
Μέηξα ζηήξημεο 
ηνπ Πνιηηηζκνύ θαη  

ηωλ εξγαδνκέλωλ ηνπ 
 

7 Μαΐνπ 2020 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ 
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H παλδεκία αλέδεημε δνκηθά πξνβιήκαηα  

Δξγαζία 

• Τςειφ πνζνζηφ 
αδήισηεο εξγαζίαο 

• Πνηθίιεο εξγαζηαθέο 
ζρέζεηο 

• Με ραξηνγξαθεκέλν 
ηνπίν 

Γηθαηψκαηα 

• Διιηπήο κέξηκλα γηα 
ηελ πξνζηαζία 
πλεπκαηηθψλ θαη 
ζπγγεληθψλ 
δηθαησκάησλ 

• Δληαζε θαηλνκέλσλ 
δηαδηθηπαθήο 
πεηξαηείαο 

Γεμηφηεηεο 

• Ιθαλφηεηα θαη 
δπλαηφηεηα 
πξνζαξκνγήο ζηηο 
λέεο ζπλζήθεο 

• Παξσρεκέλα 
κνληέια ιεηηνπξγίαο 

• Αλάγθε ςεθηαθνχ 
κεηαζρεκαηηζκνχ 

• Μεησκέλε 
πηζηνιεπηηθή 
ηθαλφηεηα 

 

Καη ζηνλ ηδησηηθφ θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα 
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Οινθιεξωκέλε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο 

Άκεζα 

(1) ηήξημε εξγαδνκέλσλ θαη 
επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ 
 

(2) Σφλσζε αγνξάο κε αλαπηπμηαθά 
κέηξα 
 

(3) Γεκηνπξγία θαη πξνζαξκνγή 
πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ κε ζηφρν 
ηελ δπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλεο 
πξφζβαζεο  

Μεζνπξφζεζκα 

(1) Έξεπλα, θαηαγξαθή, 
ραξηνγξάθεζε 
 

(2) ρεδηαζκφο ηεο επφκελεο 
εκέξαο ιεηηνπξγίαο 
 

(3) Γεκηνπξγία επθαηξηψλ 
απαζρφιεζεο 
 

Μαθξνπξφζεζκα 

(1) Γνκηθέο αιιαγέο κε ζηφρν ηε 
ζσξάθηζε ηνπ θιάδνπ, ηελ ελίζρπζε 
ηεο αλζεθηηθφηεηαο θαη 
αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπ θαη ηελ 
πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ 
 

(2) Μεηαζρεκαηηζκφο ηξφπνπ 
ιεηηνπξγίαο φπνπ απαηηείηαη 
 

(3) Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηεο 
ζχγρξνλεο δεκηνπξγίαο ζε 
ζπλδπαζκφ θαη παξάιιεια κε ηελ 
πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 
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Δηπιόο ζηόρνο από ηελ αξρή 

• Να θξαηεζεί ν πνιηηηζκφο ελεξγφο 

 

 

• Να ζηεξηρζνχλ δεκηνπξγνί θαη θαιιηηέρλεο 

• Δπηδφηεζε ηεο εξγαζίαο θαη φρη ηεο αλεξγίαο 
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Άκεζα κέηξα ζηήξημεο  

Ήδε απφ ηνλ Μάξηην, 45.000 κηζζωηνί θαη απηναπαζρνινύκελνη ζηνλ 

πνιηηηζκό δηθαηνχληαη ηα κέηξα ζηήξημεο πνπ αλαθνίλσζε ε θπβέξλεζε: 

• Δπίδνκα €800: Σύλνιν €35,5 εθαηνκκύξηα (Μάξηηνο-Απξίιηνο) 

• Αλαζηνιή αζθαιηζηηθψλ θαη θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ 

• Γηεπθνιχλζεηο ζηηο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο θ.ιπ. 

 

Δπίζεο απφ 13.5 έσο θαη 19.5.2020 ζα πάξνπλ ηα €800, φζνη έιαβαλ ην 

εηδηθό επνρηθό επίδνκα επηέκβξηνπ-Ννεκβξίνπ 2019 θαη δελ είλαη 

δηθαηνχρνη ηαθηηθήο αλεξγίαο α’ ηξηκήλνπ ηνπ 2020. 
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Άκεζα κέηξα ζηήξημεο  

• Γηθαηνχρνη ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ησλ €800 έρνπλ θαηαζηεί όινη νη 

εξγαδόκελνη, ησλ νπνίσλ νη ζπκβάζεηο εξγαζίαο έιεμαλ πξφσξα, πξηλ 

ηνλ ζπκβαηηθφ ηνπο ρξφλν θαηά ην δηάζηεκα απφ 1.3.2020 έσο  20.3.2020.  

