ελψ ζηελ Διιάδα δελ ππάξρεη θάηη ηέηνην θαη ζα έπξεπε λα γίλεη ψζηε κέζσ 

απηήο ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο λα εληνπίδνληαη νη ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηεο θάζε πεξίπησζεο.  

    

 

 

 

                                                           
91

 Κσζηάθε Ηνπιία «Ζ πξνζηαζία θαη ε δηαρείξηζε ησλ δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ θαη ηζηνξηθψλ θέληξσλ ζηε 

Μ. Βξεηαλία» ζην Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο- Ηλζηηηνχην Δπηκφξθσζεο 

«Αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά- Ηζηνξηθά θέληξα πφιεσλ», Ξάλζε, Οθηψβξηνο –Ννέκβξηνο 2007, ζει.3-11. 

92
 http://www.legco.gov.hk/yr06-07/english/sec/library/0607fs20-e.pdf 



90 

 

3.2.3. Νομοθετικό πλαίςιο και εφαρμογή του 

    Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ειιεληθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ είλαη φηη πέξα απφ ηνπο λφκνπο 

πνπ έρεη, εκπεξηέρεη Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα θαη εηδηθέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο. Οη λφκνη 

απηνί θαιχπηνπλ έλα κεγάιν θάζκα δξαζηεξηνηήησλ απφ ηνλ ραξαθηεξηζκφ κέρξη θαη 

ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαίλνληαη λα 

απμάλνληαη ζπλερψο. Δπηπιένλ, ε ειιεληθή λνκνζεζία εκπινπηίδεηαη ζπλερψο αιιά απηφ 

δελ ζεκαίλεη φηη δελ έρεη πνιιέο ειιείςεηο θαη θελά ηα νπνία κέρξη λα δηνξζσζνχλ 

ππάξρεη ε επθαηξία γηα αιφγηζηε δξάζε θαη θαηαζηξνθή ηνπ αληηθεηκέλνπ πξνζηαζίαο. 

ηελ πεξίπησζε ηεο Μπιε Πνιπθαηνηθίαο δελ ππάξρεη ην θαηάιιειν λνκνζεηηθφ πιαίζην 

πνπ λα πεξηιακβάλεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θηηξίνπ. 

      ηελ Μεγάιε Βξεηαλία ζηελ λνκνζεζία πνπ ήδε ππήξρε πξνζηέζεθαλ εηδηθά ζρέδηα 

δξάζεο γηα ηα αληηθείκελα πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί θαζψο επίζεο ππάξρνπλ θαη δηάθνξεο 

θπβεξλεηηθέο νδεγίεο. Μέξηκλα γηα ηα αληηθείκελα πξνζηαζίαο φκσο ιακβάλεηαη θαη 

ζηνπο θαλνληζκνχο δφκεζεο. 
93

 

       ηελ Γαιιία, ππάξρνπλ λφκνη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο απφ 

ην 1913. Οη λφκνη πνπ ππάξρνπλ είλαη εμεηδηθεπκέλνη θαη αζρνινχληαη φρη κφλν κε ηα 

αληηθείκελα πξνζηαζίαο αιιά θαη κε ηηο παξεκβάζεηο πνπ γίλνληαη, κε ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπο, ηελ δξάζε ησλ αξρηηεθηφλσλ, θα. ηελ Ηηαιία ε λνκνζεζία 

θαζνξίδεηαη θπξίσο απφ ην ζχληαγκα ηεο ρψξαο θαη ην 2004 φινη νη παιαηφηεξνη λφκνη 

πνπ ππήξραλ ελνπνηήζεθαλ ζε έλαλ. 
94

 

       Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ελψ ε λνκνζεζία ηεο Διιάδνο είλαη πξφζθαηε θαη 

εκπινπηίδεηαη ζπλερψο, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηεο Πιάθαο, ζε θάπνηεο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο έρεη ιεθζεί κέξηκλα απφ πνιχ παιαηφηεξα. Απηφ βέβαηα δελ 

ζεκαίλεη φηη φιεο νη λνκνζεζίεο δελ έρνπλ πεξηζψξην βειηίσζεο. 

     Πέξα φκσο απφ ηελ λνκνζέηεζε, θαη ζηελ Μπιε Πνιπθαηνηθία ηίζεηαη ην ζέκα ηεο 

εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο αθνχ δελ ππάξρεη θαλέλαο έιεγρνο ζηηο παξεκβάζεηο πνπ 
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γίλνληαη θαη αληηκεησπίδεηαη ζαλ φια ηα απιά θηίξηα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο 

ακέιεηαο απηήο είλαη ην βάςηκν ηεο εμσηεξηθήο φςεο ηνπ θηηξίνπ πνπ βάθηεθε γαιάδην 

ελψ ην κπιε ηεο ρξψκα ήηαλ έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηελ θαηαηάζζνπλ ζηα 

αξρηηεθηνληθά κλεκεία.  

    ηηο ππφινηπεο επξσπατθέο  ρψξεο γίλεηαη απφπεηξα εθαξκνγήο ηνπ λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ θαη δελ έρνπκε εληνπίζεη θάπνηεο αδπλακίεο ή θάπνηνπο θηλδχλνπο.  

 

 

3.2.4. Υορείσ- Διαχείριςη προςταςίασ 

     ηελ πεξίπησζε ηεο Μπιε Πνιπθαηνηθίαο, νη αξκφδηνη θνξείο πνπ έρνπλ θαη ηελ 

πνιηηηθή δηαρείξηζε ηεο πξνζηαζίαο είλαη ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη νη ηνπηθνί 

θνξείο. Βιέπνπκε ινηπφλ φηη γηα ην ζπγθεθξηκέλν θηίξην δελ ππάξρεη θακία εηδηθή 

επηηξνπή ή ηκήκα φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Πιάθαο.  

      ηελ Γαιιία ππάξρεη έλαο κφλνο θνξέαο ην «Monument Conservation Office 

(Γξαθείν Γηαηήξεζεο Μλεκείσλ)» 
95

 ελψ νη αλάινγνη θνξείο ηεο Αγγιίαο είλαη ν 

Οξγαληζκφο English Heritage (Δ.Ζ.), ην Σακείν Heritage Lottery Fund (H.L.F.), ην 

Σκήκα Κνηλσληψλ θαη Σνπηθήο Γηνίθεζεο (DCLG) θαη ην Σκήκα Πνιηηηζκνχ, 

Δπηθνηλσλίαο θαη Αζιεηηζκνχ (DCMS) 
96

. Αληηζηνίρσο, ζηελ Ηηαιία, κε ηελ δηαρείξηζε 

ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο αζρνινχληαη ην «Centro di Reastauro (Κέληξν 

Απνθαηάζηαζεο)», ην «Istituto delle Pietre Dure», ν  ICCROM (Παγθφζκηνο 

Οξγαληζκφο γηα ηελ Γηαηήξεζε θαη ηελ Αλαπαιαίσζε), ην Τπνπξγείν γηα ηελ 

Κιεξνλνκηά θαη ηηο Πνιηηηζηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο θαη ηα Σκήκαηα Πνιηηηζκνχ ησλ 

Γεκνηηθψλ Αξρψλ.  
97
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3.2.5. Μέςα προςταςίασ – Φρηματοδότηςη- Κίνητρα 

       Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Μπιε Πνιπθαηνηθίαο, ηεο νπνίαο ε ρξεκαηνδφηεζε 

ζεσξεηηθά είλαη θξαηηθή,  έρνπλ ιεθζεί ηα εμήο κέηξα πνπ ζπγρξφλσο θάπνηα απφ απηά 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ θαη θίλεηξα: 

 Υξεκαηνδφηεζε κέζσ ΤΠΔΘΟ θαη ΔΣΠΑ 

 Δηδηθή άδεηα γηα νπνηαδήπνηε παξέκβαζε 
98

 

     Γελ παξέρνληαη ηδηαίηεξα θίλεηξα ζηνπο ηδηνθηήηεο παξά ηελ ηεξάζηηα πξνζπάζεηα 

πνπ θαηαβάιινπλ.  

   ηελ Γαιιία απαγνξεχεηαη ε θαηεδάθηζε, ε παξέκβαζε, ε κεηαθνξά θαη ε πψιεζε ηνπ 

ελφο θηηξίνπ ρσξίο ζπγθαηάζεζε. Δπίζεο, ππάξρεη θνξναπαιιαγή γηα ηηο επηζθέςεηο 

θνηλνχ θαζψο θαη θνξναπαιιαγέο γεληθά. Ζ θάιπςε φισλ ησλ δαπαλψλ γίλεηαη απφ ην 

θξάηνο θαη δίλεηαη ζηνπο ηδηνθηήηεο ε δπλαηφηεηα πιεξσκήο θφξσλ ζε είδνο πνπ κπνξεί 

λα εληαρζεί ζηελ εζληθή θιεξνλνκηά. 
99

 

      ηελ Μεγάιε Βξεηαλία απαηηείηαη εηδηθή άδεηα γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή θαη 

νπνηαδήπνηε επηζθεπή απνηειεί επζχλε ηνπ ηδηνθηήηε. Οη ηδηνθηήηεο επίζεο έρνπλ ηελ 

επθαηξία πξνζθπγήο γηα λα ραξαθηεξίζνπλ ή λα απνραξαθηεξίζνπλ ηελ ηδηνθηεζία ηνπο. 

Οη ηδηνθηήηεο ρξεκαηνδνηνχληαη θξαηηθά αιιά ιακβάλνπλ θαη επηρνξεγήζεηο θαζψο θαη 

δάλεηα. Δπηπιένλ ην θξάηνο ηνπο παξέρεη ελεκέξσζε αη απνιχησο δσξεάλ, παξνρή 

ηερληθψλ ζπκβνχισλ θαη ρνξήγεζε εηδηθήο άδεηαο επηζθεπήο. ηελ Μεγάιε Βξεηαλία 

επίζεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί εηδηθά ηακεία γηα ηα δηαηεξεηέα. 
100

 

      ηελ Ηηαιία ηα κέζα πξνζηαζίαο δελ εζηηάδνπλ κφλν ζηνπο ηδηνθηήηεο αιιά θαη ζην 

θνηλφ αθνχ θξνληίδεη λα ελζαξξχλεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ θαη λα ηνπ παξέρεη ελεκέξσζε. 

ηελ Ηηαιία, αληίζεηα απφ ηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο, ππάξρεη ρξεκαηνδφηεζε απφ 
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ην θξάηνο αθνχ ζπλεηζθέξεη ζηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο θαη πιεξψλεη ηνπο ηφθνπο ησλ 

δαλείσλ αιιά θαη απφ ηνπο ηδηψηεο αθνχ ζπλεηζθέξνπλ ηφζν επηρεηξεκαηίεο φζν θαη 

ηξάπεδεο. Σα θίλεηξα γηα ηνπο ηδηψηεο είλαη ηφζν ε θνξνινγηθή έθπησζε φζν θαη ηα 

έζνδα πνπ κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ απφ ηελ επθαηξία εθκεηάιιεπζεο ησλ θηηξίσλ. 

ηνπο ηδηνθηήηεο παξέρνληαη θνξναπαιιαγέο αιιά είλαη ππνρξεσκέλνη ζε πεξίπησζε 

πνπ επηζπκνχλ λα πνπιήζνπλ ην θηίξην ηνπο λα ελεκεξψζνπλ ην Τπνπξγείν θαη αλ 

επηζπκεί λα ην αγνξάζεη. 
101

 

     Μία κεγάιε δηαθνξά πνπ εληνπίδεηαη αλάκεζα ζηελ Διιάδα θαη ηηο ππφινηπεο 

επξσπατθέο ρψξεο είλαη φηη ελψ γηα ηελ έθδνζε νπνηαζδήπνηε άδεηαο πξέπεη λα 

απεπζχλνληαη ζε εμεηδηθεπκέλεο επηηξνπέο φπσο θαη ζηηο άιιεο ρψξεο, ζηελ Διιάδα δελ 

ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο εηδηθνί επηζηήκνλεο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε παξάγνληεο φπσο 

νη θνηλσληθνί.  

3.2.6. Κάτοικοι- Ιδιοκτήτεσ – Κοινό 

         Ζ πεξίπησζε ηεο Μπιε Πνιπθαηνηθίαο είλαη κία εμαηξεηηθή πεξίπησζε ιφγσ ηεο 

κεγάιεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο πνπ έρεη αλαπηπρζεί. Λφγσ ηνπ φηη ηα πεξηζζφηεξα 

δηακεξίζκαηα είλαη ηδηφθηεηα, ηφζν νη ηδηνθηήηεο αιιά θαη νη ελνηθηαζηέο, θξνληίδνπλ κε 

ηδίνπο πφξνπο γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ θηηξίνπ ιφγσ ηεο κεγάιεο ζεκαζίαο ηνπ. Αλ δελ 

ππάξμεη θάπνηα βειηίσζε φκσο ε νπνία ζα ελζαξξχλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπο, ππάξρεη ε πεξίπησζε λα θνπξαζηνχλ θαη λα εγθαηαιείςνπλ ηηο 

πξνζπάζεηεο ηνπο. Όζν γηα ην θνηλφ δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη κεγάιε ελεκέξσζε. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη θαηά ηελ δηάξθεηα αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

θηίξην, ην κφλν βηβιίν πνπ εληνπίζακε γηα απηφ ην ηφζν ζεκαληηθφ θηίξην έρεη γξαθηεί 

απφ ηελ αληςηά ηνπ αξρηηέθηνλα, θάηη πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ κεγάιε θξαηηθή αδηαθνξία.  

       Αληίζεηα, ηφζν ζηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο είδακε φηη θαη πνιχ θαιή 

εθπαίδεπζε ηνπ θνηλνχ ππάξρεη αιιά θαη πνιιά θαη θαηάιιεια θίλεηξα γηα ηνπο 

ηδηνθηήηεο θαη ηνπο θαηνίθνπο.  
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3.2.7. Προβολή – Προςπελαςιμότητα 

     Ζ Μπιε Πνιπθαηνηθία δελ έρεη θακία απνιχησο πξνβνιή παξφιν πνπ πέξα απφ ηελ 

αξρηηεθηνληθή ηεο αμία, έρεη θαη πλεπκαηηθή αθνχ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αηψλα πνιινί 

άλζξσπνη ηνπ πλεχκαηνο θαηνίθεζαλ εθεί ιφγσ ηεο κεγάιεο αμίαο ηνπ. Παξνπζηάδεηαη 

απιψο θαη κφλν ζαλ θαηνηθία. Αλαθνξηθά κε ηελ πξνζπαιαζηκφηεηα δελ παξνπζηάδεη 

θαλέλα επηπιένλ πξφβιεκα απ‟ φηη παξνπζηάδνπλ νη ππφινηπεο πνιπθαηνηθίεο ηεο 

Αζήλαο, αθνχ νχησο ή άιισο ζαλ ηέηνηα αληηκεησπίδεηαη.  
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4. ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ 
 

4.1 Νόμοι –Διαδικαςία κήρυξησ 

Ηζρπξά εκεία Πιάθαο  

 Ζ ειιεληθή λνκνζεζία εκπινπηίδεηαη ζπλέρεηα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη νη 

πην πξφζθαηνη λφκνη είλαη πην εμεηδηθεπκέλνη.  

 Λφγσ ηνπ φηη ε ειιεληθή λνκνζεζία επηηξέπεη ηελ έθδνζε εηδηθψλ Πξνεδξηθψλ 

Γηαηαγκάησλ, ππάξρεη ε επρέξεηα φηαλ εληνπίδνληαη πξνβιήκαηα, λα ιχλνληαη 

πην επέιηθηα κέζσ απηψλ ρσξίο λα απαηηείηαη ε καθξνρξφληα δηαδηθαζία ηεο 

ζεζκνζέηεζεο λέσλ λφκσλ.  

 Σα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα θάλνπλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο θήξπμεο πην εχθνιεο 

απνθεχγνληαο ηελ γξαθεηνθξαηία θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ ηαιαηπσξία ησλ 

πνιηηψλ, θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, επηηξέπεη θαη ηελ καδηθή θήξπμε (500 

δηαηεξεηέα ζηελ Πιάθα). 

 Οη δηαδηθαζίεο θήξπμεο πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα έρνπλ πξνθχςεη θαηφπηλ εηδηθψλ 

κειεηψλ πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Πιάθαο.
102

  

Αδπλακίεο Πιάθαο  

 Ζ Πιάθα θεξχρηεθε ηζηνξηθή ζπλνηθία ρσξίο λα ππάξρεη ην θαηάιιειν 

λνκνζεηηθφ πιαίζην αθνχ απηφ πνπ ππήξρε ήηαλ πνιχ γεληθφ θαη αφξηζην θαη δελ 

ιάκβαλε ππφςε ηνπ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ ππήξραλ ζηελ πεξηνρή. 

 Παξφιν πνπ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην εκπινπηίδεηαη ζπλερψο, φπσο είδακε 

παξαπάλσ, παξνπζηάδνληαη αθφκα πνιιέο ειιείςεηο ζε πνιινχο ηνκείο θπξίσο 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο.
103
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Δπθαηξίεο Πιάθαο  

 Τπάξρεη κεγάιν πεξηζψξην βειηίσζεο ηφζν ηεο λνκνζεζίαο φζν θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ θήξπμε αθνχ πέξα απφ ηηο απαγνξεχζεηο πνπ ηζρχνπλ θπξίσο ζηελ 

ειιεληθή λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία, κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ λφκνη πνπ λα 

επηβάιινπλ κία δπλακηθή δξάζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο.
104

   

 Μπνξεί επίζεο λα αθνινπζεζεί ην παξάδεηγκα ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Απεηιέο Πιάθαο 

 Σα θελά ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, κέρξη λα ζπκπιεξσζνχλ, δίλνπλ ηελ επθαηξία 

γηα αιφγηζηε δξάζε εθ κέξνπο, ησλ επηρεηξεκαηηψλ θπξίσο, κε απνηέιεζκα λα 

θαηαζηξέθνληαη θαη λα παξακεινχληαη ηα θηίξηα. 
105

  

Ηζρπξά εκεία Μπιε Πνιπθαηνηθίαο  

 Γελ έρνπλ εληνπηζηεί ηζρπξά ζεκεία ζηελ λνκνζεζία αλαθνξηθά κε ηελ Μπιε 

Πνιπθαηνηθία αθνχ δελ ππάξρεη θάπνηα ηδηαίηεξε κέξηκλα θαη ππάγεηαη ζην 

γεληθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ππάξρεη γηα ηα δηαηεξεηέα. 

 Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο θήξπμεο.
106

 

Αδπλακίεο  Μπιε Πνιπθαηνηθίαο 

 Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην δελ θαίλεηαη λα εκπινπηίδεηαη κε Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα, 

φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Πιάθαο, κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ πνιιέο ειιείςεηο 

αθνχ δελ έρεη γίλεη θακία παξέκβαζε.
107
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Δπθαηξίεο Μπιε Πνιπθαηνηθίαο 

 Τπάξρεη κεγάιν πεξηζψξην βειηίσζεο ηφζν ηεο λνκνζεζίαο φζν θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ θήξπμεο φπσο γηα παξάδεηγκα πέξα απφ δηαηεξεηέν λα θεξπρηεί σο 

θαιιηηερληθφ, αξρηθφ, πνιηηηζηηθφ θαη εζληθφ κλεκείν ιφγσ ηεο κεγάιεο ηζηνξίαο 

ηεο. 

 Μπνξεί επίζεο λα αθνινπζεζεί ην παξάδεηγκα ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

Απεηιέο Μπιε Πνιπθαηνηθίαο 

 Αλ δελ ζπκπιεξσζνχλ εγθαίξσο ηα θελά πνπ ππάξρνπλ ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην 

ππάξρεη ε πεξίπησζε ε Μπιε Πνιπθαηνηθία λα ππνζηεί θαη άιιεο θαηαζηξνθέο 

απφ απηέο πνπ έρεη ήδε πάζεη. 

