
Κρατική	  Ενίσχυση	  
	  
Πόροι	  διαμέσου	  του	  κρατικού	  προυπολογισμού	  παρά	  τα	  περιορισμένα	  οικονομικά	  
του	  κράτους.	  Το	  εξαιρετικό	  μνημείο	  πρώην	  Acropol	  Palace	  χρηματοδοτήθηκε	  εξ'	  
ολοκλήρου	  από	  τις	  δημόσιες	  επενδύσεις.	  Το	  συνολικό	  ποσό	  της	  δημόσιας	  αυτής	  
επένδυσης	  εντός	  της	  περιόδου	  κρίσης	  είναι	  περίπου	  10	  εκατομμύρια.	  	  
	  
ΕΤΠΑ	  και	  ΕΣΠΑ	  
	  
Πόροι	  από	  το	  Ευρωπαικό	  Ταμείο	  Περιφερειακής	  Ανάπτυξης	  και	  τα	  ΕΣΠΑ.	  	  Για	  
παράδειγμα	  το	  κάστρο	  της	  Μυτιλήνης	  χρηματοδοτήθηκε	  από	  το	  ΕΤΠΑ	  κατά	  
1.955.000	  και	  από	  το	  ΕΣΠΑ	  με	  ποσό	  345.000	  ευρώ.	  Συνολική	  χρηματοδότηση	  
2.300.000.	  
	  
Δανεισμός	  	  
	  
Δυνατότητες	  χρηματοδότησης	  με	  χαμηλότοκα	  δάνεια	  από	  το	  ελληνικό	  τραπεζικό	  
σύστημα.	  Επισημαίνεται	  ότι	  μεγάλη	  ελληνική	  τράπεζα	  	  χρηματοδότησε	  τη	  Fraport	  
με	  300.000.000	  συνεπώς	  το	  ελληνικό	  πιστωτικό	  σύστημα	  θα	  μπορούσε	  να	  
χρηματοδοτήσει	  την	  αποκατάσταση	  και	  ανάπλαση	  του	  ακίνητου.	  Η	  εν	  λόγω	  δαπάνη	  
που	  είναι	  πολύ	  μικρότερη	  από	  αυτή	  που	  μας	  παρουσιάζει	  η	  απερχόμενη	  πρυτανική	  
αρχή.	  
	  
Άλλα	  μέτρα	  
	  
Eπανακαθορισμός	  του	  ύψους	  επιδοτούμενων	  δανείων	  και	  κλιμάκωση	  ανάλογα	  με	  
την	  οικονομική	  κατάσταση	  του	  ιδιοκτήτη,	  τη	  σημασία	  του	  διατηρητέου,	  το	  βαθμό	  
επικινδυνότητάς	  του	  και	  το	  κόστος	  των	  επεμβάσεων.	  

Ενεργοποίηση/βελτίωση	  των	  διατάξεων	  χρηματοδότησης	  επισκευής	  διατηρητέων	  
από	  το	  ΕΣΠΑ,	  με	  κλιμάκωση	  του	  ύψους	  χρηματοδότησης	  με	  τα	  ίδια,	  όπως	  
παραπάνω	  κριτήρια.	  

Xρηματοδότηση	  δράσεων	  από	  το	  Πράσινο	  Ταμείο	  (ΠΤ),	  σκοπός	  του	  οποίου	  είναι	  η	  
σχεδίαση	  και	  υλοποίηση	  χρηματοδοτικών	  Προγραμμάτων	  (ΧΠ)	  προς	  όφελος	  του	  
φυσικού	  και	  οικιστικού	  περιβάλλοντος.	  Στις	  προτεραιότητες	  των	  ΧΠ	  εντάσσεται	  η	  
απόκτηση	  και	  διαμόρφωση	  κοινοχρήστων	  χώρων	  και	  διατηρητέων	  κτιρίων,	  μέσω	  
απαλλοτρίωσης	  ή	  εξαγοράς.	  Δυνητικοί	  δικαιούχοι	  ορίζονται	  οι	  Ο.Τ.Α.	  Α΄	  και	  Β΄	  
βαθμού	  και	  Ν.Π.Δ.Δ.	  

Μείωση	  των	  δημοτικών	  τελών,	  έκπτωση	  των	  δαπανών	  επισκευής	  των	  διατηρητέων	  
από	  το	  οικονομικό	  εισόδημα	  του	  ιδιοκτήτη,	  με	  συνεκτίμηση	  πάντα	  των	  οικονομικών	  
δυνατοτήτων	  του,	  τη	  σημασία	  και	  την	  κατάσταση	  του	  διατηρητέου.	  