• Απφ ζήκεξα 7.5.2020 θαη έσο θαη 10.5.2020, κεηά απφ Τπεχζπλε Γήισζε 

Δξγνδνηψλ, θαη κεηά απφ ηελ Τπεχζπλε Γήισζε ησλ Δξγαδνκέλσλ ζην 

ΔΡΓΑΝΗ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο,  απφ 8.5.2020 θαη κέρξη 12.5.2020, νη 

εξγαδφκελνη θαζίζηαληαη δηθαηνχρνη ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ησλ €800 

πιεξσηέσλ απφ 14.5 έσο 15.5.2020. 
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ΝΕΑ άκεζα κέηξα ζηήξημεο  

Δληάζζνληαη θαη θαιχπηνληαη αλαδξνκηθά θαη: 

• Δξγαδφκελνη ηνπ ρψξνπ ηνπ πνιηηηζκνχ, ησλ νπνίσλ ε ζχκβαζε 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ έιεμε πξφσξα θαηά ην δηάζηεκα 15.2.2020 

έωο θαη ηελ 29.2.2020. Καη απηνί θαζίζηαληαη δηθαηνχρνη ησλ 

€800 κεηά απφ Γήισζή ηνπο ζην ΔΡΓΑΝΗ. 
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ΝΕΑ άκεζα κέηξα ζηήξημεο  

Δληάζζνληαη θαη θαιχπηνληαη αλαδξνκηθά θαη: 

• Όζνη απαζρνιήζεθαλ ζε πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο εξγνδόηε θαηά ην 

δηάζηεκα απφ 15.3.2020 έσο θαη 20.4.2020 θαη είραλ θαηά κέζν φξν 

εβδνκαδηαίσο κέρξη 30% ζπλνιηθά ψξεο εξγαζίαο. Θα ιάβνπλ ηα €800 

κεηαμχ 14 θαη 15.5.2020, κεηά απφ Γήισζή ηνπ ζην ΔΡΓΑΝΗ ζχκθσλα θαη 

κε ζρεηηθή Δγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο. 

• Όζνη απφ 1.6.2019 έωο ηελ 1.3.2020 έρνπλ εθηειέζεη πεξηζηαζηαθή 

εξγαζία κε 6 κεξνθάκαηα ην κήλα ή 50 κεξνθάκαηα ζπλνιηθά ην 

δηάζηεκα απηφ, ζα ιάβνπλ ηα €800. 
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ΝΕΑ άκεζα κέηξα ζηήξημεο  

Με εηδηθή ξύζκηζε εληάζζνληαη θαη θαιχπηνληαη αλαδξνκηθά θαη 

νη ηαμηζέηεο θαη ηαμηζέηξηεο ηνπ Οξγαληζκνχ Μεγάξνπ Μνπζηθήο 

Αζελψλ 
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ΝΕΑ άκεζα κέηξα ζηήξημεο  

• Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, ζπλερίδεηαη ε ζηήξημε 

θαη ηνλ Μάην 

• χλνιν €24 εθαηνκκύξηα γηα κηζζσηνχο θαη 

απαζρνινχκελνπο ηνπ πνιηηηζκνχ, ζπλ φιεο ηηο άιιεο 

θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ ζηνλ θιάδν 

• Οη εξγαδφκελνη ηνπ πνιηηηζκνχ πεξηιακβάλνληαη ζην 

επξχηεξν πιάλν ζηήξημεο φισλ ησλ θιάδσλ. 
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ΝΕΑ Ακεζα κέηξα ζηήξημεο  

ηήξημε ησλ εγγεγξακκέλσλ ΑΜΚΕ Πνιηηηζκνύ ζην Μεηξψν 

Πνιηηηζηηθψλ Φνξέσλ ηνπ ΤΠΠΟΑ, θαηφπηλ εηδηθήο πξφζθιεζεο 

κε επηρνξήγεζε απεπζείαο απφ ην ΤΠΠΟΑ, €2,5 εθαηνκκύξηα 
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Μεηξών Καιιηηερλώλ θαη Δεκηνπξγώλ 

• Απφ ηηο 13/05 ιεηηνπξγία πιαηθφξκαο ζηνλ ηζηνρψξν 

artandcultureprofessionals.services.gov.gr ζην ΔΡΓΑΝΗ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο γηα ηελ θαηαγξαθή θαιιηηερλψλ θαη δεκηνπξγψλ αλά 