Ηζρπξά εκεία Δπξσπατθήο Έλσζεο  

 Ζ λνκνζεζία ησλ ππνινίπσλ επξσπατθψλ ρσξψλ έρεη λφκνπο εηδηθά 

ζεζκνζεηεκέλνπο γηα ην αληηθείκελν θαη κάιηζηα απφ παιαηά αθνχ ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ρξνλνινγνχληαη απφ ην 1913. 

 Οη δηαδηθαζίεο θήξπμεο έρνπλ πνιιά ειεγθηηθά ζηάδηα κέρξη λα ιεθζεί ε ηειηθή 

απφθαζε. 

Αδπλακίεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 Σα πνιιά ειεγθηηθά ζηάδηα κπνξεί κελ λα δηαζθαιίδνπλ ην απνηέιεζκα αιιά 

ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα δεκηνπξγνχλ κεγάιε γξαθεηνθξαηία θαη ηαιαηπσξία 

ζηνπο ηδηνθηήηεο. 

 Παξφιν πνπ είλαη ζεηηθφ φηη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ππάξρνπλ λφκνη απφ 

παιαηά, ππάξρεη ε πηζαλφηεηα απηνί νη λφκνη, ιφγσ ηεο παιαηφηεηαο ηνπο, λα 

ρξεηάδνληαη εθζπγρξνληζκφ. 
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 Ζ λνκνζεζία ζηνρεχεη θπξίσο ζηνπο ηδηνθηήηεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

επηβάιινληαη ζε απηνχο θαη φρη ζε κία γεληθφηεξε πνιηηηθή γηα ηελ πξνζηαζία 

ηεο θιεξνλνκηάο.
108

 

 

Δπθαηξίεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 Όζν θαιφ θαη λα είλαη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ππάξρεη 

πεξηζψξην βειηίσζεο ψζηε λα θαιχπηεη πεξηζζφηεξεο θαη δηαθνξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο αληηθεηκέλσλ. 

 Καη γηα ηηο δηαδηθαζίεο θήξπμεο ηζρχεη ην ίδην. 

 

Απεηιέο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 Αλ ε λνκνζεζία γηα ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά δελ ζπλδπαζηεί κε ηελ 

πνιενδνκηθή λνκνζεζία, φιε ηελ επζχλε ζα ηελ έρνπλ νη ηδηνθηήηεο ρσξίο λα 

γίλεηαη νπζηαζηηθή παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο αθνχ ν ξφινο ηνπ ζα πεξηνξίδεηαη 

ζηηο απαγνξεχζεηο θαη κφλν. 

 

4.2. Εφαρμογή νομοθετικού πλαιςίου 
 

Ηζρπξά εκεία Πιάθαο  

 Γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εθαξκνζηεί ζε πνιινχο ηνκείο θαη ζε θάπνηνπο απφ 

απηνχο ππάξρεη κεγάιε επηηπρία φπσο γηα παξάδεηγκα ζηηο άδεηεο θαη ηνλ έιεγρν 

ησλ επηζθεπψλ.
109
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Αδπλακίεο Πιάθαο  

 Παξφιε ηελ πξνζπάζεηα εθαξκνγήο πνπ γίλεηαη, δελ ππάξρεη επηηπρία ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο θαη εηδηθά ζηελ ρξήζε ησλ θηηξίσλ εληνπίδεηαη κεγάιν πξφβιεκα. 

Δπηπιένλ, ην θξάηνο αξθείηαη ζηελ επηβνιή πξνζηίκσλ θπξίσο.
110

  

Δπθαηξίεο Πιάθαο  

 Τπάξρνπλ επθαηξίεο λα εθαξκνζηεί νινθιεξσκέλα ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ζηελ 

πεξηνρή αξθεί λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ελεξγά φινη νη θνξείο πνπ εκπιέθνληαη 

ζηελ πεξηνρή θαη φρη κφλν απηνί πνπ αζρνινχληαη κε ηα αξραία.
111

 

Απεηιέο Πιάθαο  

 Ο θίλδπλνο πνπ ππάξρεη είλαη φηη ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή αθνχ ππάξρεη κεγάιε πξνζέιεπζε ηνπξηζηψλ ππάξρεη 

πηζαλφηεηα λα κελ εθαξκνζηεί πνηέ νινθιεξσηηθά ην λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη λα 

βξίζθνληαη πάληα ηξφπνη παξάθακςεο ηνπ. Σα πξφζηηκα πνπ επηβάιινληαη είλαη 

κεδακηλά κε απνηέιεζκα νη ηδηνθηήηεο λα πξνηηκνχλ λα παξαβαίλνπλ ηνλ λφκν 

παξά λα ράζνπλ ηα θέξδε ηνπο.
112

 

Ηζρπξά εκεία Μπιε Πνιπθαηνηθίαο  

 Γελ έρνπλ εληνπηζηεί ζεηηθά ζηνηρεία αθνχ ππάξρεη νινθιεξσηηθή αδηαθνξία ηνπ 

θξάηνπο.
113
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Αδπλακίεο  Μπιε Πνιπθαηνηθίαο 

 Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ππάξρεη δελ εθαξκφδεηαη ζσζηά κε απνηέιεζκα λα 

ππάξρνπλ παξεκβάζεηο πνπ αιινηψλνπλ ην αξρηηεθηνληθφ χθνο ηνπ θηηξίνπ.
114

 

Δπθαηξίεο Μπιε Πνιπθαηνηθίαο 

 Τπάξρνπλ επθαηξίεο εθαξκνγήο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ εάλ νη εκπιεθφκελνη 

θνξείο δείμνπλ ην θαηάιιειν ελδηαθέξνλ θαη δηαζέζνπλ ηα απαηηνχκελα 

θνλδχιηα.
115

 

Απεηιέο Μπιε Πνιπθαηνηθίαο 

 Αλ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην δελ εθαξκνζηεί εγθαίξσο ππάξρεη ε πηζαλφηεηα ην 

θηίξην λα ππνζηεί θαη άιιεο αιινηψζεηο θαη θαηαζηξνθέο.
116

  

Ηζρπξά εκεία Δπξσπατθήο Έλσζεο  

 Γίλεηαη κεγάιε πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ηνπ. 

 Τπάξρνπλ ζνβαξέο πνηλέο θαη πξφζηηκα γηα φπνηνλ παξαβαίλεη ηελ λνκνζεζία κε 

απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ ειάρηζηεο παξαβηάζεηο.
117

 

Αδπλακίεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 Ζ εθαξκνγή παξφιε ηελ πξνζπάζεηα ρσιαίλεη ζε αξθεηά ζεκεία ιφγσ ηεο 

αλεπάξθεηαο ειέγρσλ θαη θπξψζεσλ θαζψο επίζεο θαη ηεο έιιεηςεο 

θνλδπιίσλ.
118
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Δπθαηξίεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 Αλακθίβνια ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο αθνχ κπνξεί λα γίλεη πην 

εληαηηθφο ν έιεγρνο θαη κεγαιχηεξε ε επηβνιή πξνζηίκσλ ψζηε λα 

απνηξέπνληαη νη παξαβάζεηο θαη νη θαθνηερλίεο.
119

 

Απεηιέο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 Δάλ δελ γίλεη θαιχηεξνο έιεγρνο ηεο εθαξκνγήο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, 

ηφηε ζα ππάξρνπλ παξαβάζεηο θαη αλ δελ επηβάιινληαη πξφζηηκα, ηφηε νη 

παξαβάζεηο απηέο ζα ζεσξνχληαη πην εχθνιε ιχζε απφ ηνπο ηδηνθηήηεο πνπ 

έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ κία αξθεηή πνιχπινθε δηαδηθαζία γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ ηδηνθηεζηψλ ηνπο. 

 

4.3. Διαχείριςη προςταςίασ 

Ηζρπξά εκεία Πιάθαο  

 ηελ πεξίπησζε ηεο Πιάθαο ε δηαρείξηζε ηεο πξνζηαζίαο έρεη επηκεξηζηεί ζε 

ηκήκαηα δηαθνξεηηθψλ αξκνδηνηήησλ κε απνηέιεζκα λα θαιχπηνληαη πνιινί 

ηνκείο. 

 Έρνπλ δεκηνπξγεζεί εηδηθέο επηηξνπέο κε απνηέιεζκα ε δηαρείξηζε λα 

πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξεο εηδηθφηεηεο θαη θνξείο.
120

  

Αδπλακίεο Πιάθαο  

 Ζ αδπλακία ηεο δηαρείξηζεο πξνζηαζίαο είλαη φηη δελ επεθηείλεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ ζηηο ηνπηθέο αξρέο θαη είλαη επηθεληξσκέλε θπξίσο. Δπίζεο εζηηάδεη ζε 

κεγάιν βαζκφ ζηελ αξραηνινγηθή δηάζηαζε ηεο πεξηνρήο. 
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 Γελ εκπιέθνληαη θαζφινπ νη πνιίηεο επηζήκσο.
121

 

Δπθαηξίεο Πιάθαο 

 Δάλ εκπιαθνχλ νη πνιίηεο επηζήκσο, ππάξρεη πεξηζψξην ε δηαρείξηζε 

πξνζηαζίαο λα δηεπξπλζεί πεξηζζφηεξν θαη λα γίλεη θαιχηεξε. Θα πξέπεη 

επίζεο λα δεκηνπξγεζνχλ θαη άιιεο επηηξνπέο, κε άιιν επηζηεκνληθφ 

αληηθείκελν, ψζηε λα ιακβάλνληαη ππφςε φινη νη παξάγνληεο.
122

  

Απεηιέο Πιάθαο  

 Αλ δελ εκπιαθνχλ πην ελεξγά ηφζν νη πνιίηεο φζν θαη νη ηνπηθέο αξρέο, 

ππάξρεη ε πεξίπησζε λα αδηαθνξήζνπλ εληειψο. Δπίζεο, ππάξρεη ν θίλδπλνο 

πεξαηηέξσ πξνβιεκάησλ ιφγσ ηεο αδηαθνξίαο ζηνπο θνηλσληθνχο 

παξάγνληεο. 

 

 

 

 

Ηζρπξά εκεία Μπιε Πνιπθαηνηθίαο  

 Γελ έρνπλ εληνπηζηεί θάπνηα αθνχ ζχκθσλα κε ηνπο ελνίθνπο ηεο θαη ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο ε πνιπθαηνηθία κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ 

«ξεκάδεη».
123
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Αδπλακίεο  Μπιε Πνιπθαηνηθίαο 

 Γελ παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ απφ ην θξάηνο αιιά κφλν απφ ηνπο 

πνιίηεο αθνχ φπσο ιέλε νη έλνηθνη ιφγσ ηνπ φηη απαηηνχληαη πνιιά ρξήκαηα 

γηα ηελ αλαθαίληζε ηεο, νη θνξείο πνπ έρνπλ πξνζεγγίζεη αδηαθνξνχλ 

πιήξσο.
124

 

Δπθαηξίεο Μπιε Πνιπθαηνηθίαο 

 Δάλ εκπιαθεί ην θξάηνο πην ελεξγά, ηφηε θαη νη πνιίηεο ζα έρνπλ θίλεηξα γηα 

πεξαηηέξσ ζπκκεηνρή αθνχ θαίλεηαη φηη ππάξρεη ηδησηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ην 

θηίξην.
125

 

Απεηιέο Μπιε Πνιπθαηνηθίαο 

 Να θνπξαζηνχλ νη πνιίηεο απφ ηελ έιιεηςε ππνζηήξημεο θαη λα 

εγθαηαιείςνπλ θαη απηνί ηελ πξνζπάζεηα ηνπο. 

Ηζρπξά εκεία Δπξσπατθήο Έλσζεο  

 Ζ δηαρείξηζε πξνζηαζίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη ζε κεγάιν βαζκφ 

απνθεληξσκέλε. 

 Δπηπιένλ, ζπκκεηέρνπλ θαη νη ηνπηθνί θνξείο ζε κεγάιν βαζκφ έρνπλ 

νπζηαζηηθφ θαη ελεξγφ ξφιν.
126

 

 

Αδπλακίεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 Γελ ππάξρνπλ λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηηο δηαθσλίεο πνπ ππάξρνπλ 

αλάκεζα ζηελ θεληξηθή εμνπζία θαη ηηο ηνπηθέο αξρέο, κε απνηέιεζκα ζε 

απηέο ηηο πεξηπηψζεηο λα αξγεί πνιχ ν ραξαθηεξηζκφο.
127
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Δπθαηξίεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 Τπάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο θαη εηδηθά ζην ζέκα ηεο δηαθνξνπνίεζεο 

αλάκεζα ζηελ θεληξηθή εμνπζία θαη ηνπο ηνπηθνχο θνξείο.
128

 

Απεηιέο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 Να γίλνπλ εμαηξεηηθά καθξνρξφληεο νη δηαδηθαζίεο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ 

αλάκεζα ζηνπο θνξείο θαη έηζη λα ηαιαηπσξνχληαη νη ηδηνθηήηεο. 

 

 

 

4.4. Μέςα προςταςίασ –Φρηματοδότηςη –Κίνητρα 
 

Ηζρπξά εκεία Πιάθαο  

 Έρνπλ ζεζπηζηεί εηδηθέο δηαηάμεηο σο κέζα πξνζηαζίαο θαη εηδηθά γηα ηελ 

ρξήζε ησλ θηηξίσλ πνπ έρνπλ εληνπηζηεί πνιιά πξνβιήκαηα. 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε είλαη σο επί ην πιείζηνλ θξαηηθή, θάηη πνπ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί θαη σο θίλεηξν γηα ηνπο ηδηνθηήηεο.
129

 

Αδπλακίεο Πιάθαο  

 Σα θίλεηξα πνπ δίλνληαη ζηνπο ηδηνθηήηεο δελ είλαη πνιιά κε απνηέιεζκα 

πνιινί απφ απηνχο λα εγθαηαιείπνπλ ηα θηίξηα ηνπο.  
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 Δπηπιένλ, φηαλ ην θξάηνο θαηαβάιιεη ηα έμνδα γηα ηηο επηζθεπέο, απνθηά ην 

δηθαίσκα απαιινηξίσζεο ηνπ θηηξίνπ. 

 Γελ παξέρνληαη θαζφινπ θίλεηξα ψζηε λα αλαπηπρζεί θαη ε ηδησηηθή 

πξσηνβνπιία ζε επίπεδν πξνζηαζίαο πέξα απφ ην θέξδνο.
130

 

Δπθαηξίεο Πιάθαο  

 Θα πξέπεη λα δνζνχλ πεξηζζφηεξα θίλεηξα ηφζν ζηνπο ηδηνθηήηεο φζν θαη ζε 

ηδησηηθνχο θνξείο ψζηε θαη ε πξνζηαζία αιιά θαη ν ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο 

λα βειηησζεί.
131

 

Απεηιέο Πιάθαο  

 Αλ δελ δνζνχλ εγθαίξσο θίλεηξα θαη θαηάιιειε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ θηηξίσλ ππάξρεη ε πεξίπησζε εγθαηάιεηςεο θαη θαηαζηξνθήο  

ησλ θηηξίσλ θαζψο επίζεο θαη εξήκσζεο ηεο πεξηνρήο.  

Ηζρπξά εκεία Μπιε Πνιπθαηνηθίαο  

 Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε παξέκβαζε ρσξίο εηδηθή άδεηα. 

 Τπάξρεη θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε. 

Αδπλακίεο  Μπιε Πνιπθαηνηθίαο 

 Σα κέζα πξνζηαζίαο δελ ηεξνχληαη αθνχ γίλνληαη θαηαζηξνθηθέο 

παξεκβάζεηο. 

 Λφγσ ηεο δπζθνιίαο ρξεκαηνδφηεζεο πνιινί ηδηνθηήηεο δηακεξηζκάησλ ηνπ 

θηηξίνπ αλαιακβάλνπλ κε δηθά ηνπο έμνδα ηελ ζπληήξεζε ηνπ.
132
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Δπθαηξίεο Μπιε Πνιπθαηνηθίαο 

 Να δνζνχλ θίλεηξα ζηνπο ηδηνθηήηεο ψζηε λα θαηαβάιινπλ κεγαιχηεξε 

πξνζπάζεηα.  

 Να εμεηάδνληαη νη άδεηεο παξέκβαζεο απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο ψζηε λα 

απνθεχγνληαη ηα ιάζε.  

 Να δίλεηαη πην εχθνια ε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε.
133

 

Απεηιέο Μπιε Πνιπθαηνηθίαο 

 Αλ νη ηδηνθηήηεο δελ ππνζηεξηρζνχλ, δελ ρξεκαηνδνηεζνχλ θαη δελ ηνπο 

δνζνχλ θίλεηξα, λα εγθαηαιείςνπλ ην θηίξην.
134

 

Ηζρπξά εκεία Δπξσπατθήο Έλσζεο  

 Σα κέζα πξνζηαζίαο είλαη ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλα. 

 Γελ γίλεηαη θακία παξέκβαζε ρσξίο εηδηθή άδεηα. 

 Τπάξρνπλ πνιιά νηθνλνκηθά θαη θνξνινγηθά θίλεηξα γηα ηνπο ηδηνθηήηεο  

 Τπάξρνπλ πνιιά νηθνλνκηθά θαη θνξνινγηθά θίλεηξα γηα ηνπο ηδησηηθνχο 

θνξείο.
135

 

 

 

 

                                                           
133

 www.e-tipos.com/content/staticfiles/issues/2007/12/06/061207%252031.pdf 

134
 www.e-tipos.com/content/staticfiles/issues/2007/12/06/061207%252031.pdf 

135
 Εήβαο Γηνλχζεο «Πιάθα 1973-2003. Σν ρξνληθφ ηεο επέκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Παιαηάο 

Πφιεσο Αζελψλ»,  Α΄ ηφκνο, Πνιηηηζηηθφ Ίδξπκα Οκίινπ Πεηξαηψο, Αζήλα 2006, ζει.104. 



107 

 

Αδπλακίεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 Κάπνηεο απφ ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δελ δίλνπλ αξθεηά θίλεηξα 

ψζηε λα αλαπηπρζεί ζε βαζκφ πνπ ππάξρεη ζε άιιεο ρψξεο ιφγσ αλεπάξθεηαο 

θπβεξλεηηθψλ θνλδπιίσλ.
136

  

Δπθαηξίεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 Να ππνινγηζηεί ν θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη 

ηα κέζα πξνζηαζίαο λα κελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζε απαγνξεχζεηο αιιά λα 

ππνινγίδνληαη θαη ηα νθέιε ησλ ηδηνθηεηψλ.
137

 

Απεηιέο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 Ο πεξηνξηζκφο ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ησλ ηδηνθηήησλ.
138

 

 

4.5. Μητρώο 
 

Ηζρπξά εκεία Πιάθαο  

 Γελ ππάξρεη κεηξψν. 

Αδπλακίεο Πιάθαο 

  Γελ ππάξρεη κεηξψν. 
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Δπθαηξίεο Πιάθαο  

 Πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί φπσο ππάξρεη θαη ζηηο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο γηα 

λα γίλεη πην ζπγθεθξηκέλν ην αληηθείκελν πξνζηαζίαο.
139

 

 

Απεηιέο Πιάθαο  

 Γελ ππάξρεη κεηξψν. 

Ηζρπξά εκεία Μπιε Πνιπθαηνηθίαο  

 Γελ ππάξρεη κεηξψν. 

Αδπλακίεο  Μπιε Πνιπθαηνηθίαο 

 Γελ ππάξρεη κεηξψν. 

Δπθαηξίεο Μπιε Πνιπθαηνηθίαο 

 Πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί φπσο ππάξρεη θαη ζηηο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο γηα 

λα γίλεη πην ζπγθεθξηκέλν ην αληηθείκελν πξνζηαζίαο.
140

 

Απεηιέο Μπιε Πνιπθαηνηθίαο 

 Γελ ππάξρεη κεηξψν. 