Επαναφορά	  του	  μειωμένου	  συντελεστή	  0,6%	  για	  τον	  υπολογισμό	  της	  αντικειμενικής	  
αξίας	  των	  διατηρητέων.	  



Μείωση	  ΦΠΑ	  κάθε	  εργασίας	  επισκευής/επέμβασης	  σε	  διατηρητέο.	  	  

Θέσπιση	  επενδυτικών	  κινήτρων	  για	  την	  ανάληψη	  του	  κόστους	  επισκευής	  και	  
συντήρησης	  διατηρητέων.	  Στην	  κατεύθυνση	  αυτή	  παρέχονται	  ευκαιρίες	  από	  
προγράμματα	  της	  Ε.Ε.,	  όπως	  το	  χρηματοδοτικό	  μέσον	  «Jessica»	  που	  επιτρέπει	  την	  
αξιοποίηση	  υφιστάμενων	  επιχορηγήσεων	  των	  διαρθρωτικών	  ταμείων	  (μέσω	  των	  
Διαχειριστικών	  Αρχών)	  για	  την	  προώθηση	  βιώσιμων	  επενδύσεων	  στις	  αστικές	  
περιοχές	  [5].	  Στις	  επιλέξιμες	  δράσεις	  εντάσσονται	  «σχέδια	  στους	  τομείς	  ιστορικής	  
και	  πολιτιστικήςκληρονομιάς	  για	  τουρισμό	  ή	  άλλες	  αειφόρες	  χρήσεις».	  Στις	  
τρέχουσες	  συνθήκες	  το	  πρόγραμμα	  είναι	  ιδιαίτερα	  επωφελές,	  δεδομένου	  ότι	  είναι	  
ευέλικτο,	  ενεργοποιείται	  μέσω	  των	  Ταμείων	  Αστικής	  Ανάπτυξης	  (συμπράξεις	  
ιδιωτικού	  και	  δημόσιου	  τομέα)	  	  χωρίς	  να	  απαιτούνται	  κρατικές	  εγγυήσεις	  για	  την	  
παροχή	  δανείων.	  Συνεπώς	  χωρίς	  επίπτωση	  στη	  δημοσιονομική	  θέση	  και	  το	  δημόσιο	  
χρέος	  της	  χώρας.	  

Προγραμματικές	  Συμβάσεις	  Πολιτισμικής	  Ανάπτυξης	  
	  
Το	  μοντέλο	  που	  προτείνουμε	  είναι	  οι	  λεγόμενες	  Προγραμματικές	  Συμβάσεις	  
Πολιτισμικής	  Ανάπτυξης	  όπως	  για	  παράδειγμα	  αυτή	  που	  υλοποιήθηκε	  με	  την	  
αποκατάσταση	  του	  Γεφυριού	  του	  Αράχθου	  στα	  Τζουμέρκα.	  Στη	  συγκεκριμένη	  
συμμετέχουν	  το	  Υπουργείο	  Πολιτισμού,	  η	  Περιφέρεια	  Ηπείρου,	  ο	  Δήμος	  
Τζουμέρκων,	  το	  ΕΜΠ,	  το	  ΤΕΕ	  και	  προσφάτως	  εντάχθηκαν	  τα	  υπουργεία	  υποδομών	  
και	  οικονομίας	  και	  ανάπτυξης.	  Εδώ	  είναι	  αυτό	  που	  λέμε	  για	  συνένωση	  δυνάμεων.	  
	  
Υπάρχουν	  βέβαια	  και	  άλλα	  προτεινόμενα	  μοντέλα	  όπως	  η	  Δημιουργία	  ενός	  Ταμείου	  
Αποκαταστάσεως	  Διατηρητέων	  Κτηρίων	  που	  θα	  λειτουργεί	  σε	  τοπικό	  επίπεδο	  την	  
διαχείριση	  του	  οποίου	  θα	  μπορούσε	  να	  αναλάβει	  η	  Συνεταιριστική	  Τράπεζα	  Χανίων	  
και	  η	  δημιουργία	  μίας	  Εταιρείας	  Ειδικού	  Σκοπού	  (ΕΕΣ)	  η	  οποία	  θα	  μπορούσε	  να	  
χρηματοδοτηθεί	  από	  το	  εν	  λόγω	  Ταμείο.	  
	  
	  