θιάδν θαη κεηεμέιημε ζε Μεηξψν Καιιηηερλψλ θαη Γεκηνπξγψλ ηνπ ΤΠΠΟΑ 

• Δίλαη ε πξψηε θνξά πνπ γίλεηαη θαηαγξαθή ηωλ πξαγκαηηθώλ 

δπλάκεωλ ηνπ πνιηηηζκνύ κε δηαθάλεηα έηζη ψζηε λα είλαη επθνιόηεξε 

θαη απνηειεζκαηηθόηεξε ε ζπγθξόηεζε πνιηηηθώλ θαη 

ρξεκαηνδνηηθώλ εξγαιείωλ  

• Μεησκέλα θξηηήξηα έληαμεο ζηελ πιαηθφξκα – δηαζηαχξσζε ζηνηρείσλ κε 

ΔΡΓΑΝΗ, ΔΦΚΑ, TAXIS  
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Αλαπηπμηαθά κέηξα 

Πξνζηαζία Πλεπκαηηθώλ Δηθαηωκάηωλ Δεκηνπξγώλ 

Ακεζε ςήθηζε δηαηάμεσλ θαηά ηεο πεηξαηείαο (dynamic site 

blocking) – απηφ εληζρχεη δεκηνπξγνχο ζε φιεο ηνπο θιάδνπο, 

θπξίσο ζε κνπζηθή, θηλεκαηνγξάθν, ηειεφξαζε. 
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Αλαπηπμηαθά κέηξα 

Αλαπηπμηαθό Παθέην €15 εθαηνκκπξίωλ (2 Απξηιίνπ 2020) 

Δπέλδπζε ζηελ παξαγσγή: 

• Σαηληψλ κηθξνχ κήθνπο, ληνθηκαληέξ, animation 

• Θεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ  

• Μνπζηθψλ εθδειψζεσλ 

• Δηθαζηηθψλ 

• Design 

• Gaming 

• Φεθηαθνχ Πνιηηηζκνχ 

 

Δλίζρπζε θηλεκαηνγξαθηθψλ αηζνπζψλ 

Αγνξά βηβιίσλ 
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Αλαπηπμηαθά κέηξα 

Ψεθηαθόο Πνιηηηζκόο  

Γηα πξψηε θνξά ππήξμε πξφζθιεζε γηα ηνλ Φεθηαθφ Πνιηηηζκφ, 

ε νπνία πξνθεξχρζεθε ζηηο 20.03.20 θαη νινθιεξψζεθε ζηηο 

30.04.2020 κε 325 αηηήκαηα, ηα πεξηζζφηεξα πνπ έρεη 

ζπγθεληξψζεη έσο ζήκεξα, πξφζθιεζε ηνπ ΤΠΠΟΑ  
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Αλαπηπμηαθά κέηξα 

ΔΗΠΕΘΕ 

• Άκεζε εθηακίεπζε ηνπ ζπλφινπ ηεο επηρνξήγεζήο ηνπο, ρσξίο 

πξνυπνζέζεηο 

• Δπηπιένλ επηρνξήγεζε 
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Αλαπηπμηαθά κέηξα 

Επηρνξεγνύκελν Θέαηξν (ΑΜΚΕ) 

• Γηπιαζηαζκφο ηνπ πνζνχ επηρνξεγήζεσλ γηα ην 2020 

• Δπέθηαζε ηεο ζεαηξηθήο πεξηφδνπ 2019-2020 σο 31.05.21 

• Δπέθηαζε ηεο ζεαηξηθήο πεξηφδνπ 2020-2021 σο 31.12.21 

• Γελ ζα δεηεζεί, ζε θακία πεξίπησζε, επηζηξνθή ησλ 
επηρνξεγήζεσλ, αθφκα θαη αλ δελ είλαη εθηθηφ λα πινπνηεζνχλ 
νη παξαζηάζεηο 
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Αλαπηπμηαθά κέηξα 

Επηρνξεγνύκελνο Χνξόο (ΑΜΚΕ) 

• Γηπιαζηαζκφο ηνπ πνζνχ επηρνξεγήζεσλ γηα ην 2020 

• Δπέθηαζε ηεο πεξηφδνπ 2019-2020 σο 31.08.21 

• Δπέθηαζε ηεο πεξηφδνπ 2020-2021 σο 31.12.21 

• Γελ ζα δεηεζεί, ζε θακία πεξίπησζε, επηζηξνθή ησλ 
επηρνξεγήζεσλ, αθφκα θαη αλ δελ είλαη εθηθηφ λα πινπνηεζνχλ 
νη παξαζηάζεηο 
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Αλαπηπμηαθά κέηξα 