Ηζρπξά εκεία Δπξσπατθήο Έλσζεο  

 Σν κεηξψν πνπ ππάξρεη είλαη ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλν θαη έρεη πνιιέο θαη 

δηαθνξεηηθέο ιίζηεο κε πνιιέο θαηεγνξίεο.
141
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Αδπλακίεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 Τπάξρεη πεξηζψξην βειηίσζεο αθνχ κπνξεί λα δηεπξπλζεί πεξηζζφηεξν, λα 

έρεη πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο θαη λα θαηαγξάθνληαη πεξηζζφηεξεο 

ιεπηνκέξεηεο.
142

 

 

Δπθαηξίεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 Ζ θαηεγνξηνπνίεζε θαη νη δηάθνξεο επηκέξνπο ιίζηεο ησλ κεηξψσλ, δίλνπλ 

ηελ επθαηξία λα εληνπηζηνχλ θαη νη ηδηαίηεξεο αλάγθεο εθηφο ησλ γεληθψλ, 

ησλ θηηξίσλ. 

Απεηιέο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 Έλα ζπλερίζνπλ λα θαηαγξάθνληαη γεληθά θαη φρη κε ιεπηνκέξεηεο, δελ ζα 

ιακβάλνληαη ππφςε νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε πεξίπησζεο θαη ζα ππάξρεη 

κία εληαία αληηκεηψπηζε γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. 

 

4.6. Διαδικαςία αδειών 

Ηζρπξά εκεία Πιάθαο  

 Έρνπλ δεκηνπξγεζεί εμεηδηθεπκέλεο επηηξνπέο γηα ηελ παξνρή αδεηψλ ψζηε 

λα ππάξρεη θαιχηεξνο έιεγρνο.
143

 

Αδπλακίεο Πιάθαο  

 Γελ ππάξρεη κειέηε γηα θάζε πεξίπησζε απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο.  

 Γελ ιακβάλνληαη ππφςε φιεο νη παξάκεηξνη φπσο νη θνηλσληθέο.
144
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Δπθαηξίεο Πιάθαο  

 Θα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηηο επηηξνπέο απηέο, ηφζν εηδηθνί επηζηήκνλεο 

φζν θαη μερσξηζηέο κειέηεο γηα θάζε πεξίπησζε. 

 Θα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε φιεο νη παξάκεηξνη. 

Απεηιέο Πιάθαο  

 Να δίλνληαη άδεηεο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ πξνβιήκαηα. 

Ηζρπξά εκεία Μπιε Πνιπθαηνηθίαο  

 Γελ έρνπλ εληνπηζηεί ζεηηθά ζηνηρεία αθνχ δελ ππάξρεη αληαπφθξηζε ησλ 

αξκφδησλ θνξέσλ.
145

 

Αδπλακίεο  Μπιε Πνιπθαηνηθίαο 

 Γελ ππάξρεη κειέηε απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο θαη απηφ θαίλεηαη απφ ην ιάζνο 

ρξψκα πνπ βάθηεθε ην θηίξην.  

 Γελ ππάξρνπλ εμεηδηθεπκέλεο επηηξνπέο. 

Δπθαηξίεο Μπιε Πνιπθαηνηθίαο 

 Θα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ εηδηθέο επηηξνπέο. 

 Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ εηδηθέο κειέηεο. 

Απεηιέο Μπιε Πνιπθαηνηθίαο 

 Να θαηαζηξαθεί ην θηίξην. 

 Οη άδεηεο πνπ εθδίδνληαη λα είλαη πνιχ γεληθέο κε απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα. 

                                                                                                                                                                             
144

 Εήβαο Γηνλχζεο «Πιάθα 1973-2003. Σν ρξνληθφ ηεο επέκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Παιαηάο 

Πφιεσο Αζελψλ»,  Α΄ ηφκνο, Πνιηηηζηηθφ Ίδξπκα Οκίινπ Πεηξαηψο, Αζήλα 2006, ζει.102. 

145
 www.e-tipos.com/content/staticfiles/issues/2007/12/06/061207%252031.pdf 



111 

 

Ηζρπξά εκεία Δπξσπατθήο Έλσζεο  

 Τπάξρνπλ εηδηθέο επηηξνπέο. 

 πκκεηέρνπλ εηδηθνί επηζηήκνλεο. 

 Γίλνληαη εμεηδηθεπκέλεο κειέηεο.
146

 

Αδπλακίεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 Οη άδεηεο κπνξνχλ λα εθδνζνχλ εξήκελ ηνπ ηδηνθηήηε πνπ ην κφλν πνπ 

κπνξεί λα θάλεη είλαη λα θαηαζέζεη ηηο ελζηάζεηο ηνπ κεηά ηελ έθδνζε.
147

 

Δπθαηξίεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 Να ζεζκνζεηεζεί θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ηδηνθηήηε ή φπνηνπ άιιν έρεη 

δηθαίσκα θπξηφηεηαο.
148

 

Απεηιέο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 Να κελ ιακβάλεηαη ππφςε ε γλψκε απηψλ πνπ έρνπλ δηθαηψκαηα θπξηφηεηαο, 

δειαδή λα κελ ιακβάλνληαη ππφςε θνηλσληθνί παξάκεηξνη. 
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4.7. Κάτοικοι- Ιδιοκτήτεσ 
 

Ηζρπξά εκεία Πιάθαο  

 Θεσξνχλ φηη είλαη πξνζσπηθή ηνπο επζχλε, ηφζν ε πξνζηαζία ησλ θηηξίσλ 

φζν θαη ηεο πεξηνρήο γεληθφηεξα. 

 Αξθεηνί θάηνηθνη ζεσξνχλ φηη παξφια ηα πξνβιήκαηα, ε πεξηνρή έρεη πνιιά 

ζεηηθά ζηνηρεία θαη κπνξεί λα αλαπηπρζεί πεξηζζφηεξν.
149

 

Αδπλακίεο Πιάθαο  

 Γελ ηνπο δίλνληαη θίλεηξα ψζηε λα πξνζπαζήζνπλ πεξηζζφηεξν. 

 Οη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία έρνπλ δπζαλαζρεηήζεη απφ ηα πξνβιήκαηα.
150

 

 

 

Δπθαηξίεο Πιάθαο  

 Αλ ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο, ηφηε νη ηδηνθηήηεο θαη νη πνιίηεο 

ζα ζπκκεηέρνπλ πην ελεξγά. 

 Να ιεθζεί ππφςε ε γλψκε θαη ε άπνςε ηνπο δηφηη αξθεηνί απφ απηνχο είλαη 

ελεκεξσκέλνη γηα ηηο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο.
151

 

 

 

                                                           
149

 Εήβαο Γηνλχζεο «Πιάθα 1973-2003. Σν ρξνληθφ ηεο επέκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Παιαηάο 

Πφιεσο Αζελψλ»,  Α΄ ηφκνο, Πνιηηηζηηθφ Ίδξπκα Οκίινπ Πεηξαηψο, Αζήλα 2006, ζει.95. 

150
 Εήβαο Γηνλχζεο «Πιάθα 1973-2003. Σν ρξνληθφ ηεο επέκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Παιαηάο 

Πφιεσο Αζελψλ»,  Α΄ ηφκνο, Πνιηηηζηηθφ Ίδξπκα Οκίινπ Πεηξαηψο, Αζήλα 2006, ζει.95. 

151
 Εήβαο Γηνλχζεο «Πιάθα 1973-2003. Σν ρξνληθφ ηεο επέκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Παιαηάο 

Πφιεσο Αζελψλ»,  Α΄ ηφκνο, Πνιηηηζηηθφ Ίδξπκα Οκίινπ Πεηξαηψο, Αζήλα 2006, ζει.95. 



113 

 

Απεηιέο Πιάθαο  

 Να θνπξαζηνχλ απφ ηελ πξνζπάζεηα ηνπο αθνχ δελ έρνπλ νπζηαζηηθή 

ππνζηήξημε θαη λα ηα εγθαηαιείςνπλ. 

Ηζρπξά εκεία Μπιε Πνιπθαηνηθίαο  

 Οη ηδηνθηήηεο ηεο Μπιε Πνιπθαηνηθίαο πξνζπαζνχλ κφλνη ηνπο, κε 

πξνζσπηθά έμνδα θαη κεγάιε ζέιεζε, λα πξνζηαηέςνπλ ην θηίξην.
152

 

Αδπλακίεο  Μπιε Πνιπθαηνηθίαο 

 Γελ ππάξρεη θακία θξαηηθή ππνζηήξημε.
153

 

Δπθαηξίεο Μπιε Πνιπθαηνηθίαο 

 Αλ ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο, ηφηε νη ηδηνθηήηεο θαη νη έλνηθνη 

ζα ζπκκεηέρνπλ πην ελεξγά. 

Απεηιέο Μπιε Πνιπθαηνηθίαο 

 Να θνπξαζηνχλ απφ ηελ πξνζπάζεηα ηνπο αθνχ δελ έρνπλ νπζηαζηηθή 

ππνζηήξημε θαη λα ηα εγθαηαιείςνπλ. 

 

Ηζρπξά εκεία Δπξσπατθήο Έλσζεο  

 Δλεξγή ζπκκεηνρή 

 Σνπο παξέρνληαη ηα θαηάιιεια θίλεηξα ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ.
154
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Αδπλακίεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 ε πνιιέο ρψξεο ην δεκφζην ζπκθέξνλ απφ ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 

ππεξηεξεί έλαληη ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ δηθαησκάησλ ηεο.
155

 

Δπθαηξίεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 Ζ ζπκκεηνρή κπνξεί λα γίλεη πην ελεξγή. 

Απεηιέο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 Να γίλνπλ θαηαπαηήζεηο βαζηθψλ δηθαησκάησλ φπσο απηφ ηεο ηδηνθηεζίαο 

θαη ε πξνζηαζία λα γίλεη θαηαλαγθαζηηθή γηα πνιινχο ηδηνθηήηεο. 

 

4.8. Προβολή 

Ηζρπξά εκεία Πιάθαο  

 Ζ πεξηνρή ηεο Πιάθαο έρεη πνιιαπιή πξνβνιή αθνχ πξνβάιιεηαη ηφζν, 

πνιηηηζηηθά θαη ηζηνξηθά φζν θαη ζαλ πεξηνρή ςπραγσγίαο.
156

  

Αδπλακίεο Πιάθαο  

 Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα ε ςπραγσγηθή δηάζηαζε κε απνηέιεζκα ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο λα παξακεινχληαη νη άιιεο. 

 Οη θάηνηθνη έρνπλ δπζαξεζηεζεί απφ ηελ ςπραγσγηθή πξνβνιή ηεο πεξηνρήο. 

157
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Δπθαηξίεο Πιάθαο  

 Δάλ πξνβιεζνχλ ην ίδην έληνλα θαη νη άιιεο δηαζηάζεηο, ζα ππάξρεη 

κεγαιχηεξε έιεπζε ηνπξηζηψλ. 

Απεηιέο Πιάθαο  

 Ο κεγάινο θίλδπλνο πνπ ππάξρεη είλαη ε πεξηνρή λα κεηαηξαπεί απνθιεηζηηθά 

θαη κφλν ζε ςπραγσγηθή θαη ζε ηφπν πξνζέιεπζεο αλεπηζχκεησλ θαη 

επηδήκησλ ηνπξηζηψλ.
158

 

Ηζρπξά εκεία Μπιε Πνιπθαηνηθίαο  

 Πξνζπάζεηα πξνβνιήο ηεο απφ ηδηψηεο θαη παιαηφηεξνπο ελνίθνπο ηεο φπσο ν 

Λεσλίδαο Κχξθνο.
159

 

Αδπλακίεο  Μπιε Πνιπθαηνηθίαο 

 Γελ ππάξρεη θαζφινπ θξαηηθή πξνβνιή.  

 Πξνβάιιεηαη θπξίσο ζαλ θαηνηθία.
160

 

Δπθαηξίεο Μπιε Πνιπθαηνηθίαο 

 Να ηνληζηεί ε ζεκαζία ηεο ζαλ θηηξίνπ πέξα απφ θαηνηθία. 

 Να εκπιαθεί ην θξάηνο ζηελ πξνβνιή ηεο. 

 

Απεηιέο Μπιε Πνιπθαηνηθίαο 

 Να αγλνεζεί απ‟ φινπο ε ηδηαίηεξε αμία θαη ζεκαζία ηνπ θηηξίνπ. 
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Ηζρπξά εκεία Δπξσπατθήο Έλσζεο  

 Γίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο αιιά θαη ζηελ ςπραγσγία.
161

 

Αδπλακίεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε κεγάιε έιεπζε ηνπξηζηψλ, απνηέιεζκα ηεο 

κεγάιεο πξνβνιήο, λα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηνπο θαηνίθνπο. 

Δπθαηξίεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 Τπάξρεη πεξηζψξην βειηίσζεο ψζηε λα ππάξρεη κεγαιχηεξε έιεπζε 

ηνπξηζηψλ αιιά παξάιιεια λα κελ επηβαξχλνληαη νη θάηνηθνη. 

Απεηιέο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 Να γίλεη δχζθνιε ε θαζεκεξηλφηεηα θαη ε δηαβίσζε ησλ θαηνίθσλ.  

 

4.9. Εκπαίδευςη κοινού 

Ηζρπξά εκεία Πιάθαο  

 Τπάξρεη εθπαίδεπζε ηνπ θνηλνχ θπξίσο ιφγσ ηεο αξραηνινγηθήο ηεο 

δηάζηαζεο θαη εηδηθά ηεο λέαο γεληάο.
162

 

Αδπλακίεο Πιάθαο  

 Δζηηάδεη κφλν ζηελ αξραηνινγηθή δηάζηαζε. 
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Δπθαηξίεο Πιάθαο  

 Πξέπεη λα επεθηαζεί πεξηζζφηεξν ε εθπαίδεπζε ηνπ θνηλνχ θαη λα εκπεξηέρεη 

θαη άιιεο δηαζηάζεηο εθηφο απφ ηελ αξραηνινγηθή. 

 Ζ ήδε ππάξρνπζα λα γίλεη πην εληαηηθή. 

Απεηιέο Πιάθαο  

 Σν θνηλφ λα κελ γλσξίδεη ηελ ζεκαζία ηεο πεξηνρήο θαη ησλ θηηξίσλ ηεο αιιά 

κφλν ηα πξνβιήκαηα.  

Ηζρπξά εκεία Μπιε Πνιπθαηνηθίαο  

 Οη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο γλσξίδνπλ ηελ ζεκαζία ηνπ θηηξίνπ.
163

 

Αδπλακίεο  Μπιε Πνιπθαηνηθίαο 

 Σν θνηλφ κφλν θαηφπηλ δηθήο ηνπ έξεπλαο κπνξεί λα κάζεη ζηνηρεία γηα ην 

θηίξην. 

Δπθαηξίεο Μπιε Πνιπθαηνηθίαο 

 Θα πξέπεη λα ππάξμεη επαξθήο ελεκέξσζε. 

Απεηιέο Μπιε Πνιπθαηνηθίαο 

 Σν θνηλφ  λα κελ γλσξίδεη ηελ ζεκαζία ηνπ θηηξίνπ. 

Ηζρπξά εκεία Δπξσπατθήο Έλσζεο  

 Τπάξρεη νξγαλσκέλε εθπαίδεπζε κέζσ εηδηθψλ κεζφδσλ θαη 

πξνγξακκάησλ.
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Αδπλακίεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 Τπάξρεη πεξηζψξην βειηίσζεο αθνχ ζε θάπνηεο ρψξεο εληνπίδεηαη 

αλεπάξθεηα.
165

 

Δπθαηξίεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 Τπάξρεη ε επθαηξία λα αλαπηπρζεί πεξηζζφηεξν ε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θαη 

λα γίλεη θαιχηεξε ψζηε λα θαηαλνεζεί ε κεγάιε ζεκαζία ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο. 

Απεηιέο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 Να κελ ππάξρεη ε επρέξεηα ζσζηήο εθπαίδεπζεο ηνπ θνηλνχ ιφγσ 

αλεπάξθεηαο θνλδπιίσλ. 

 

 

4.10. Προςπελαςιμότητα 

Ηζρπξά εκεία Πιάθαο  

 Τπάξρεη αιιά είλαη ζε κηθξφ βαζκφ.
166

 

Αδπλακίεο Πιάθαο  

 Τπάξρεη κεγάιν πξφβιεκα θπξίσο ιφγσ ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ηεο έιιεηςεο 

νξγαλσκέλσλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο.
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Δπθαηξίεο Πιάθαο 

 λα εθαξκνζηεί θαιχηεξα ην λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηα θαηαζηήκαηα. 

 Να δεκηνπξγεζνχλ νξγαλσκέλνη ρψξνη ζηάζκεπζεο.
168

 

Απεηιέο Πιάθαο  

 Να δεκηνπξγεζεί κεγάιν πξφβιεκα πξνζπειαζηκφηεηαο. 

 Να θαηαιεθζνχλ ζηαδηαθψο φινη νη ειεχζεξνη ρψξνη. 

Ηζρπξά εκεία Μπιε Πνιπθαηνηθίαο  

 Τπάξρεη πξνζπειαζηκφηεηα. 

Αδπλακίεο  Μπιε Πνιπθαηνηθίαο 

 Οη αδπλακίεο πνπ εληνπίδνληαη ζηελ Μπιε Πνιπθαηνηθία είλαη ίδηεο κε απηέο 

πνπ εληνπίδνληαη ζε θάζε θηίξην ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, φπσο έιιεηςε 

νξγαλσκέλσλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο, θαθή ζπληήξεζε ησλ πεδνδξνκίσλ, θα. 

Δπθαηξίεο Μπιε Πνιπθαηνηθίαο 

 Να δεκηνπξγεζνχλ νξγαλσκέλνη ρψξνη ζηάζκεπζεο, λα γίλνπλ επηζθεπέο ζε 

θαθνηερλίεο, θα. 

Απεηιέο Μπιε Πνιπθαηνηθίαο 

 Να δεκηνπξγεζνχλ κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα πξνζπειαζηκφηεηαο. 

Ηζρπξά εκεία Δπξσπατθήο Έλσζεο  

 Βξίζθεηαη ζε θαιή θαηάζηαζε.
169
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Αδπλακίεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 ε θάπνηεο ρψξεο δελ ζπλδπάδεηαη κε ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ κε 

απνηέιεζκα, εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο ηζηνξηθψλ θέληξσλ λα δεκηνπξγνχληαη 

πξνβιήκαηα.
170

 

 

 

Δπθαηξίεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 Τπάξρεη πεξηζψξην βειηίσζεο εάλ ζπλδπαζηεί θαιχηεξα κε ηνλ πνιενδνκηθφ 

ζρεδηαζκφ.
171

 

Απεηιέο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 Λφγσ ηεο κεγάιεο ζεκαζίαο πνπ δίλεηαη ζηελ πξνζηαζία, πεξηνρέο πνπ έρνπλ 

ηζηνξηθά θέληξα θπξίσο, λα απνθιείνληαη εληειψο γηα ηνπο θαηνίθνπο. 
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
 

  Σν ειιεληθφ λνκηθφ πιαίζην γηα ηε πξνζηαζία ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο 

είλαη ηθαλφ λα επηηχρεη ηελ νξγαληθή πξνζηαζία ησλ ηζηνξηθψλ ζπλφισλ θαη ησλ 

δηαηεξεηέσλ θηηζκάησλ Απφ ηε ζπγθξηηηθή κειέηε κε ηα λνκηθά πιάηζηα άιισλ ρσξψλ 

ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο αιιά θαη απφ ηελ ππνζεηηθή εθαξκνγή ηνπο, παξαηεξνχκε φηη 

ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο είρακε κε επηηπρία ηoλ ραξαθηεξηζκφ θαη ηελ θαηαινγνγξάθεζε 

ησλ πξνζηαηεπκέλσλ αθηλήησλ, ηελ ρξεκαηνδφηεζε θαη ηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ γηα ηελ 

πξνζηαζία θαη ηελ δηάζσζή ηνπο, θαζψο θαη ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ ζηνπο 

αληίζηνηρνπο θνξείο (ηνπηθνχο θαη κε). Δπηπιένλ ππήξμε επηηπρία ζηνλ ηνκέα ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ νξίσλ θαη ησλ 

πεδνδξνκήζεσλ. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θαηαγξάθεθε ε ιεηηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ 

αξρηηεθηνληθψλ επηηξνπψλ ζηηο νπνίεο κπνξνχλ νη πνιίηεο λα απεπζχλνληαη γηα ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ ησλ αθηλήησλ ηνπο αιιά θαη ηελ έθδνζε αδεηψλ γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπο.  

Δλψ ηζρχνπλ ηα παξαπάλσ παξαηεξνχκε φηη ζηελ Διιάδα ππάξρεη κηα ζπλερψο 

απμαλφκελε επηζπκία γηα παξέθθιηζε απφ ηνπο θαλφλεο. ην Μεκνλσκέλν δηαηεξεηέν 

θηήξην πνπ έρεη επηιέρζεη, ηελ πνιπθαηνηθία Αλησλφπνπινπ ζηα Δμάξρεηα ππάξρεη ε 

ζεκεξηλή φςε ηνπ θηηξίνπ σο καξηπξία γηα ηελ απνηπρία εθαξκνγήο ηνπ ειιεληθνχ 

λνκηθνχ πιαηζίνπ αθνπ έρεη  αιινίσζεη εμσηεξηθά  ν αξρηηεθηνληθφο ραξαθηήξαο ηνπ 

θηηξίνπ. Αληίζηνηρα ζην ηζηνξηθφ ζχλνιν ηεο Πιάθαο ππάξρεη απφθιηζε απφ ην 

λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη παξαηεξνχκε φηη έρεη θηάζεη ζην ζεκείν ηεο εξήκσζεο απν 

νηθηζηηθήο πιεπξάο. Τπάξρεη κεγάιν πξφβιεκα ζηελ πεξηνρή ζε φηη αθνξά ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ δηαηάγκαηνο ρξήζεσλ γεο αθνχ ηα θέληξα δηαζθέδαζεο επαλεκθαλίδνληαη 

καδηθά ζε κε πξνβιεπφκελα γηα ηελ ρξήζε απηή θηίξηα, ηα ππαίζξηα ηνπνζεηεκέλα 

ηξαπέδηα μερεηιίδνπλ πέξα απφ νπνηνδήπνηε ζπκθσλεκέλν φξην, ηα κεγάθσλα βγαίλνπλ 

θαη πάιη ζην δξφκν (παξά ηελ χπαξμε ζπγθεθξηκέλεο ζρεηηθήο απαγφξεπζεο), ε 

ζηάζκεπζε απηνθηλήησλ ζηνπο πεδφδξνκνπο πξαθηηθά επηηξέπεηαη. Ζ ηάζε εμέιημεο ηεο 

ηζηνξηθήο γεηηνληάο δηαθαίλεηαη λα είλαη απηή ηεο κεηαηξνπήο ηεο ζε πεξηνρή 

ςπραγσγίαο.  
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Όκσο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο καο 

θιεξνλνκηάο έρεη εληαηηθνπνηεζεί θαη δίλεηαη φιν θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία θαη 

πξνηεξαηφηεηα, ζηελ δηάζσζε θαη αλάδεημε φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ηζηνξηθψλ 

θάζεσλ. Ζ επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο ζε ζπλδπαζκφ κε έλα ζσζηφ λνκηθφ 

πιαίζην πνπ πξνηξέπεη ηελ πιεηνςεθία λα αζρνιεζεί κε ηα κλεκεία πνπ απιά πξνζπεξλά 

θάζε κέξα, καο δίλεη ηε βάζε γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηελ εμέιημε ηεο αξρηηεθηνληθήο καο 

θιεξνλνκηάο. Γηα ην «ζσζηφ» λνκηθφ πιαίζην πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζαλ νδεγνπο 

ηα επηηπρεκέλα παξαδείγκαηα ζηνλ επξσπαηθφ ρψξν αιια ιακβάλνληαο ππφςελ ηελ 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. 

 Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα ζηελ Διιάδα είλαη ε έιιεηςε πξφζεζεο απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ θξάηνπο θαη ησλ πνιηηψλ  γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ θαη  ε 

αδξάλεηα ησλ αξκφδησλ θνξέσλ γηα ηε πξνζηαζία θαη ηε δηαρείξεζε ησλ δηαηεξεηέσλ 

θηηξίσλ θαη ζπλφισλ.Ζ δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζκηθήο καο θιεξνλνκηάο είλαη ηαπηφζεκε 

κε απψιεηα θέξδνπο θαη γξαθεηνθξαηεία γηα ηελ έθδνζε αδεηψλ κέζσ αξρηηεθηνληθψλ 

επηηξνπψλ θαη  αξραηνινγηθψλ ππεξεζηψλ.Οη αιιαγεο πνπ πξνηείλνληαη αθνινπζνχλ ηελ 

ηδησηηθή πξσηνβνπιία ,ηελ παξνρή θηλήηξσλ αιιά θαη ηελ ηφλσζε ησλ ηνπηθψλ θπξίσο 

θνξέσλ. 

     ε επίπεδν θνξέσλ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ δεκηνπξγεζεί νξγαληζκνί θαη ηδξχκαηα 

αιιά ζα έπξεπε θπξίσο λα αλαπηπρζεί έλα θεληξηθφ ζχζηεκα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

θιεξνλνκηάο ζην νπνίν ζα εκπιέθνληαλ νη ηνπηθέο αξρέο ζε κεγάιν βαζκφ, φπσο ζηελ 

Ηηαιία. Θα κπνξνχζε λα δεκηνπξγεζεί ην Τπνπξγείν γηα ηελ Κιεξνλνκηά θαη ησλ 

Πνιηηηζηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ γηα λα πξνσζήζεη ηηο θαηάιιειεο, εμεηδηθεπκέλεο, 

πνιηηηθέο πξνο απηφ ην ζθνπφ. Κξίλεηαη  απαξαίηεην  επίζεο λα δεκηνπξγεζεί έλα ηκήκα 

ηνπ Τπνπξγείνπ πνπ ζα ήηαλ αξκφδην γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο. 

Ζ δεκνηηθή αξρή ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ ζα κπνξνχζε φκσο λα έρεη ηκήκα πνιηηηζκνχ 

πνπ ζα ήηαλ ππεχζπλν γηα ηελ αλαπαιαίσζε θαη ηελ δηαηήξεζε ηεο θιεξνλνκηάο ππφ ηελ 

επίβιεςε ηνπ θεληξηθνχ ππνπξγείνπ. 
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         Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε ζα έπξεπε λα ελζαξξχλεη ηνπο πνιίηεο  λα ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηαηήξεζε ηεο θιεξνλνκηάο ηνπο θαη λα παξέρεη ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο Πιάθαο θαη ηεο 

Μπιε πνιπθαηνηθίαο, θνξνινγηθά θαη νηθνλνκηθά πξνλφκηα γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 

θιεξνλνκηάο φπσο: 

 Να απαιιάζζεη ηα θαηαρσξεκέλα θηίξηα απφ ην θφξν θιεξνλνκηάο 

 Να παξέρεη έθπησζε απφ ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα γηα φιεο ηηο ρνξεγίεο θαη 

δσξεέο πνπ δίδνληαη απφ ηδηψηεο θαη επηρεηξήζεηο 

 Να παξέρεη έθπησζε απφ ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα γηα ηνπο ηδηνθηήηεο πνπ 

έρνπλ θαηαρσξεκέλα θηίξηα θαη ηα ζπληεξνχλ θαη ηα επηδηνξζψλνπλ. 

 Δπηπιένλ, γηα φζνπο ηδηνθηήηεο ιακβάλνπλ δάλεηα γηα εμνπζηνδνηεκέλεο 

επηζθεπέο ζηα θαηαρσξεκέλα θηίξηα ηνπο, ην θξάηνο λα αλαιακβάλεη ηε 

πιεξσκή ησλ ηφθσλ απηψλ ησλ δαλείσλ  

 Σν Τπνπξγείν λα ζπλεηζθέξεη νηθνλνκηθά ζηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο κέρξη ην 

50% ηνπ πνζνχ 

      ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ κπνξεί λα ηελ αλαιακβάλεη ην 

ίδην ην Τπνπξγείν θαη επίζεο φζνη ηδηνθηήηεο έρνπλ θηίξηα πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα θαη 

επηζπκνχλ λα ηα πνπιήζνπλ ζα ήηαλ ππνρξεσκέλνη  λα ελεκεξψζνπλ ην Τπνπξγείν πνπ 

ζα είρε ην δηθαίσκα λα αγνξάζεη ην θηίξην πξνζθέξνληαο ίδηα ηηκή κε ηνλ αγνξαζηή. 

           ε θξαηηθφ επίπεδν, ε ρξεκαηνδφηεζε ζα γηλφηαλ απφ ην Τπνπξγείν Κιεξνλνκηάο 

θαη Πνιηηηζηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ θαζψο θαη απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο. Σα ρξήκαηα απηά, 

εθηφο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ζα πξνέξρνληαλ  απφ: 

 Έλα θαζνξηζκέλν πνζφ απφ ηνλ ΟΠΑΠ 
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 Απφ ηνλ νξγαληζκφ ησλ ηξαπεδψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν 

θαη πνπ ζα ππνρξεψλνληαλ λα ζπλεηζθέξνπλ. 

     Ζ πεξίπησζε ηεο Ηηαιίαο είλαη ηδαληθή αλαθνξηθά κε ηελ ηδησηηθή ρξεκαηνδφηεζε. 

Δπηζεκάλζεθε ήδε φηη ηα θχξηα πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνληαη ζηε Πιάθα πξνέξρνληαη 

απφ ηε θεξδνζθνπία. Ζ θεξδνζθνπία απηή αλ εθαξκνζηεί ην ζχζηεκα ηεο Ηηαιίαο ζα 

κπνξνχζε λα απνηειέζεη ην βαζηθφηεξν θίλεηξν γηα ηε πξνζηαζία κίαο πεξηνρήο ζαλ ηε 

Πιάθα κε δχν ηξφπνπο.  

           Ο πξψηνο ηξφπνο είλαη φηη φιε ε πεξηνρή ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί ζε ηδηψηεο κε 

ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηελ Ηηαιία, δειαδή ζπκβφιαηα, θαηαβνιή εηήζηνπ 

παγίνπ θαζψο θαη απαξαίηεηε δέζκεπζε ηελ επηηέιεζε θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν νη επηρεηξεκαηίεο αληί λα θαηαζηξέθνπλ ηελ πεξηνρή πξνζπαζψληαο 

λα θεξδίζνπλ ρξήκαηα, ζα επέλδπαλ ζηε πξνζηαζία ηεο κε ην ίδην θέξδνο. 

      Ο δεχηεξνο ηξφπνο είλαη ε απφδνζε θάπνησλ παξαηεκέλσλ δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ ηεο 

πεξηνρήο ζε επηρεηξεκαηίεο. Θα κπνξνχζε ην θξάηνο λα δίλεη θάπνην παξαηεκέλν 

δηαηεξεηέν θηίξην ζε έλα επηρεηξεκαηία, ν νπνίνο ζα θεξδίδεη ρξήκαηα απφ ην εηζηηήξην 

ησλ επηζθεπηψλ θαη αληί λα ιακβάλεη ην ίδην ην εηήζην πάγην, απηφ λα απνδίδεηαη ζηνλ 

ηδηνθηήηε ψζηε ην θξάηνο λα απαιιάζζεηαη θαη απφ ην θφζηνο απνδεκίσζεο.  

          Με απηφ ηνλ ηξφπν νη επηρεηξεκαηίεο αληί λα επηθεληξψλνληαη ζην λα ςάμνπλ 

θάπνην θηίξην γηα λα ην κεηαηξέςνπλ ζε ηφπν δηαζθέδαζεο ζα επηθεληξσζνχλ θαη ζα 

ελδηαθεξζνχλ νη ίδηνη λα εληνπίζνπλ ηα εγθαηαιεηκκέλα δηαηεξεηέα θηίξηα 

απαιιάζζνληαο νπζηαζηηθά ην θξάηνο απφ πνιιέο δηαδηθαζίεο φπσο ηνπ εληνπηζκνχ, ηεο 

θαηαγξαθήο, ηεο επηζθεπήο, ηεο δηαηήξεζεο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηφζν ησλ κεκνλσκέλσλ 

θηηξίσλ ηεο Πιάθαο φζν θαη νιφθιεξεο ηεο πεξηνρήο.  

Γίλεηαη έκθαζε ζηα  παξαπάλσ γηαηί πξέπεη λα γίλεη ζπλείδεζε φηη κπνξνχκε λα 

θεξδίζνπκε κέζσ ηεο πξνζηαζίαο ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο θαη ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζήο ηεο , θαη φρη κφλν απφ ηε θαηαζηξνθή θαη ηελ άκεηξε 
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εθκεηάιιεπζε. Γηα απηφ θαη ην ειιεληθφ λνκηθφ πιαίζην ζα πξέπεη λα έρεη σο 

αληηθείκελν ηελ πξνζηαζία ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο εμαζθαιίδνληαο ηελ 

ηζηνξηθή ζπλέρεηα ηνπ αζηηθνχ ζπλφινπ, αιιά ιακβάλνληαο σο παξάγνληα ην άηνκν πνπ 

απνηειεί κέξνο θαη εμειίζζεηαη κέζσ απηνχ ηνπ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I 
 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΗ 

ΕΤΡΩΠΗ ΜΕ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΣΗ ΓΡΑΝΑΔΑ 

 

 Με ην λ. 2039/1992 «Κχξσζε ηεο χκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο ηεο Δπξψπεο» θπξψζεθε ε ζχκβαζε ηεο Γξαλάδαο πνπ 

ππεγξάθε απφ ηα θξάηε κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. Απηή ε δηεζλήο ζχκβαζε 

πεξηέρεη  έλαλ επξχ νξηζκφ ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο, ε νπνία πεξηιακβάλεη κία 

ηξηάδα θαηεγνξηψλ απφ αθίλεηα αγαζά. 

 Δηδηθφηεξα, σο κλεκείν λνείηαη θάζε θαηαζθεπή ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ιφγσ ηνπ 

ηζηνξηθνχ, αξραηνινγηθνχ, θαιιηηερληθνχ, επηζηεκνληθνχ, θνηλσληθνχ ή ηερληθνχ 

ελδηαθέξνληνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ή δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ, 

πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπο. Ωο αξρηηεθηνληθά ζχλνια νξίδνληαη νκνηνγελή 

ζχλνια αζηηθψλ ή αγξνηηθψλ θαηαζθεπψλ, ζεκαληηθψλ ιφγσ ηνπ ηζηνξηθνχ, 

αξραηνινγηθνχ, θαιιηηερληθνχ, επηζηεκνληθνχ, θνηλσληθνχ ή ηερληθνχ ηνπο 

ελδηαθέξνληνο, ζπλαθή κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα ζρεκαηίδνπλ ελφηεηεο πνπ λα κπνξνχλ λα 

νξηνζεηεζνχλ ηνπνγξαθηθά. Σέινο, σο ηφπνη λννχληαη ζχλζεηα έξγα ηνπ αλζξψπνπ θαη 

ηεο θχζεο, ελ κέξεη θηηζκέλα, ηα νπνία απνηεινχλ εθηάζεηο ηφζν ραξαθηεξηζηηθέο θαη 

νκνηνγελείο, ψζηε λα κπνξνχλ λα νξηνζεηεζνχλ ηνπνγξαθηθά θαη ηα νπνία είλαη 

ζεκαληηθά ιφγσ ηνπ ηζηνξηθνχ, αξραηνινγηθνχ, θαιιηηερληθνχ, επηζηεκνληθνχ, 

θνηλσληθνχ θαη ηερληθνχ ηνπο ελδηαθέξνληνο.  
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 Δίλαη αμηνζεκείσην φηη θάζε ζπκβαιιφκελνο ππνρξενχηαη κεηαμχ άιισλ:  

α. Να θαζηεξψζεη έλα λνκηθφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο ηεο αξρηηεθηνληθήο 

θιεξνλνκηάο.  

β. Να ζέζεη ζε εθαξκνγή, κε βάζε ηε λνκηθή πξνζηαζία ησλ ζρεηηθψλ αθηλήησλ, 

θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαη αδεηψλ θαη λα θξνληίζεη έηζη ψζηε ηα 

πξνζηαηεπφκελα αθίλεηα λα κελ αιινησζνχλ, εξεηπσζνχλ ή θαηεδαθηζηνχλ.  

γ. Να απνθιείζεη ηε κεηαθίλεζε ηνπ ζπλφινπ ή ηκήκαηνο ελφο πξνζηαηεπφκελνπ 

κλεκείνπ, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε πιηθή πξνζηαζία ηνπ 

κλεκείνπ ζα ην απαηηνχζε επηηαθηηθά, νπφηε ε αξκφδηα ππεξεζία ζα πξέπεη λα 

πάξεη ηηο απαξαίηεηεο πξνθπιάμεηο γηα ηελ απνζπλαξκνιφγεζε, ηε κεηαθνξά θαη 

ηελ επαλαζπλαξκνιφγεζή ηνπ ζε θαηάιιειν ρψξν.  

δ. Να ιακβάλεη κέηξα, ζην ρψξν πνπ πεξηβάιιεη ηα κλεκεία, ζην εζσηεξηθφ ησλ 

αξρηηεθηνληθψλ ζπλφισλ θαη ησλ ηφπσλ, ηα νπνία ζα απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη αλαιακβάλεη ηελ 

ππνρξέσζε λα ιακβάλεη ζεηηθά κέηξα πνπ απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο ηα αθίλεηα κλεκεία ρψξνπ θαη λα απέρεη απφ θάζε 

ελέξγεηα πνπ βιάπηεη ακέζσο ή εκκέζσο ηα κλεκεία ή ηα αξρηηεθηνληθά ζχλνια 

ή ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπο.  