Κνππόλη πνιηηηζηηθώλ παξαγωγώλ 

• Κνππφλη κε 18κελε ηζρχ γηα ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο 

πνιηηηζηηθψλ δξσκέλσλ ζην κέιινλ γηα φζνπο είραλ θιείζεη 

εηζηηήξηα γηα παξαγσγέο πνπ αθπξψζεθαλ  
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Αλαπηπμηαθά κέηξα 

Κνηλωληθή απαζρόιεζε 

• Πξφγξακκα ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο γηα 10.000 αλζξψπνπο 

ηνπ Πνιηηηζκνχ, χςνπο €13.000.000, κε θνηλσληθά θαη ινηπά 

θξηηήξηα, κεηά απφ κνξηνδφηεζή ηνπο.  

• Οη ζπκκεηέρνληεο, ζα ιάβνπλ επηηαγή θνηλσληθήο εξγαζίαο, 

€1.000 κε πιήξεηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα ηελ απαζρφιεζή 

ηνπο, γηα πεξίνδν 3 κελψλ (15.6.2020 έσο 15.9.2020) θαη γηα 20 

εκεξνκίζζηα, αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπο 
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Αλαπηπμηαθά κέηξα 

Πξνγξάκκαηα γηα αλέξγνπο 

Γπλαηφηεηα έληαμεο ζε πξνγξάκκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο: 

• Πξφγξακκα 8.500 ζέζεσλ γηα άηνκα 55-67 εηψλ 

• Πξφγξακκα γηα 36.500 αλέξγνπο ζε Γήκνπο θαη ζε ΝΠΓΓ κε 

πςειή κνξηνδφηεζε γηα καθξνρξφληα αλέξγνπο 

• Πξνγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ γηα πεξίπνπ 100.000 αλέξγνπο. 

 

 

 

 

21 



Ελεξγόο πνιηηηζκόο, κε αζθάιεηα 

Η Διιάδα είλαη απφ ηηο πξψηεο ρψξεο πνπ ζπληνλίδνπλ 

θεληξηθά ηελ ζηαδηαθή επαλεθθίλεζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ 

ηνκέα, ιακβάλνληαο φια ηα κέηξα αζθαιείαο 

 

Πξνζνρή!  

Όια εμαξηψληαη απφ ηα επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα θαη απφ 

ηελ πνξεία ηεο επηδεκηνινγηθήο θακπχιεο  
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Ελεξγόο πνιηηηζκόο, κε αζθάιεηα 
18.05.20 

• Αξραηνινγηθνί Υψξνη 

• Έλαξμε Πξνβψλ 

• Έλαξμε 
Κηλεκαηνγξαθηθψλ 
Γπξηζκάησλ 

01.06.20 

• Θεξηλά ηλεκά 

15.06.20 

• Μνπζεία 

15.07.20 

• Γξψκελα ζε 
αλνηρηνχο ρψξνπο 

23 

• Σα δεδνκέλα ζα αμηνινγνχληαη δηαξθψο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ζα 

αλαπξνζαξκφδεηαη αλαιφγσο 

• Γηα θάζε πεξίπησζε ζα ιεθζνχλ εμεηδηθεπκέλα κέηξα πξνζηαζίαο εξγαδνκέλσλ θαη 

θνηλνχ 



Ελεξγόο πνιηηηζκόο, κε αζθάιεηα 

Αξραηνινγηθνί ρώξνη 

• Οη αξραηνινγηθνί ρψξνη αλνίγνπλ ζηηο 18 Μαΐνπ 

• Θα πξέπεη λα ηεξνχληαη απνζηάζεηο 1,5 κέηξνπ 

• Θα εηζέξρεηαη ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο αηφκσλ αλά ψξα  

• χζηαζε ρξήζεο πξνζηαηεπηηθήο κάζθαο θαη αιθννινχρνπ αληηζεπηηθνχ 

δηαιχκαηνο 

• Δηδηθνί θαλφλεο γηα ηνπο ρψξνπο πγηεηλήο 

• Δηδηθή δηαδηθαζία ξχζκηζεο ηεο ξνήο εηζφδνπ-εμφδνπ ηνπ θνηλνχ 
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Ελεξγόο πνιηηηζκόο, κε αζθάιεηα 

Μνπζεία 

• Σα κνπζεία αλνίγνπλ ζηηο 15 Ινπλίνπ 

• Θα πξέπεη λα ηεξνχληαη απνζηάζεηο 2 κέηξσλ 

• Δπηηξέπνληαη θιηκαηηζηηθά κφλν αλνηθηνχ θπθιψκαηνο 

• Θα εηζέξρεηαη ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο αηφκσλ αλά ψξα  