ε. ηα πιαίζηα ησλ δηθψλ ηνπ εμνπζηψλ, λα εμαζθαιίζεη ηε ιήςε θαηάιιεισλ θαη 

επαξθψλ κέηξσλ απφ ηηο αξκφδηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαβάζεσλ ηεο 

λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο, ηα νπνία κπνξνχλ 

λα επηβάιινπλ θαηά πεξίπησζε ζηνπο ππαίηηνπο ηελ ππνρξέσζε θαηεδάθηζεο 

ελφο θαηλνχξγηνπ θηηξίνπ θηηζκέλνπ παξάλνκα ή ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ αθηλήηνπ.  
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ζη. Να πηνζεηήζεη πνιηηηθή νινθιεξσκέλεο πξνζηαζίαο, ε νπνία: 

 i) ζα ηνπνζεηεί ηελ πξνζηαζία ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο κεηαμχ 

ησλ  

νπζηαζηηθψλ ζηφρσλ ηνπ ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη 

ζα εμαζθαιίδεη φηη ε επηηαγή απηή ζα ιεθζεί ππφςε ζηα δηάθνξα ζηάδηα 

ηεο εθπφλεζεο ξπζκηζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζηηο δηαδηθαζίεο έγθξηζεο 

εξγαζηψλ,  

ii) ζα πξνσζεί πξνγξάκκαηα αλαζηήισζεο θαη ζπληήξεζεο ηεο 

αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο, 

iii) ζα θαζηζηά ηε ζπληήξεζε, ηελ αλαβίσζε θαη ηελ αλάδεημε ηεο 

αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο, ζεκαληηθφηαην ζηνηρείν ηεο πνιηηηζηηθήο, 

πεξηβαιινληνινγηθήο θαη ρσξνηαμηθήο πνιηηηθήο,  

iv) ζα επλνεί, φηαλ ππάξρεη δπλαηφηεηα, θαη ζηα πιαίζηα ησλ δηαδηθαζηψλ 

ηνπ ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, ηε ζπληήξεζε θαη ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ θηηξίσλ εθείλσλ ησλ νπνίσλ ε ζπνπδαηφηεηα δελ 

δηθαηνινγεί ηελ πξνζηαζία πνπ παξέρεηαη απφ ηελ παξνχζα χκβαζε 

αιιά ηα νπνία απνηεινχλ αμηφινγν ζπκπιεξσκαηηθφ κέξνο γηα ην αζηηθφ 

ή ην αγξνηηθφ πεξηβάιινλ ή γηα ηελ πνηφηεηα δσήο (π.ρ. κεηνςεθία ζε 

απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ζεψξεζε φηη ε πξνζβαιιφκελε 

δηνηθεηηθή πξάμε δελ αηηηνινγείηαη λνκίκσο γηα ην ιφγν φηη δελ 

εξεπλήζεθε ε δπλαηφηεηα θεξχμεσο ηνπ παξεκβαιιφκελνπ κεηαμχ 

δηαηεξεηέσλ κλεκείσλ θηίζκαηνο σο θηηξίνπ ζπλνδείαο ησλ δηαηεξεηέσλ 

κλεκείσλ),  

v) ζα ελζαξξχλεη ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αλάπηπμε ησλ παξαδνζηαθψλ 

ηερληθψλ θαη πιηθψλ, απαξαίηεηεο γηα ην κέιινλ ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο.  
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δ) Με ζεβαζκφ ηνπ αξρηηεθηνληθνχ θαη ηζηνξηθνχ ραξαθηήξα ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο, λα ελζαξξχλεη ηε ρξήζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ αθηλήησλ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο δσήο θαη ηελ πξνζαξκνγή, φηαλ 

είλαη δπλαηφ, παιηψλ θηηξίσλ γηα λέεο ρξήζεηο, πξάγκα πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ 

παξαηήξεζε φηη ζηηο ξπζκίζεηο ηεο χκβαζεο, πνπ απνηέιεζαλ ζπλέρεηα ηεο 

Υάξηαο ηεο Βελεηίαο ηνπ 1964 θαη ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Άκζηεξληακ ηνπ 1975 

ζην δήηεκα ηεο δηαηήξεζεο ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο, δηαπηζηψλεηαη ε 

αλάγθε λα ελζσκαησζεί ε δηαηήξεζε ζηελ πνιενδνκία, λα πξνζηαηεπζνχλ ηα 

ηζηνξηθά ζχλνια θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη λα εληαρζεί ε θιεξνλνκηά ζηελ 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή θάζε ρψξαο, κε ηελ πξνζαξκνγή ησλ ρξήζεσλ ησλ 

δηαηεξεηέσλ κλεκείσλ.  

ε) Να ελεκεξψζεη ηελ θνηλή γλψκε γηα ηελ αμία ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο 

σο ζηνηρείνπ ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο αιιά θαη σο πεγήο έκπλεπζεο θαη 

δεκηνπξγηθφηεηαο, γηα ηηο ζχγρξνλεο θαη κειινληηθέο γεληέο θαζψο θαη λα 

πξνσζήζεη, γηα απηφ ην ζθνπφ, πνιηηηθή πιεξνθφξεζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο, 

κε ηε βνήζεηα θπξίσο ησλ ζχγρξνλσλ κέζσλ επηθνηλσλίαο θαη δηαθήκηζεο, 

ζθνπεχνληαο ηδηαίηεξα: i. ζηελ αθχπληζε ή ζηελ αχμεζε ηεο επαηζζεζίαο ηνπ 

θνηλνχ, απφ ηε ζρνιηθή ειηθία, ζηα ζέκαηα πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο, ζηελ πνηφηεηα ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο 

αξρηηεθηνληθήο έθθξαζεο, ii. ζην λα θαηαζηήζεη εκθαλή ηελ ελφηεηα ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηνπο δεζκνχο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηελ 

αξρηηεθηνληθή, ηηο ηέρλεο, ηηο ιατθέο παξαδφζεηο θαη ηνπο ηξφπνπο δσήο, είηε απηά 

είλαη ζε επξσπατθφ επίπεδν είηε ζε εζληθφ ή πεξηθεξεηαθφ.  

ζ) Να αληαιιάμεη κε ηνπο άιινπο ζπκβαιιφκελνπο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνιηηηθή 

ζπληήξεζεο ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο θαη ε νπνία ζα αθνξά ζηνηρεία 

φπσο νη κέζνδνη πνπ πηνζεηνχληαη γηα ηελ θαηαγξαθή, πξνζηαζία θαη ζπληήξεζε 

ησλ ζρεηηθψλ αθηλήησλ.  
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Ζ χκβαζε εκπεξηέρεη θαη κία ξήηξα επηθνπξηθφηεηαο, θαηά ηελ νπνία νη δηαηάμεηο ηνπ 

θεηκέλνπ απηνχ δελ επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ δηαηάμεσλ, πεξηζζφηεξν 

επλντθψλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αθηλήησλ, νη νπνίεο πεξηέρνληαη ζηε ζχκβαζε πνπ 

αθνξά ηελ πξνζηαζία ηεο παγθφζκηαο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο, ηεο 16εο 

Ννεκβξίνπ 1972, θαη ζηελ επξσπατθή ζχκβαζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αξραηνινγηθήο 

θιεξνλνκηάο, ηεο 6εο Μαΐνπ 1969.
172
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 Μαληάηεο Αληψληνο «Ζ λνκνζεζία γηα ηε πξνζηαζία ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο» ζην 

http://www.nomosphysis.org.gr/articles.php?artid=3366&lang=1&catpid=1  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II 

1. The Athens Charter  

for the Restoration of Historic Monuments 

Adopted at the First International Congress  

of Architects and Technicians of Historic Monuments, Athens 1931 

 

At the Congress in Athens the following seven main resolutions were made and called "Carta del 

Restauro": 

1. International organizations for Restoration on operational and advisory levels are to be 

established. 

2. Proposed Restoration projects are to be subjected to knowledgeable criticism to prevent 

mistakes which will cause loss of character and historical values to the structures. 

3. Problems of preservation of historic sites are to be solved by legislation at national level 

for all countries. 

4. Excavated sites which are not subject to immediate restoration should be reburied for 

protection. 

5. Modern techniques and materials may be used in restoration work. 

6. Historical sites are to be given strict custodial protection. 

7. Attention should be given to the protection of areas surrounding historic sites. 

 

General Conclusions of the Athens Conference 

I. -- DOCTRINES. GENERAL PRINCIPLES. 

The Conference heard the statement of the general principles and doctrines relating to the 

protection of monuments. 

Whatever may be the variety of concrete cases, each of which are open to a different 

solution, the Conference noted that there predominates in the different countries 

represented a general tendency to abandon restorations in toto and to avoid the attendant 

dangers by initiating a system of regular and permanent maintenance calculated to ensure 

the preservation of the buildings. 

When, as the result of decay or destruction, restoration appears to be indispensable, it 

recommends that the historic and artistic work of the past should be respected, without 

excluding the style of any given period. 

The Conference recommends that the occupation of buildings, which ensures the 

continuity of their life, should be maintained but that they should be used for a purpose 

which respects their historic or artistic character. 
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II. -- ADMINISTRATIVE AND LEGISLATIVE MEASURES 

REGARDING HISTORICAL MONUMENTS 

The Conference heard the statement of legislative measures devised to protect monuments of 

artistic, historic or scientific interest and belonging to the different countries. 

It unanimously approved the general tendency which, in this connection, recognises a 

certain right of the community in regard to private ownership. 

It noted that the differences existing between these legislative measures were due to the 

difficulty of reconciling public law with the rights of individuals. 

Consequently, while approving the general tendency of these measures, the Conference is 

of opinion that they should be in keeping with local circumstances and with the trend of 

public opinion, so that the least possible opposition may be encountered, due allowance 

being made for the sacrifices which the owners of property may be called upon to make 

in the general interest. 

It recommends that the public authorities in each country be empowered to take 

conservatory measures in cases of emergency. 

It earnestly hopes that the International Museums Office will publish a repertory and a 

comparative table of the legislative measures in force in the different countries and that 

this information will be kept up to date. 

III. -- AESTHETIC ENHANCEMENT OF ANCIENT MONUMENTS. 

The Conference recommends that, in the construction of buildings, the character and external 

aspect of the cities in which they are to be erected should be respected, especially in the 

neighbourhood of ancient monuments, where the surroundings should be given special 

consideration. Even certain groupings and certain particularly picturesque perspective treatment 

should be preserved. 

A study should also be made of the ornamental vegetation most suited to certain 

monuments or groups of monuments from the point of view of preserving their ancient 

character. It specially recommends the suppression of all forms of publicity, of the 

erection of unsightly telegraph poles and the exclusion of all noisy factories and even of 

tall shafts in the neighbourhood of artistic and historic monuments. 

IV. -- RESTORATION OF MONUMENTS. 

The experts heard various communications concerning the use of modern materials for the 

consolidation of ancient monuments. They approved the judicious use of all the resources at the 

disposal of modern technique and more especially of reinforced concrete. 

They specified that this work of consolidation should whenever possible be concealed in 

order that the aspect and character of the restored monument may be preserved. 

They recommended their adoption more particularly in cases where their use makes it 

possible to avoid the dangers of dismantling and reinstating the portions to be preserved. 
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V. -- THE DETERIORATION OF ANCIENT MONUMENTS. 

The Conference noted that, in the conditions of present day life, monuments throughout the world 

were being threatened to an ever-increasing degree by atmospheric agents. 

Apart from the customary precautions and the methods successfully applied in the 

preservation of monumental statuary in current practice, it was impossible, in view of the 

complexity of cases and with the knowledge at present available, to formulate any 

general rules. 

The Conference recommends: 

1. That, in each country, the architects and curators of monuments should collaborate with 

specialists in the physical, chemical, and natural sciences with a view to determining the 

methods to be adopted in specific cases; 

2. That the International Museums Office should keep itself informed of the work being 

done in each country in this field and that mention should be made thereof in the 

publications of the Office. 

With regard to the preservation of monumental sculpture, the Conference is of opinion 

that the removal of works of art from the surroundings for which they were designed 

is, in principle, to be discouraged. It recommends, by way of precaution, the preservation 

of original models whenever these still exist or if this proves impossible, the taking of 

casts. 

VI. -- THE TECHNIQUE of CONSERVATION. 

The Conference is gratified to note that the principles and technical considerations set forth in the 

different detailed communications are inspired by the same idea, namely: 

In the case of ruins, scrupulous conservation is necessary, and steps should be taken to 

reinstate any original fragments that may be recovered (anastylosis), whenever this is 

possible; the new materials used for this purpose should in all cases be recognisable. 

When the preservation of ruins brought to light in the course of excavations is found to be 

impossible, the Conference recommends that they be buried, accurate records being of 

course taken before filling-in operations are undertaken. 

It should be unnecessary to mention that the technical work undertaken in connection 

with the excavation and preservation of ancient monuments calls for close collaboration 

between the archaeologist and the architect. 

With regard to other monuments, the experts unanimously agreed that, before any 

consolidation or partial restoration is undertaken, a thorough analysis should be made of 

the defects and the nature of the decay of these monuments. They recognised that each 

case needed to be treated individually. 
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VII. -- THE CONSERVATION OF MONUMENTS AND 

INTERNATIONAL COLLABORATION. 

a) Technical and moral co-operation. 

The Conference, convinced that the question of the conservation of the artistic and archaeological 

property of mankind is one that interests the community of the States, which are wardens of 

civilisation, 

Hopes that the States, acting in the spirit of the Covenant of the League of Nations, will 

collaborate with each other on an ever-increasing scale and in a more concrete manner 

with a view to furthering the preservation of artistic and historic monuments; 

Considers it highly desirable that qualified institutions and associations should, without in 

any manner whatsoever prejudicing international public law, be given an opportunity of 

manifesting their interest in the protection of works of art in which civilisation has been 

expressed to the highest degree and which would seem to be threatened with destruction; 

Expresses the wish that requests to attain this end, submitted to the Intellectual Co-

operation Organisation of the League of Nations, be recommended to the earnest 

attention of the States. 

It will be for the International Committee on Intellectual Co-operation, after an enquiry 

conducted by the International Museums Office and after having collected all relevant 

information, more particularly from the National Committee on Intellectual Co-operation 

concerned, to express an opinion on the expediency of the steps to be taken and on the 

procedure to be followed in each individual case. 

The members of the Conference, after having visited in the course of their deliberations 

and during the study cruise which they were able to make on this occasion, a number of 

excavation sites and ancient Greek monuments, unanimously paid a tribute to the Greek 

Government, which, for many years past, has been itself responsible for extensive works 

and, at the same time, has accepted the collaboration of archaeologists and experts from 

every country. 

The members of the Conference there saw an example of activity which can but 

contribute to the realisation of the aims of intellectual co-operation, the need for which 

manifested itself during their work. 

b) The role of education in the respect of monuments. 

The Conference, firmly convinced that the best guarantee in the matter of the preservation of 

monuments and works of art derives from the respect and attachment of the peoples themselves; 

Considering that these feelings can very largely be promoted by appropriate action on the 

part of public authorities; 

Recommends that educators should urge children and young people to abstain from 

disfiguring monuments of every description and that they should teach them to take a 

greater and more general interest in the protection of these concrete testimonies of all 

ages of civilisation. 
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c) Value of international documentation. 

The Conference expresses the wish that: 

1. Each country, or the institutions created or recognised competent for this purpose, publish 

an inventory of ancient monuments, with photographs and explanatory notes; 

2. Each country constitute official records which shall contain all documents relating to its 

historic monuments; 

3. Each country deposit copies of its publications on artistic and historic monuments with 

the International Museums Office; 

4. The Office devote a portion of its publications to articles on the general processes and 

methods employed in the preservation of historic monuments; 

5. The Office study the best means of utilising the information so centralised.
173

 

 

2. Η XΑΡΣΑ ΣΟΤ NIZHNY TAGIL ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Ηνχιηνο, 2003, Nizhny Tagil, Ρσζία 

Σν ΣΗCCΗΖ είλαη ε παγθφζκηα νξγάλσζε πνπ αληηπξνζσπεχεη ηε βηνκεραληθή 

θιεξνλνκηά θαη είλαη εηδηθφο ζχκβνπινο ηνπ ΗCOMOS ζε ζέκαηα βηνκεραληθήο 

θιεξνλνκηάο. Απηή ε ράξηα δεκηνπξγήζεθε απφ ηo ΣΗCCΗΖ θαη ζα παξνπζηαζηεί ζην 

ICOMOS γηα επηθχξσζε θαη γηα ηελ ηειηθή έγθξηζε ηεο UNESCO.  

Πξννίκην 

Οη πξψηεο πεξίνδνη ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο νξίδνληαη απφ ηηο αξραηνινγηθέο καξηπξίεο 

γηα ηηο ζεκειηψδεηο αιιαγέο ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη θαηαζθεχαδαλ 

αληηθείκελα θαη ε ζεκαζία ηεο δηαηήξεζεο θαη ηεο κειέηεο ησλ καξηπξηψλ γηα απηέο ηηο 

αιιαγέο είλαη νηθνπκεληθά απνδεθηή.  

Απφ ηνλ Μεζαίσλα, νη θαηλνηνκίεο ηεο Δπξψπεο ζηε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο θαη ζην 

εκπφξην θαη ηηο ζπλαιιαγέο νδήγεζαλ ζε κηα αιιαγή, πξνο ην ηέινο ηνπ 18νπ αηψλα, 

ηφζν ξηδηθή φζν θαη εθείλε κεηαμχ ηεο Νενιηζηθήο θαη ηεο Υάιθηλεο Δπνρήο, κε 

εμειίμεηο ζηηο θνηλσληθέο, ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο κεηαπνίεζεο, αξθεηά 
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γξήγνξεο θαη ξεμηθέιεπζεο ψζηε λα απνθιεζεί επαλάζηαζε. Ζ Βηνκεραληθή 

Δπαλάζηαζε ήηαλ ε απαξρή ελφο ηζηνξηθνχ θαηλνκέλνπ πνπ επεξέαζε έλα ηεξάζηην 

ηκήκα ηνπ αλζξψπηλνπ πιεζπζκνχ θαζψο θαη φιεο ηηο άιιεο κνξθέο δσήο ηνπ πιαλήηε 

καο θαη ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα.  

Σα πιηθά θαηάινηπα απηψλ ησλ ξηδηθψλ αιιαγψλ έρνπλ παγθφζκηα αλζξψπηλε αμία θαη ε 

ζπνπδαηφηεηα ηεο κειέηεο θαη ηεο δηαηήξεζεο απηψλ ησλ θαηαινίπσλ πξέπεη λα 

αλαγλσξηζζεί.  

Καηά ζπλέπεηα, νη εθπξφζσπνη, πνπ ζπλαληήζεθαλ γηα ηε Γηάζθεςε 2003 ηνπ ΣΗCCΗΖ 

ζηε Ρσζία, επηζπκνχλ λα βεβαηψζνπλ φηη ηα θηίξηα θαη νη θαηαζθεπέο πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ γηα βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη δηαδηθαζίεο θαη ηα εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ κέζα ζηηο θαηαζθεπέο απηέο θαη νη πφιεηο θαη ηα ηνπία ζηα νπνία 

βξίζθνληαη, καδί κε φιεο ηηο άιιεο πιηθέο θαη νπιέο εθδειψζεηο ηνπο, έρνπλ ζεκειηψδε 

ζεκαζία. Πξέπεη λα κειεηεζνχλ, ε ηζηνξία ηνπο λα δηδάζθεηαη, ην λφεκα θαη ε ζεκαζία 

ηνπο πξέπεη λα πξνάγεηαη θαη λα θαζίζηαηαη ζαθήο ζε φινπο θαη πξέπεη λα εληνπηζηνχλ 

ηα πην ζεκαληηθά θαη ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα, λα πξνζηαηεπηνχλ θαη λα 

δηαηεξεζνχλ ζχκθσλα κε ην πλεχκα ηεο Υάξηαο ηεο Βελεηίαο, πξνο ρξήζε θαη φθεινο 

ηνπ ζήκεξα θαη ηνπ αχξην.  

1. Ο νξηζκφο ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο 

Ζ βηνκεραληθή θιεξνλνκηά είλαη ηα θαηάινηπα ηνπ βηνκεραληθνχ πνιηηηζκνχ πνπ έρνπλ 

ηζηνξηθή, ηερλνινγηθή, θνηλσληθή, αξρηηεθηνληθή ή επηζηεκνληθή αμία. Απηά ηα 

θαηάινηπα απνηεινχληαη απφ θηίξηα θαη κεραλήκαηα, εξγαζηήξηα, κχινπο θαη 

εξγνζηάζηα, κεηαιιεία, ρψξνπο κεηαπνίεζεο θαη δηχιηζεο, ρψξνπο θχιαμεο θαη 

απνζήθεπζεο, ηφπνπο φπνπ παξάγεηαη, κεηαθέξεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη ελέξγεηα, 

κεηαθνξέο κε φιε ηελ ππνδνκή ηνπο, θαζψο θαη ρψξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα 

θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηε βηνκεραλία, φπσο ε ζηέγαζε, ε ζξεζθεπηηθή 

ιαηξεία θαη ε εθπαίδεπζε.  

Ζ βηνκεραληθή αξραηνινγία είλαη κηα δηεπηζηεκνληθή κέζνδνο κειέηεο φισλ ησλ 

καξηπξηψλ, πιηθψλ θαη άπισλ, ησλ ηεθκεξίσλ, ησλ ηερλνπξγεκάησλ, ηεο 

ζηξσκαηνγξαθίαο θαη ησλ θαηαζθεπψλ, ησλ αλζξψπηλσλ νηθηζκψλ θαη ησλ θπζηθψλ θαη 
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αζηηθψλ ηνπίσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα ή απφ ηε βηνκεραληθή δηεξγαζία. Υξεζηκνπνηεί 

απηέο ηηο κεζφδνπο έξεπλαο πνπ είλαη νη πην θαηάιιειεο γηα λα δηεπξχλνπλ ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ βηνκεραληθνχ παξειζφληνο θαη παξφληνο.  

Ζ ηζηνξηθή πεξίνδνο πνπ ζπγθεληξψλεη ην θχξην ελδηαθέξνλ εθηείλεηαη απφ ηελ αξρή ηεο 

Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο, ζην δεχηεξν ήκηζπ ηνπ 18νπ αηψλα, έσο ζήκεξα, ελψ 

ζπγρξφλσο, εμεηάδνληαη νη πξψηεο πξν-βηνκεραληθέο θαη πξσην-βηνκεραληθέο ξίδεο ηεο. 

Δπηπιένλ, αληιεί απφ ηε κειέηε ηεο εξγαζίαο θαη ησλ ηερληθψλ εξγαζίαο πνπ 

εκπεξηέρνληαη ζηελ ηζηνξία ηεο ηερλνινγίαο.  

 

2. Οη αμίεο ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο 

α. Ζ βηνκεραληθή θιεξνλνκηά είλαη ηα ηεθκήξηα δξαζηεξηνηήησλ πνπ είραλ θαη 

ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ζνβαξέο ηζηνξηθέο ζπλέπεηεο. Σα θίλεηξα πξνζηαζίαο ηεο 

βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο βαζίδνληαη ζηελ νηθνπκεληθή αμία απηψλ ησλ ηεθκεξίσλ θαη 

φρη ζηελ ηδηαηηεξφηεηα κεκνλσκέλσλ ρψξσλ.  

β. Ζ βηνκεραληθή θιεξνλνκηά έρεη θνηλσληθή αμία σο ηκήκα ησλ θαηαινίπσλ ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο ζπλεζηζκέλσλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη, κε απηή ηελ ηδηφηεηα, 

πξνζδίδεη κηα ζεκαληηθή αίζζεζε ηαπηφηεηαο. Έρεη ηερλνινγηθή θαη επηζηεκνληθή αμία 

ζηελ ηζηνξία ηεο κεηαπνίεζεο, ηεο κεραληθήο, ησλ θαηαζθεπψλ θαη κπνξεί λα έρεη θαη 

ζεκαληηθή αηζζεηηθή αμία γηα ηελ πνηφηεηα ηεο αξρηηεθηνληθήο, ηεο κειέηεο θαη ηνπ 

ζρεδηαζκνχ.  

γ. Απηέο νη αμίεο είλαη εγγελείο ζηνλ ίδην ην ρψξν, ζηνλ ηζηφ ηνπ, ζηα ζπζηαηηθά ηνπ, ηα 

κεραλήκαηα θαη ην πιαίζην, ζην βηνκεραληθφ ηνπίν, ζηα γξαπηά ηεθκήξηα θαη επίζεο ζηα 

άπια ίρλε ηεο βηνκεραλίαο πνπ πεξηέρνληαη ζηηο αλζξψπηλεο αλακλήζεηο θαη ζηα ήζε.  

δ. Ζ ζπαληφηεηα, σο πξνο ηελ επηβίσζε ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ, ηελ ηππνινγία ησλ 

ρψξσλ θαη ηνπίσλ, πξνζζέηεη ηδηαίηεξε αμία θαη πξέπεη λα αμηνινγείηαη πξνζεθηηθά. Σα 

πξψηκα ή πξσηνπνξηαθά παξαδείγκαηα έρνπλ ηδηαίηεξε αμία.  
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3. Ζ ζεκαζία ηνπ εληνπηζκνχ, ηεο θαηαγξαθήο θαη ηεο κειέηεο 

α. Κάζε πεξηνρή πξέπεη λα εληνπηζηεί, λα θαηαγξαθεί θαη λα πξνζηαηεπηνχλ ηα 

βηνκεραληθά θαηάινηπα πνπ ζέιεη λα δηαηεξήζεη γηα ηηο επφκελεο γεληέο. 

β. Μειέηεο πεξηνρψλ κε δηαθνξεηηθέο βηνκεραληθέο ηππνινγίεο πξέπεη λα εληνπίδνπλ ηελ 

έθηαζε ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο. Υξεζηκνπνηψληαο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο, πξέπεη 

λα δεκηνπξγεζνχλ κεηξψα φισλ ησλ ρψξσλ πνπ έρνπλ εληνπηζηεί. Πξέπεη λα 

νξγαλψλνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη εχθνιε ε έξεπλα ζε απηά θαη ην θνηλφ λα 

έρεη ειεχζεξε πξφζβαζε. Ζ ειεθηξνληθή κνξθή ηνπο θαη ε άκεζε πξφζβαζε κέζσ 

ειεθηξνληθψλ δηθηχσλ είλαη αμηφινγνη ζηφρνη.  

γ. Ζ θαηαγξαθή απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο κειέηεο ηεο βηνκεραληθήο 

θιεξνλνκηάο. Πξέπεη λα γίλεηαη κηα πιήξεο θαηαγξαθή ησλ θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

θαη ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ θαη λα θαηαρσξείηαη ζε δεκφζην αξρείν πξηλ γίλνπλ 

νπνηεζδήπνηε παξεκβάζεηο. Μπνξνχκε λα θεξδίζνπκε πνιιέο πιεξνθνξίεο αλ ε 

θαηαγξαθή γίλεη πξηλ ζηακαηήζεη λα ιεηηνπξγεί έλαο ρψξνο ή κηα δηαδηθαζία. Σα αξρεία 

πξέπεη λα πεξηέρνπλ πεξηγξαθέο, ζρέδηα, θσηνγξαθίεο θαη βηληενζθνπήζεηο θηλνχκελσλ 

αληηθεηκέλσλ, κε αλαθνξέο ζε ππνζηεξηθηηθή ηεθκεξίσζε. Οη αλακλήζεηο ησλ 

αλζξψπσλ είλαη κνλαδηθή θαη αλαληηθαηάζηαηε πεγή πνπ πξέπεη επίζεο λα 

θαηαγξάθνληαη, φηαλ είλαη δηαζέζηκεο.  

δ. Ζ αξραηνινγηθή δηεξεχλεζε ησλ ηζηνξηθψλ βηνκεραληθψλ ρψξσλ είλαη κηα ζεκειηψδεο 

ηερληθή ηεο κειέηεο ηνπο. Πξέπεη λα δηεμάγεηαη κε ηα ίδηα πςειά θξηηήξηα πνπ ηζρχνπλ 

γηα ρψξνπο άιισλ ηζηνξηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ πεξηφδσλ.  

ε. Υξεηάδνληαη πξνγξάκκαηα ηζηνξηθήο έξεπλαο γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ πνιηηηθή ηεο 

πξνζηαζίαο ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο. Λφγσ ηεο αιιειεμάξηεζεο ησλ πνιιψλ 

βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ, νη δηεζλείο κειέηεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηνλ 

εληνπηζκφ ρψξσλ θαη ηχπσλ ρψξσλ κε παγθφζκηα ζεκαζία.  

ζη. Σα θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ βηνκεραληθψλ θηηξίσλ πξέπεη λα νξίδνληαη θαη 

λα δεκνζηεχνληαη ψζηε ην επξχ θνηλφ λα απνδερηεί ηε ρξήζε νξζνινγηθψλ θαη ζηαζεξψλ 

θαλφλσλ. Με βάζε ηελ θαηάιιειε έξεπλα, νη θαλφλεο απηνί ζα πξέπεη λα 
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ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εληνπηζηνχλ ηα πην  ζεκαληηθά επηδψληα ηνπία, νηθηζκνί, ρψξνη, 

ηππνινγίεο, θηίξηα, θαηαζθεπέο, κεραλήκαηα θαη δηαδηθαζίεο.  

δ. Οη ηφπνη θαη νη θαηαζθεπέο πνπ έρνπλ θξηζεί ζεκαληηθέο πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη κε 

λνκηθά κέηξα, αξθεηά ηζρπξά ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ ηε δηαηήξεζε ηεο ζπνπδαηφηεηάο 

ηνπο. Ο Καηάινγνο ηεο Παγθφζκηαο Κιεξνλνκηάο ηεο UNESCO πξέπεη λα αλαγλσξίζεη 

δεφλησο ηνλ ηξνκεξφ αληίθηππν πνπ είρε ε εθβηνκεράληζε ζηνλ αλζξψπηλν πνιηηηζκφ.  

ε. Ζ αμία ησλ ζεκαληηθψλ ηφπσλ πξέπεη λα νξηζηεί θαη λα εδξαησζνχλ θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο γηα κειινληηθέο επεκβάζεηο. Πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ νπνηαδήπνηε λνκηθά, 

δηνηθεηηθά θαη νηθνλνκηθά κέηξα είλαη απαξαίηεηα γηα λα δηαηεξεζεί ε αμία ηνπο.  

ζ. Πξέπεη λα εληνπηζηνχλ νη ρψξνη πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν, έηζη ψζηε λα ιεθζνχλ ηα 

θαηάιιεια κέηξα γηα λα πεξηνξηζηεί ν θίλδπλνο θαη λα δηεπθνιπλζνχλ ηα θαηάιιεια 

ζρέδηα γηα ηελ επηζθεπή θαη ηελ επαλάρξεζε ηνπο.  

η. Ζ δηεζλήο ζπλεξγαζία είλαη κηα ηδηαίηεξα θαηάιιειε πξνζέγγηζε ζηε δηαηήξεζε ηεο 

βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο κέζσ ζπληνληζκέλσλ πξσηνβνπιηψλ θαη θαηακεξηζκνχ ησλ 

πφξσλ. Πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ ζπκβαηά θξηηήξηα γηα λα ζπγθξνηεζνχλ παγθφζκηα 

κεηξψα θαη βάζεηο δεδνκέλσλ.  

4. Ννκηθή πξνζηαζία 

α. Ζ βηνκεραληθή θιεξνλνκηά πξέπεη λα ζεσξείηαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ελ γέλεη 

πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο. Ωζηφζν, ε λνκηθή ηεο πξνζηαζία πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε 

ηελ εηδηθή θχζε ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο. Πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζηαηεχεη 

εξγνζηάζηα θαη κεραλήκαηα, ππφγεηα θαη ππέξγεηα έξγα ή θαηαζθεπέο, ζχλνια θαη 

ζπγθξνηήκαηα θηηξίσλ θαη βηνκεραληθά ηνπία. Πεξηνρέο βηνκεραληθψλ ιπκάησλ πξέπεη 

λα εμεηαζηνχλ γηα ηελ ελδερφκελε αξραηνινγηθή θαζψο θαη νηθνινγηθή ηνπο αμία. 
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β. ηηο πνιηηηθέο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ζηνλ πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ 

πξνγξακκαηηζκφ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη πξνγξάκκαηα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο.  

γ. Οη πην ζεκαληηθνί ρψξνη πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη πιήξσο θαη λα κελ επηηξέπνληαη 

παξεκβάζεηο πνπ ππνλνκεχνπλ ηελ ηζηνξηθή ηνπο αθεξαηφηεηα ή ηελ απζεληηθφηεηα ηνπ 

ηζηνχ ηνπο. Ζ ήπηα θαη θηιηθή πξνζαξκνγή θαη επαλάρξεζε κπνξεί λα είλαη έλαο 

θαηάιιεινο θαη νηθνλνκηθφο ηξφπνο εμαζθάιηζεο ηεο επηβίσζεο ησλ βηνκεραληθψλ 

θηηζκάησλ θαη πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη κε θαηάιιεινπο λνκηθνχο ειέγρνπο, ηερληθέο 

ζπκβνπιέο, θνξνινγηθά θίλεηξα θαη επηρνξεγήζεηο.  

δ. Οη βηνκεραληθέο θνηλφηεηεο πνπ απεηινχληαη απφ γνξγέο δνκηθέο αιιαγέο πξέπεη λα 

ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ θπβέξλεζε θαη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Οη πηζαλέο απεηιέο 

πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηέηνηνπ είδνπο αιιαγέο γηα ηε βηνκεραληθή θιεξνλνκηά, πξέπεη λα 

πξνβιέπνληαη θαη λα πξνεηνηκάδνληαη ζρέδηα ψζηε λα απνθεχγνληαη ηα έθηαθηα κέηξα.  

ε. Πξέπεη λα θαζηεξσζνχλ δηαδηθαζίεο πνπ λα πξνβιέπνπλ άκεζε αληαπφθξηζε φηαλ 

θιείλνπλ ζεκαληηθέο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε απνκάθξπλζε 

ή ε θαηαζηξνθή ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ ηνπο. Οη αξκφδηεο αξρέο πξέπεη λα έρνπλ ζεζκηθή 

εμνπζία γηα λα παξεκβαίλνπλ, φηαλ είλαη απαξαίηεην λα πξνζηαηεπηνχλ ζεκαληηθνί 

ηζηνξηθνί ηφπνη πνπ απεηινχληαη.  

ζη. Ζ θπβέξλεζε πξέπεη λα έρεη ζπκβνπιεπηηθά ζψκαηα εηδηθψλ πνπ κπνξνχλ λα 

δψζνπλ αλεμάξηεηεο ζπκβνπιέο ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία θαη ηε 

δηαηήξεζε ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο θαη ε γλψκε ηνπο πξέπεη λα αλαδεηείηαη ζε 

φιεο ηηο ζεκαληηθέο πεξηπηψζεηο.  

δ. Πξέπεη λα θαηαβιεζεί θάζε πξνζπάζεηα γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ζπκβνπιή θαη ε 

ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ζηελ πξνζηαζία θαη ηελ δηαηήξεζε ηεο ηνπηθήο 

βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο ηνπο.  
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ε. Οη ζχιινγνη θαη νη ελψζεηο εζεινληψλ έρνπλ λα παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ 

εληνπηζκφ ησλ ρψξσλ, ζηελ πξναγσγή ηεο δεκφζηαο ζπκκεηνρήο ζηε δηαηήξεζε, ζηε 

δηάδνζε πιεξνθνξηψλ θαη ζηελ έξεπλα, δεδνκέλνπ φηη είλαη νη απαξαίηεηνη ξφινη ζηε 

ζθελή ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο.  

5. πληήξεζε θαη δηαηήξεζε 

α. Ζ ζπληήξεζε ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο εμαξηάηαη απφ ηε δηαηήξεζε ηεο 

ιεηηνπξγηθήο αθεξαηφηεηαο θαη γη απηφ νη παξεκβάζεηο ζε έλα βηνκεραληθφ ρψξν πξέπεη 

λα ζηνρεχνπλ ζηελ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε ηήξεζε απηνχ ηνπ ζηφρνπ. Ζ αμία θαη ε 

απζεληηθφηεηα ελφο βηνκεραληθνχ ρψξνπ κπνξεί λα κεησζεί ζεκαληηθά αλ ηα 

κεραλήκαηα ή ηα εμαξηήκαηά ηνπο απνκαθξπλζνχλ ή αλ θαηαζηξαθνχλ βνεζεηηθά 

κεραλήκαηα ηα νπνία απνηεινχλ κέξνο ηνπ γεληθνχ ρψξνπ.  

β. Ζ δηαηήξεζε ησλ βηνκεραληθψλ ρψξσλ απαηηεί ελδειερή γλψζε ηνπ ζθνπνχ ή ησλ 

ζθνπψλ γηα ηνλ νπνίν ή ηνπο νπνίνπο δεκηνπξγήζεθαλ θαη ησλ δηαθφξσλ βηνκεραληθψλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ κπνξεί λα δηεμάγνληαλ εθεί. Απηέο κπνξεί, κε ηνλ θαηξφ, λα έρνπλ 

αιιάμεη, αιιά φιεο νη πξνεγνχκελεο ρξήζεηο πξέπεη λα εμεηάδνληαη θαη λα 

αμηνινγνχληαη.  

γ. Πξέπεη πάληνηε λα δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηελ επί ηφπνπ (in situ) δηαηήξεζε. Ζ 

δηάιπζε θαη ε κεηαθνξά ελφο θηηξίνπ ή κηαο θαηαζθεπήο είλαη παξαδεθηά κφλνλ εθφζνλ 

ε θαηαζηξνθή ηνπ ρψξνπ απαηηείηαη απφ επηηαθηηθέο νηθνλνκηθέο ή θνηλσληθέο αλάγθεο.  

δ. Ζ πξνζαξκνγή ελφο βηνκεραληθνχ ρψξνπ ζε λέα ρξήζε, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί 

ε δηαηήξεζή ηνπ, είλαη παξαδεθηή εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ρψξσλ κε εηδηθή ηζηνξηθή 

ζπνπδαηφηεηα. Οη λέεο ρξήζεηο πξέπεη λα ζέβνληαη ηα αμηφινγα αληηθείκελα θαη λα 

δηαηεξνχλ ηα αξρηθά πξφηππα θπθινθνξίαο θαη δξαζηεξηφηεηαο, θαη πξέπεη λα είλαη φζν 

ην δπλαηφλ πην ζπκβαηέο κε ηελ αξρηθή ή ηελ θχξηα ρξήζε. πληζηάηαη λα ππάξρεη κηα 

πεξηνρή φπνπ ζα εξκελεχεηαη ε πξνεγνχκελε ρξήζε.  
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ε. Ζ ζπλέρηζε ηεο πξνζαξκνγήο θαη ρξήζεο ησλ βηνκεραληθψλ θηηξίσλ απνθεχγεη ηελ 

άζθνπε απψιεηα ελέξγεηαο θαη ζπκβάιιεη ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε. Ζ βηνκεραληθή 

θιεξνλνκηά κπνξεί λα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή αλαδσνγφλεζε πεξηνρψλ 

πνπ θζίλνπλ ή καξαδψλνπλ. Ζ ζπλέρεηα ηελ νπνία εμαζθαιίδεη ε επαλάρξεζε κπνξεί λα 

παξέρεη ςπρνινγηθή ζηαζεξφηεηα ζηηο θνηλφηεηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηελ αηθλίδηα 

εμαθάληζε καθξφρξνλσλ πεγψλ απαζρφιεζεο.  

ζη. Οη παξεκβάζεηο πξέπεη λα είλαη αλαζηξέςηκεο θαη λα έρνπλ ειάρηζηεο επηπηψζεηο. 

Οπνηεζδήπνηε αλαπφθεπθηεο αιιαγέο πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη θαη ηα ζεκαληηθά 

ζηνηρεία πνπ απνκαθξχλνληαη πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη θαη λα απνζεθεχνληαη κε 

αζθάιεηα. Πνιιέο βηνκεραληθέο δηαδηθαζίεο πξνζδίδνπλ κηα "παηίλα" πνπ είλαη 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ ηφπνπ.  

δ. Ζ αλαθαηαζθεπή ή ε επηζηξνθή ζε κηα πξνεγνχκελε θαηάζηαζε πνπ ζπκβαίλεη λα 

είλαη γλσζηή πξέπεη λα ζεσξείηαη κηα παξέκβαζε πνπ γίλεηαη κφλν ζε εμαηξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο θαη ε νπνία είλαη θαηάιιειε κφλνλ εθφζνλ σθειεί ηελ αθεξαηφηεηα 

νιφθιεξνπ ηνπ ρψξνπ ή ζε πεξίπησζε βίαηεο θαηαζηξνθήο ελφο πνιχ ζεκαληηθνχ 

ηζηνξηθνχ ηφπνπ.  

ε. Οη αλζξψπηλεο δεμηφηεηεο πνπ ελέρνληαη ζε πνιιέο παιηέο ή απεξραησκέλεο 

βηνκεραληθέο δηαδηθαζίεο είλαη έλαο ζεκαληηθφηαηνο πφξνο ηνπ νπνίνπ ε απψιεηα κπνξεί 

λα είλαη αλαληηθαηάζηαηε. Πξέπεη λα θαηαγξαθνχλ πξνζεθηηθά θαη λα κεηαδνζνχλ ζηηο 

επφκελεο γεληέο.  

ζ. Ζ δηαηήξεζε ησλ ηεθκεξίσλ, ησλ αξρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ 

ζρεδίσλ θαζψο θαη δεηγκάησλ ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη.  
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6. Δθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 

α. Ζ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζε κεζνδνινγηθέο, ζεσξεηηθέο θαη ηζηνξηθέο πηπρέο ηεο 

βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο πξέπεη λα δηδάζθεηαη ζε ηερληθά θαη παλεπηζηεκηαθά 

ηδξχκαηα.  

β. Δηδηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζρεηηθφ κε ην βηνκεραληθφ παξειζφλ θαη ηελ θιεξνλνκηά 

ηνπ πξέπεη λα παξάγεηαη απφ θαη γηα ηνπο ζπνπδαζηέο ζην επίπεδν ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

7. Παξνπζίαζε θαη εξκελεία 

α. Σν δεκφζην ελδηαθέξνλ θαη ε ζηνξγή γηα ηε βηνκεραληθή θιεξνλνκηά θαη ε εθηίκεζε 

ηεο αμίαο ηεο είλαη ν αζθαιέζηεξνο ηξφπνο δηαηήξεζήο ηεο . Οη δεκφζηεο αξρέο πξέπεη 

λα εμεγνχλ ελεξγά ηνλ λφεκα θαη ηελ αμία ησλ βηνκεραληθψλ ρψξσλ κέζσ 

δεκνζηεχζεσλ, εθζέζεσλ, ηεο ηειεφξαζεο, ηνπ δηαδηθηχνπ θαη άιισλ κέζσλ 

επηθνηλσλίαο, παξέρνληαο κφληκε πξφζβαζε ζηνπο ζεκαληηθνχο ρψξνπο θαη πξνάγνληαο 

ηνλ ηνπξηζκφ ζε βηνκεραληθέο πεξηνρέο.  

β. Δηδηθά βηνκεραληθά θαη ηερληθά κνπζεία θαη δηαηεξεηένη βηνκεραληθνί ρψξνη είλαη 

ζεκαληηθά κέζα πξνζηαζίαο θαη εξκελείαο ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο.  

γ. Οη πεξηθεξεηαθνί θαη νη δηεζλείο δξφκνη ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο κπνξνχλ λα 

θσηίζνπλ ηε ζπλερφκελε κεηαθνξά ηεο βηνκεραληθήο ηερλνινγίαο, θαη ηηο κεγάιεο 

θιίκαθαο κεηαθηλήζεηο ησλ αλζξψπσλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη.  

Eusebi Casanelles Eugene Logunov 

Πξφεδξνο ηνπ TICCIH ΥΗΗ Γηεζλήο πλδηάζθεςε ηνπ TICCIH
174

 

 

 

                                                           
174

 Μαλνπθηάλ Αηθαηεξίλε «Σν λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο ζηελ 

Διιάδα», Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Πεηξαηά, ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ, Σκήκα 

Πνιηηηθψλ Γνκηθψλ Έξγσλ, Πεηξαηάο 2005-2005, ζει.116-119.  

 



144 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III 

1.ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ 

ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ 

ΕΝΩΗ 

ΓΔΝΙΚΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΑΛΛΙΑ 
ΜΔΓΑΛΗ 

ΒΡΔΣΑΝΙΑ 
ΙΣΑΛΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 

ΠΡΟΣΑΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οηθηζκνί 

Κηίξηα πνπ  

ζεσξνχληαη ηζηνξηθά 

κλεκεία 

Δηαηεξεηέα 

θηίξηα 

Κάζε θηίξην θαη 

πεξηνρή απφ ηνλ 

Μεζαίσλα κέρξη ηελ 

ζχγρξνλε επνρή, 

πνπ έρεη ηζηνξηθή, 

πνιηηηζηηθή θαη 

αξρηηεθηνληθή αμία 

Σκήκαηα πφιεσλ ή 

νηθηζκψλ 

Αγξνηηθέο θαηαζθεπέο 

κε αξρηηεθηνληθφ ή 

ηζηνξηθφ ελδηαθέξνλ 

Ιζηνξηθά 

θέληξα 

πφιεσλ 

Παξαδνζηαθά ζχλνια 

Μηθξά αζηηθά θηίξηα 

θαηαζθεπαζκέλα απφ 

ηνλ Μεζαίσλα κέρξη 

ηνλ 19ν αηψλα 

Ρσκατθά θαη 

πξντζηνξηθά 

κλεκεία 

 

Υψξνη, ηφπνη θαη 

δψλεο ηδηαίηεξνπ 

θάιινπο 

Κηίξηα 

πξνζηαηεπκέλα σο 

αζηηθά αμηνζέαηα 

Μεζαησληθά 

θάζηξα 
 

Φπζηθνί ζρεκαηηζκνί 

πνπ απνηεινχλ 

πεξηβάιινπλ ή 

ζπλνδεχνπλ θηίξηα 

Καηαρσξεκέλα 

ηζηνξηθά κλεκεία 

Πάξθα θαη 

θήπνη 
 

Φπζηθνί ζρεκαηηζκνί 

αλζξσπνγελνχο 

ραξαθηήξα 

Καηαρσξεκέλα 

επηπξφζζεηα θηίξηα ή 

κλεκεία πνπ είλαη 

κέξε ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ 

Ιζηνξηθνί 

ηφπνη 
 

Κηίξηα, ηκήκαηα ηνπο 

θαζψο θαη 

ζπγθξνηήκαηα θαη 

επίζεο ν 

πεξηβάιινληαο ρψξνο 

ηνπο 

 
Οξγαλσκέλα 

κλεκεία 
 

ηνηρεία 

πνιενδνκηθνχ 

εμνπιηζκνχ 

 
Δηαηεξεηέεο 

πεξηνρέο 
 

Δηαηεξεηέα θηίζκαηα 

κε ή άλεπ θηηξίσλ 
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(1977)» 

«ρεδηαζηηθή θπβεξλεηηθή 

νδεγία Νν 15: ρεδηαζκφο 

θαη ην ηζηνξηθφ πεξηβάιινλ 

(PPG15-PPG16)» 

Νφκνο 42/2004 

Ν1469/50 Νφκνο 77-2 (03/01/1977) 

«Μλεκφλην γηα νδεγίεο 

ησλ θαηαρσξεκέλσλ 

θηηξίσλ θαη δηαηεξεηέσλ 

πεξηνρψλ» 

 

Ν3028/02 
Νφκνο ηεο 31

εο
 Δεθεκβξίνπ 

1913 

«ρέδην δξάζεο ησλ 

πφιεσλ θαη πεξηνρψλ» 
 

Ν3044/02 Νφκνο ηεο 2εο Μαΐνπ 1930 «Καλνληζκνί δφκεζεο»  

Ν2300/95 Νφκνο 96-590(02/07/1996)   

Ν1886/79    

Ν2831/00    

ΠΔ 181Δ/85    

ΠΔ414Δ/85    

ΠΔ15/88    

ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ 

ΚΗΡΤΞΗ 

 
Αίηεζε ζηελ αξκφδηα θεληξηθή 

αξρή 
Επηινγή ηνπ θηηξίνπ 

Κάζε πεξηθέξεηα 

δεκηνπξγεί κία 

επηηξνπή ππεχζπλε 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

θηηξίσλ πνπ ζα 

θαηαρσξεζνχλ. 

Έπεηηα ε πξφηαζε ηεο 

επηηξνπήο πξνσζείηαη 

ζην θεληξηθφ 

ππνπξγείν πνπ δίλεη 

θαη ηελ ηειηθή έγθξηζε 

 

Εμέηαζε ηεο αίηεζεο απφ ηελ 

Έλσζε Αξρηηεθηφλσλ Γαιιίαο 

(AAF) 

Υαξαθηεξηζκφο ηνπ 

θηηξίνπ 

 Έγθξηζε ηεο αίηεζεο 

Αμηνιφγεζε θαη 

θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ 

θηηξίνπ 

 

Επηζχλαςε ησλ 

πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ 

ζπλζεθψλ δηαηήξεζεο ηνπ 

θηηξίνπ 

Καηαρψξεζε ηνπ θηηξίνπ 

ζε εηδηθή ιίζηα 

  
Σειηθφο ραξαθηεξηζκφο 

ηνπ θηηξίνπ 
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ΜΔΑ ΠΡΟΣΑΙΑ 

- 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 

Υξεκαηνδφηεζε κέζσ 

ΤΠΕΘΟ θαη ΕΣΠΑ 

Απαγφξεπζε 

θαηεδάθηζεο θαη 

παξέκβαζεο ρσξίο 

ζπγθαηάζεζε 

Εηδηθή άδεηα γηα 

αιιαγέο 

Ελζάξξπλζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ 

θνηλνχ 

Υακειφηνθα θαη 

καθξνπξφζεζκα δάλεηα κε 

επηδνηνχκελν επηηφθην 

Απαγφξεπζε ηεο 

κεηαθνξάο ή ηεο 

πψιεζεο ηνπ 

θηηξίνπ ρσξίο 

ζπγθαηάζεζε 

Επζχλε ηδηνθηήηε 

γηα θξνληίδα, 

ζπληήξεζε θαη 

επηδηφξζσζε 

Ελεκέξσζε ηνπ 

θνηλνχ 

Μεηαθνξά ηνπ 

ελαπνκέλνληνο ζπληειεζηή 

δφκεζεο 

Φνξναπαιιαγή γηα 

ηηο επηζθέςεηο 

θνηλνχ 

Έληαμε ζε εληαίν 

κεηξψν 

Φνξναπαιιαγή γηα 

ηα θαηαρσξεκέλα 

θηίξηα 

Φνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο 
Φνξναπαιιαγέο 

γεληθά 

Ελνπνίεζε φισλ 

ησλ λνκνζεηηθψλ 

δηαηάμεσλ 

Φνξνινγηθή 

έθπησζε γηα 

ρνξεγίεο θαη 

δσξεέο 

Εηδηθή ξχζκηζε 

Πιεξσκή θφξσλ 

ζε είδνο πνπ 

κπνξεί λα εληαρζεί 

ζηελ εζληθή 

θιεξνλνκηά 

χκπξαμε 

ηδηνθηεηψλ, 

ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο θαη 

English Heritage 

Πιεξσκή ηφθσλ 

δαλείσλ γηα 

εμνπζηνδνηεκέλεο 

επηζθεπέο 

 

Κάιπςε φισλ ησλ 

δαπαλψλ απφ ην 

θξάηνο 

Επθαηξία 

πξνζθπγήο ησλ 

ηδηνθηεηψλ γηα 

ραξαθηεξηζκφ ή 

απνραξαθηεξηζκφ 

Οηθνλνκηθή 

ζπλεηζθνξά ηνπ 

Τπνπξγείν ζηηο 

απαηηνχκελεο 

εξγαζίεο 

  

Νένο 

θαηαζηαηηθφο 

πξνζδηνξηζκφο 

Τπνρξεσηηθή 

ελεκέξσζε ηνπ 

Τπνπξγείν γηα ηελ 

πψιεζε ησλ 

θηηξίσλ 

 

 

ΜΔΑ ΠΡΟΣΑΙΑ 

- 

  
Υξεκαηνδφηεζε 

κέζσ ηνπ H.L.F. 

Αγνξά θηηξίσλ απφ 

ην Τπνπξγείν 

  Επηρνξεγήζεηο 
Υξεκαηνδφηεζε 

απφ ηδηψηεο 
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ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 

  Δάλεηα 

Οηθνλνκηθή 

δηαρείξηζε θαη 

εθκεηάιιεπζε απφ 

ηδηψηεο κε 

ζπγθεθξηκέλνπο 

φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο 

  
Ελεκέξσζε πξνο 

ηδηψηεο 

Οηθνλνκηθή 

ζπλεηζθνξά ησλ 

ηηαιηθψλ ηξαπεδψλ 

  

Παξνρή δσξεάλ 

ηερληθψλ 

ζπκβνχισλ 

 

  

Δσξεάλ 

ρνξήγεζε εηδηθήο 

άδεηαο επηζθεπήο 

 

  

Δεκηνπξγία 

εηδηθψλ ηακείσλ 

γηα ηα δηαηεξεηέα 
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ΦΟΡΔΙ 

Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ 

θαη Επηζηεκψλ «Monument 

Conservation Office 

(Γξαθείν 

Δηαηήξεζεο 

Μλεκείσλ)» 

Σκήκα Πνιηηηζκνχ, 

Επηθνηλσλίαο θαη 

Αζιεηηζκνχ (DCMS) 

«Centro di 

Reastauro (Κέληξν 

Απνθαηάζηαζεο)» 

Επηηξνπέο 

Ελάζθεζεο 

Αξρηηεθηνληθνχ 

Ειέγρνπ 

Οξγαληζκφο English 

Heritage (Ε.Η.) 

«Istituto delle Pietre 

Dure» 

Σνπηθή θαη 

Ννκαξρηαθή 

Απηνδηνίθεζε 

 
Σακείν Heritage 

Lottery Fund (H.L.F.) 

ICCROM 

(Παγθφζκηνο 

Οξγαληζκφο γηα ηελ 

Δηαηήξεζε θαη ηελ 

Αλαπαιαίσζε 

  

Σκήκα Κνηλσληψλ θαη 

Σνπηθήο Δηνίθεζεο 

(DCLG). 

Τπνπξγείν γηα ηελ 

Κιεξνλνκηά θαη ηηο 

Πνιηηηζηηθέο 

Δξαζηεξηφηεηεο 

   

Σκήκαηα 

Πνιηηηζκνχ ησλ 

Δεκνηηθψλ Αξρψλ 

ΜΗΣΡΩΟ 

 

«Inventaire des 

Richesses 

Artistiques de la 

France» γηα ηηο 

αγξνηηθέο 

θαηαζθεπέο θαη ηα 

κηθξά αζηηθά θηίξηα 

Καηαγξαθή θάζε 

θηηξίνπ ελ ζπληνκία 

Καηάινγνο 

απαξηζκεκέλσλ 

θηηξίσλ, πεξηνρψλ 

θαη κλεκείσλ 

 

«Zones de 

Protection du 

Patrimoine 

Architectural Urbain 

et Paysages» γηα ηηο 

αζηηθέο 

πξνζηαηεπκέλεο 

πεξηνρέο 

Πεξηγξαθή 

εμσηεξηθήο εκθάληζεο 

ρσξίο αλαιπηηθή 

κειέηε 

 

 
Καηάινγνο 

ηζηνξηθψλ κλεκείσλ 
  

 

Επηπξφζζεηνη 

θαηάινγνη γηα 

ηδηαίηεξνπο ηχπνπο 

θηηξίσλ θαη 

πεξηνρψλ 
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2.ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΩΝ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΩΡΟ. 

ΔΛΛΑΓΑ 
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

ΚΗΡΤΞΗ 

ΦΟΡΔΙ- 

MANAGEMENT 

ΣΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΜΔΑ ΠΡΟΣΑΙΑ-

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΔΙ 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

ΑΓΔΙΩΝ 
PROMOTION 

ΠΛΑΚΑ 

Σν 1979 κε 

Πξνεδξηθφ 

Δηάηαγκα 

ραξαθηεξίζηεθε 

ηζηνξηθή 

ζπλνηθία. Σν 

1981 κε 

Πξνεδξηθφ 

Δηάηαγκα 

ραξαθηεξίζηεθαλ 

500 θηίξηα 

δηαηεξεηέα. 

Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο 

θαη Υσξνηαμίαο 

θαη Δεκνζίσλ 

Έξγσλ 

Τπνγεηψζεηο ησλ 

δηθηχσλ 

Οη πνιίηεο γηα 

ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ 

ησλ αθηλήησλ 

ηνπο ή γηα ηελ 

έθδνζε 

αδεηψλ 

ζπληήξεζεο 

απεπζχλνληαη 

ζηηο 

Αξραηνινγηθέο 

Επηηξνπέο 

Σνπξηζηηθφ 

αμηνζέαην 

 

Εηαηξία 

Ελνπνίεζεο ησλ 

Αξραηνινγηθψλ 

Υψξσλ 

Πεδνδξνκήζεηο  
Πεξηνρή 

ςπραγσγίαο 

 
Αξραηνινγηθέο 

Επηηξνπέο 

Πεξηνξηζκνί ζηηο 

δηαθεκηζηηθέο επηγξαθέο 
  

  Εηδηθνί φξνη δφκεζεο   

  

πγθξφηεζε επηηξνπήο 

παξαθνινχζεζεο γηα 

ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ 

  

  Κξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε   

ΜΠΛΔ 

ΠΟΛΤΚΑΣΟΙΚΙΑ 

Υαξαθηεξηζκφο 

ηνπ θηηξίνπ σο 

δηαηεξεηέν. 

Τπνπξγείν 

Πνιηηηζκνχ 

Δελ επηηξέπεηαη θακία 

θαηεδάθηζε ή 

παξέκβαζε ρσξίο 

έγθξηζε απφ ηνπο θνξείο 

 Καηνηθία 

 Σνπηθέο Αξρέο    
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3.ΠΙΝΑΚΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΩΝ ΠΛΑΙΙΩΝ (Ι) 

 

ΠΛΑΚΑ ΓΑΛΛΙΑ ΜΔΓΑΛΗ ΒΡΔΣΑΝΙΑ ΙΣΑΛΙΑ 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ 

ΚΗΡΤΞΗ 

Αίηεζε ζηελ αξκφδηα 

θεληξηθή αξρή 
Επηινγή ηεο πεξηνρήο 

Κάζε πεξηθέξεηα δεκηνπξγεί κία επηηξνπή 

ππεχζπλε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πεξηνρψλ πνπ ζα 

θαηαρσξεζνχλ. Έπεηηα ε πξφηαζε ηεο επηηξνπήο 

πξνσζείηαη ζην θεληξηθφ ππνπξγείν πνπ δίλεη θαη 

ηελ ηειηθή έγθξηζε 

Εμέηαζε ηεο αίηεζεο απφ 

ηελ Έλσζε Αξρηηεθηφλσλ 

Γαιιίαο (AAF) 

Υαξαθηεξηζκφο ηεο πεξηνρήο  

Έγθξηζε ηεο αίηεζεο 
Αμηνιφγεζε θαη 

θαηεγνξηνπνίεζε ηεο πεξηνρήο 
 

Επηζχλαςε ησλ 

πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ 

ζπλζεθψλ δηαηήξεζεο ηνπ 

θηηξίνπ 

  

 
Καηαρψξεζε ηεο πεξηνρήο ζε 

εηδηθή ιίζηα 
 

 
Σειηθφο ραξαθηεξηζκφο ηεο 

πεξηνρήο 
 

ΦΟΡΔΙ- 

ΜΔΑ 

ΠΡΟΣΑΙΑ 

«Monument Conservation 

Office (Γξαθείν Δηαηήξεζεο 

Μλεκείσλ)» 

Σκήκα Πνιηηηζκνχ, 

Επηθνηλσλίαο θαη Αζιεηηζκνχ 

(DCMS) 

«Centro di Reastauro (Κέληξν Απνθαηάζηαζεο)» 

Απαγφξεπζε θαηεδάθηζεο 

θαη παξέκβαζεο ρσξίο 

ζπγθαηάζεζε 

Οξγαληζκφο English Heritage 

(Ε.Η.) 
«Istituto delle Pietre Dure» 

Απαγφξεπζε ηεο κεηαθνξάο 

ή ηεο πψιεζεο ηνπ θηηξίνπ 

ρσξίο ζπγθαηάζεζε 

Σακείν Heritage Lottery Fund 

(H.L.F.) 

ICCROM (Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο γηα ηελ 

Δηαηήξεζε θαη ηελ Αλαπαιαίσζε 

Φνξναπαιιαγή γηα ηηο 

επηζθέςεηο θνηλνχ 

Σκήκα Κνηλσληψλ θαη Σνπηθήο 

Δηνίθεζεο (DCLG). 

Τπνπξγείν γηα ηελ Κιεξνλνκηά θαη ηηο Πνιηηηζηηθέο 

Δξαζηεξηφηεηεο 

Φνξναπαιιαγέο γεληθά Εηδηθή άδεηα γηα αιιαγέο Σκήκαηα Πνιηηηζκνχ ησλ Δεκνηηθψλ Αξρψλ 

Πιεξσκή θφξσλ ζε είδνο 

πνπ κπνξεί λα εληαρζεί 

ζηελ εζληθή θιεξνλνκηά 

Επζχλε ηδηνθηήηε γηα θξνληίδα, 

ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε 
Ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ 

 Έληαμε ζε εληαίν κεηξψν Ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ 
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ΦΟΡΔΙ- ΜΔΑ 

ΠΡΟΣΑΙΑ 

 
Ελνπνίεζε φισλ ησλ 

λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ 

Φνξναπαιιαγή γηα ηα 

θαηαρσξεκέλα θηίξηα 

 

χκπξαμε ηδηνθηεηψλ, 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη 

English Heritage 

Φνξνινγηθή έθπησζε γηα ρνξεγίεο 

θαη δσξεέο 

 

Επθαηξία πξνζθπγήο ησλ 

ηδηνθηεηψλ γηα 

ραξαθηεξηζκφ ή 

απνραξαθηεξηζκφ 

Πιεξσκή ηφθσλ δαλείσλ γηα 

εμνπζηνδνηεκέλεο επηζθεπέο 

 
Νένο θαηαζηαηηθφο 

πξνζδηνξηζκφο 

Τπνρξεσηηθή ελεκέξσζε ηνπ 

Τπνπξγείν γηα ηελ πψιεζε ησλ 

θηηξίσλ 

 Ελεκέξσζε πξνο ηδηψηεο Αγνξά θηηξίσλ απφ ην Τπνπξγείν 

 
Παξνρή δσξεάλ ηερληθψλ 

ζπκβνχισλ 

Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη 

εθκεηάιιεπζε απφ ηδηψηεο κε 

ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο 

 
Δσξεάλ ρνξήγεζε εηδηθήο 

άδεηαο επηζθεπήο 
 

 
Δεκηνπξγία εηδηθψλ 

ηακείσλ γηα ηα δηαηεξεηέα 
 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 

Κάιπςε φισλ ησλ 

δαπαλψλ απφ ην θξάηνο 

Υξεκαηνδφηεζε κέζσ ηνπ 

H.L.F. 
Υξεκαηνδφηεζε απφ ηδηψηεο 

 Επηρνξεγήζεηο 
Οηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά ησλ 

ηηαιηθψλ ηξαπεδψλ 

 Δάλεηα 

Οηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά ηνπ 

Τπνπξγείνπ ζηηο απαηηνχκελεο 

εξγαζίεο 

ΜΗΣΡΩΟ Εγγξαθή ζε κεηξψν Εγγξαθή ζε κεηξψν Εγγξαθή ζε κεηξψν 
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4.ΠΙΝΑΚΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΩΝ ΠΛΑΙΙΩΝ (ΙΙ) 

 

ΜΠΛΔ ΠΟΛΤΚΑΣΟΙΚΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΜΔΓΑΛΗ ΒΡΔΣΑΝΙΑ ΙΣΑΛΙΑ 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ 

ΚΗΡΤΞΗ 

Αίηεζε ζηελ αξκφδηα θεληξηθή 

αξρή 
Επηινγή ηνπ θηηξίνπ 

Κάζε πεξηθέξεηα δεκηνπξγεί 

κία επηηξνπή ππεχζπλε γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θηηξίσλ 

πνπ ζα θαηαρσξεζνχλ. 

Έπεηηα ε πξφηαζε ηεο 

επηηξνπήο πξνσζείηαη ζην 

θεληξηθφ ππνπξγείν πνπ δίλεη 

θαη ηελ ηειηθή έγθξηζε 

Εμέηαζε ηεο αίηεζεο απφ ηελ 

Έλσζε Αξρηηεθηφλσλ Γαιιίαο 

(AAF) 

Υαξαθηεξηζκφο ηνπ θηηξίνπ 

Έγθξηζε ηεο αίηεζεο 

Αμηνιφγεζε θαη 

θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ 

θηηξίνπ 

Επηζχλαςε ησλ πξνυπνζέζεσλ 

θαη ησλ ζπλζεθψλ δηαηήξεζεο 

ηνπ θηηξίνπ 

Καηαρψξεζε ηνπ θηηξίνπ ζε 

εηδηθή ιίζηα 

 
Σειηθφο ραξαθηεξηζκφο ηνπ 

θηηξίνπ 

ΦΟΡΔΙ- ΜΔΑ 

ΠΡΟΣΑΙΑ 

«Monument Conservation Office 

(Γξαθείν Δηαηήξεζεο Μλεκείσλ)» 

Σκήκα Πνιηηηζκνχ, 

Επηθνηλσλίαο θαη 

Αζιεηηζκνχ (DCMS) 

«Centro di Reastauro 

(Κέληξν Απνθαηάζηαζεο)» 

Απαγφξεπζε θαηεδάθηζεο θαη 

παξέκβαζεο ρσξίο ζπγθαηάζεζε 

Οξγαληζκφο English 

Heritage (Ε.Η.) 
«Istituto delle Pietre Dure» 

Απαγφξεπζε ηεο κεηαθνξάο ή 

ηεο πψιεζεο ηνπ θηηξίνπ ρσξίο 

ζπγθαηάζεζε 

Σακείν Heritage Lottery 

Fund (H.L.F.) 

ICCROM (Παγθφζκηνο 

Οξγαληζκφο γηα ηελ 

Δηαηήξεζε θαη ηελ 

Αλαπαιαίσζε 

Φνξναπαιιαγή γηα ηηο επηζθέςεηο 

θνηλνχ 

Σκήκα Κνηλσληψλ θαη 

Σνπηθήο Δηνίθεζεο (DCLG). 

Τπνπξγείν γηα ηελ 

Κιεξνλνκηά θαη ηηο 

Πνιηηηζηηθέο Δξαζηεξηφηεηεο 

Φνξναπαιιαγέο γεληθά Εηδηθή άδεηα γηα αιιαγέο 
Σκήκαηα Πνιηηηζκνχ ησλ 

Δεκνηηθψλ Αξρψλ 

Πιεξσκή θφξσλ ζε είδνο πνπ 

κπνξεί λα εληαρζεί ζηελ εζληθή 

θιεξνλνκηά 

Επζχλε ηδηνθηήηε γηα 

θξνληίδα, ζπληήξεζε θαη 

επηδηφξζσζε 

Ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπ θνηλνχ 
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ΦΟΡΔΙ- ΜΔΑ 

ΠΡΟΣΑΙΑ 

 Έληαμε ζε εληαίν κεηξψν Ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ 

 
Ελνπνίεζε φισλ ησλ λνκνζεηηθψλ 

δηαηάμεσλ 

Φνξναπαιιαγή γηα ηα 

θαηαρσξεκέλα θηίξηα 

 
χκπξαμε ηδηνθηεηψλ, ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο θαη English Heritage 

Φνξνινγηθή έθπησζε γηα 

ρνξεγίεο θαη δσξεέο 

 

Επθαηξία πξνζθπγήο ησλ 

ηδηνθηεηψλ γηα ραξαθηεξηζκφ ή 

απνραξαθηεξηζκφ 

Πιεξσκή ηφθσλ δαλείσλ γηα 

εμνπζηνδνηεκέλεο επηζθεπέο 

 Νένο θαηαζηαηηθφο πξνζδηνξηζκφο 

Τπνρξεσηηθή ελεκέξσζε 

ηνπ Τπνπξγείν γηα ηελ 

πψιεζε ησλ θηηξίσλ 

 Ελεκέξσζε πξνο ηδηψηεο 
Αγνξά θηηξίσλ απφ ην 

Τπνπξγείν 

 
Παξνρή δσξεάλ ηερληθψλ 

ζπκβνχισλ 

Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη 

εθκεηάιιεπζε απφ ηδηψηεο 

κε ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο 

θαη πξνυπνζέζεηο 

 
Δσξεάλ ρνξήγεζε εηδηθήο άδεηαο 

επηζθεπήο 
 

 
Δεκηνπξγία εηδηθψλ ηακείσλ γηα ηα 

δηαηεξεηέα 
 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 
Κάιπςε φισλ ησλ δαπαλψλ 

Υξεκαηνδφηεζε κέζσ ηνπ H.L.F. Υξεκαηνδφηεζε απφ ηδηψηεο 



154 

 

απφ ην θξάηνο 

Επηρνξεγήζεηο 
Οηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά ησλ 

ηηαιηθψλ ηξαπεδψλ 

Δάλεηα 

Οηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά ηνπ 

Τπνπξγείνπ ζηηο 

απαηηνχκελεο εξγαζίεο 

ΜΗΣΡΩΟ Εγγξαθή ζε κεηξψν Εγγξαθή ζε κεηξψν Εγγξαθή ζε κεηξψν 

 

5.ΠΙΝΑΚΑ ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ 

 

ΠΛΑΚΑ  ΙΥΤΡΑ ΗΜΔΙΑ ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΔΤΚΑΙΡΙΔ ΑΠΔΙΛΔ 

ΝΟΜΟΙ/ 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

ΚΗΡΤΞΗ 

ΔΛΛ. 

Εκπινπηίδεηαη ζπλέρεηα 

θαη έρεη ηελ επρέξεηα 

έθδνζεο εηδηθψλ 

Πξνεδξηθψλ 

Δηαηαγκάησλ. Οη 

δηαδηθαζίεο θήξπμεο 

είλαη επθνιφηεξεο θαη 

γίλνληαη θαηφπηλ 

κειεηψλ. 

Υαξαθηεξίζηεθε 

ρσξίο λα ππάξρεη 

θαηάιιειν λνκνζεηηθφ 

πιαίζην θαη παξφιν 

πνπ δεκηνπξγείηαη 

ζηαδηαθά έρεη πνιιέο 

ειιείςεηο. 

Τπάξρνπλ 

πηζαλφηεηεο κέζσ 

ησλ παξαδεηγκάησλ 

ησλ άιισλ ρσξψλ 

λα βειηησζεί θαη άιιν 

Σα θελά ηνπ 

λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ παξέρνπλ 

ηελ επθαηξίαο 

αιφγηζηεο δξάζεο 

θαη θαηαζηξνθήο 

ησλ θηηξίσλ 

Δ.Δ. 

Τπάξρνπλ λφκνη 

ζεζκνζεηεκέλνη εηδηθά 

γηα ην αληηθείκελν απφ 

παιηά θαη νη δηαδηθαζίεο 

έρνπλ πνιιά ειεγθηηθά 

ζηάδηα 

Λφγσ ησλ πνιιψλ 

ζηαδίσλ θήξπμεο πνπ 

έρεη θαη ησ πνιιψλ 

λφκσλ ππάξρεη ην 

ελδερφκελν νη 

ηδηνθηήηεο λα 

αληηκεησπίδνπλ 

κεγάιε γξαθεηνθξαηία 

Τπάξρεη πεξηζψξην 

βειηίσζεο θαη 

εληάζζεη πνιιέο θαη 

δηαθνξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο 

Δελ έρεη εληνπηζηεί 

θάπνηα 

ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟΤ 

ΠΛΑΙΙΟΤ 

ΔΛΛ. 

Γίλεηαη πξνζπάζεηα 

εθαξκνγήο ηνπ θαη είλαη 

επηηπρεκέλε ζε 

θάπνηνπο ηνκείο 

Δελ εθαξκφδεηαη ζε 

θάπνηα ζεκεία θαη 

εηδηθά ζηελ ρξήζε γεο 

Τπάξρνπλ επθαηξίεο 

εθαξκνγήο ηνπ αλ 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ 

ελεξγά φινη νη θνξείο 

Τπάξρεη πεξίπησζε 

λα κελ εθαξκνζηεί 

πνηέ ζπλνιηθά ιφγσ 

νηθνλνκηθψλ 

παξαγφλησλ 

Δ.Δ. 

Γίλεηαη κεγάιε 

πξνζπάζεηα εθαξκνγήο 

ηνπ 

Δελ έρνπλ εληνπηζηεί 

θάπνηεο αδπλακίεο 

Τπάξρνπλ 

πεξηζψξηα βειηίσζεο 

ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

Δελ έρνπλ 

εληνπηζηεί θάπνηεο 

απεηιέο 
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ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΔΛΛ. 

Είλαη επηθεληξσκέλε ζηα 

θαηάιιεια ηκήκαηα θαη έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί εηδηθέο επηηξνπέο 

Δελ 

επεθηείλεηαη 

ζε κεγάιν 

βαζκφ ζηηο 

ηνπηθέο αξρέο 

Να εκπιαθνχλ 

θαη νη πνιίηεο ζε 

απηή 

Να κελ ππάξρεη 

άκεζε 

ζπκκεηνρή ηφζν 

ησλ ηνπηθψλ 

αξρψλ φζν θαη 

ησλ πνιηηψλ 

Δ.Δ. 
Είλαη απνθεληξσκέλε θαη 

ζπκκεηέρνπλ θαη νη ηνπηθνί θνξείο 

Τπάξρνπλ 

πεξηζψξηα 

βειηίσζεο 

Τπάξρνπλ 

πεξηζψξηα 

βειηίσζεο 

Δελ έρνπλ 

εληνπηζηεί 

απεηιέο 

ΜΔΑ 

ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 

ΚΙΝΗΣΡΑ 

ΔΛΛ. 

Τπάξρνπλ εηδηθέο δηαηάμεηο εηδηθά 

γηα ηηο ρξήζεηο γεο Δελ 

παξέρνληαη 

θίλεηξα ζηνπο 

ηδηνθηήηεο  θαη 

ζηελ ηδησηηθή 

πξσηνβνπιία 

Να ζπκκεηέρνπλ 

ηδησηηθνί θνξείο 

θαη λα δνζνχλ 

θίλεηξα ζηνπο 

ηδηνθηήηεο 

Να 

εγθαηαιεηθζνχλ 

ηα ζπίηηα 

Η ρξεκαηνδφηεζε είλαη σο επί ην 

πιείζηνλ θξαηηθή 

Δ.Δ. 

Τπάξρνπλ κέζα πξνζηαζίαο, 

δίλνληαη θίλεηξα ζηνπο ηδηνθηήηεο 

αιιά θαη ζηνπο ηδησηηθνχο θνξείο 

ε θάπνηεο 

ρψξεο δελ έρεη 

αλαπηπρζεί ζε 

κεγάιν 

πνζνζηφ ε 

ηδησηηθή 

πξσηνβνπιία 

Τπάξρεη 

πεξηζψξην 

βειηίσζεο 

Τπάξρεη 

πεξηζψξην 

βειηίσζεο 

ΜΗΣΡΩΟ 

ΔΛΛ. Δελ ππάξρεη Δελ ππάξρεη Πξέπεη λα γίλεη Δελ ππάξρεη 

Δ.Δ. 
Ιδηαίηεξα αλεπηπγκέλν κε πνιιέο 

θαηεγνξίεο 

Τπάξρεη 

πεξηζψξην 

βειηίσζεο 

Η θαιή 

θαηεγνξηνπνίεζε 

εληνπίδεη ηηο 

ηδηαίηεξεο 

αλάγθεο 

Δελ έρνπλ 

εληνπηζηεί 
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ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΓΔΙΩΝ 

ΔΛΛ. 
Εμεηδηθεπκέλεο 

επηηξνπέο 

Δελ ππάξρεη 

κειέηε απφ 

εηδηθνχο 

επηζηήκνλεο 

Να ζπκκεηέρνπλ 

εμεηδηθεπκέλνη 

επηζηήκνλεο θαη 

λα ιακβάλνληαη 

ππφςε θαη 

θνηλσληθνί 

παξάγνληεο 

Να δίλνληαη νη 

άδεηεο ρσξίο λα 

ιακβάλνληαη 

ππφςε φινη νη 

παξάκεηξνη 

Δ.Δ. 

Η ζπκκεηνρή ζηηο 

επηηξνπέο εηδηθψλ 

επηζηεκφλσλ 

δελ έρνπλ 

εληνπηζηεί 

Δελ έρνπλ 

εληνπηζηεί 

Δελ έρνπλ 

εληνπηζηεί 

ΚΑΣΟΙΚΟΙ/ΙΓΙΟΚΣΗΣΔ 

ΔΛΛ. 
Η πξνζσπηθή ηνπο 

επζχλε 

Δελ ππάξρνπλ 

θίλεηξα 

Να ζπκκεηέρνπλ 

πην ελεξγά 

Να θνπξαζηνχλ 

θαη ηειηθψο λα 

αδηαθνξήζνπλ 

Δ.Δ. 

Έρνπλ ηα 

θαηάιιεια θίλεηξα 

γηα ηελ ζπκκεηνρή 

ηνπο 

Μπνξεί λα 

βειηησζεί 

Να ζπκκεηέρνπλ 

πην ελεξγά 

Δελ έρνπλ 

εληνπηζηεί 

ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΔΛΛ. 
αλ πνιηηηζηηθή θαη 

ηζηνξηθή πεξηνρή 

αλ πεξηνρή 

ςπραγσγίαο 

Γηα κεγαιχηεξε 

έιεπζε ηνπξηζηψλ 

Να κεηαηξαπεί 

θαζαξά ζε 

πεξηνρή 

ςπραγσγίαο 

Δ.Δ. 

Έκθαζε ζην 

πνιηηηζκφ θαη ηελ 

ηζηνξία αιιά κε 

δηαζηάζεηο 

ςπραγσγίαο 

Δελ έρνπλ 

εληνπηζηεί 

Γηα κεγαιχηεξε 

έιεπζε ηνπξηζηψλ 

Δελ έρνπλ 

εληνπηζηεί 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΟΙΝΟΤ 

ΔΛΛ. Τπάξρεη 
Είλαη 

πεξηνξηζκέλε 

Να εληαζεί 

πεξηζζφηεξν 
Η αδηαθνξία 

Δ.Δ. 

Τπάξρεη κέζσ 

εηδηθψλ κεζφδσλ 

θαη πξνγξακκάησλ 

Τπάξρεη 

πεξηζψξην 

βειηίσζεο 

Μεγαιχηεξε 

ζπκκεηνρή ηνπ 

θνηλνχ 

Δελ έρνπλ 

εληνπηζηεί 

ΠΡΟΠΔΛΑΙΜΟΣΗΣΑ 

ΔΛΛ. ε κηθξφ βαζκφ 

Τπάξρεη 

πξφβιεκα 

ιφγσ ησλ 

θαηαζηεκάησλ 

Γηα θαιχηεξε 

εθαξκνγή ηνπ 

λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ 

Να 

θαηαιεθζνχλ 

ηειηθψο φινη νη 

ρψξνη 

Δ.Δ. 
ε θαιή 

θαηάζηαζε 

Δελ έρνπλ 

εληνπηζηεί 

Τπάξρεη 

πεξηζψξην 

βειηίσζεο 

Δελ έρνπλ 

εληνπηζηεί 
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1. Μαλνπθηάλ Αηθαηεξίλε «Σν λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 
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