• χζηαζε ρξήζεο πξνζηαηεπηηθήο κάζθαο θαη αιθννινχρνπ αληηζεπηηθνχ δηαιχκαηνο 

• Δηδηθνί θαλφλεο γηα ηνπο ρψξνπο πγηεηλήο 

• Δηδηθή δηαδηθαζία ξχζκηζεο ηεο ξνήο εηζφδνπ-εμφδνπ ηνπ θνηλνχ 
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Ελεξγόο πνιηηηζκόο, κε αζθάιεηα 

Θεξηλά ζηλεκά 

• Σα ζεξηλά ζηλεκά αλνίγνπλ ηελ 1ε Ινπλίνπ 

• Οξην πιεξφηεηαο ζην 40% ψζηε λα ηεξνχληαη νη απνζηάζεηο  

• χζηαζε ρξήζεο πξνζηαηεπηηθήο κάζθαο θαη αιθννινχρνπ 

αληηζεπηηθνχ δηαιχκαηνο 

• Δηδηθνί θαλφλεο γηα ηνπο ρψξνπο πγηεηλήο 

• Δηδηθή δηαδηθαζία ξχζκηζεο ηεο ξνήο εηζφδνπ-εμφδνπ ηνπ θνηλνχ 

 

 

 

26 



Ελεξγόο πνιηηηζκόο, κε αζθάιεηα 

Πξόβεο – Κηλεκαηνγξαθηθά γπξίζκαηα 

• Πξφβεο θαη θηλεκαηνγξαθηθά γπξίζκαηα κπνξνχλ λα μεθηλήζνπλ απφ 18 Μαΐνπ.  

• Θα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη αλάινγεο απνζηάζεηο  

• ε θιεηζηνχο ρψξνπο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη επαξθήο αεξηζκφο θαη εμαεξηζκφο, φπνπ απηφ είλαη 

δπλαηφλ (επηηξέπνληαη θιηκαηηζηηθά κφλν αλνηθηνχ θπθιψκαηνο) 

• ηνπο θιεηζηνχο ρψξνπο πξέπεη λα γίλνληαη απνιπκάλζεηο (δηάιπκα ρισξίλεο 10:1) πξηλ θαη κεηά ην 

ηέινο θάζε πξφβαο / γπξίζκαηνο 

• Σα είδε αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ ζπζηήλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ νη θαιιηηέρλεο θαη εξγαδφκελνη είλαη 

πξνζηαηεπηηθή κε ηαηξηθή κάζθα, αιθννινχρν αληηζεπηηθφ δηάιπκα γηα ηα ρέξηα θαη πξνζηαηεπηηθή 

πξνζσπίδα (ζηηο πξφβεο) 

• Δηδηθνί θαλφλεο γηα καθηγηάδ, θνκκσηήξην, βεζηηάξην, εμνπιηζκφ θ.ιπ. 
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Ελεξγόο πνιηηηζκόο, κε αζθάιεηα 

Ζωληαλά ζεάκαηα - Δξώκελα 

• Θα μεθηλήζνπλ κεηά ηηο 15 Ινπιίνπ, κφλν ζε αλνηθηνχο ρψξνπο 

• Σα άηνκα –κε κε ηαηξηθή κάζθα- πνπ κπνξνχλ λα βξίζθνληαη ζηε ζθελή πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο ελδεδεηγκέλεο απνζηάζεηο 

ηνπιάρηζηνλ 1,5 κέηξνπ κεηαμχ ηνπο 

• Οξην πιεξφηεηαο 40%, ψζηε λα ηεξνχληαη νη αλάινγεο απνζηάζεηο 

• Η ζθελή ζα πξέπεη λα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 3 κέηξα απφ ηελ πξψηε ζεηξά θαζηζκάησλ 

• ε πεξίπησζε εθδήισζεο φπνπ ην θνηλφ είλαη φξζην ζα πξέπεη λα ηεξείηαη ε απφζηαζε ηνπ 1,5 κέηξνπ 

• χζηαζε ρξήζεο πξνζηαηεπηηθήο κάζθαο θαη αιθννινχρνπ αληηζεπηηθνχ δηαιχκαηνο γηα ην θνηλφ 

• Δηδηθνί θαλφλεο γηα ηνπο ρψξνπο πγηεηλήο 

• Δηδηθή δηαδηθαζία ξχζκηζεο ηεο ξνήο εηζφδνπ-εμφδνπ ηνπ θνηλνχ 

• Δηδηθνί θαλφλεο γηα καθηγηάδ, θνκκσηήξην, βεζηηάξην, εμνπιηζκφ θ.ιπ. 
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Ελεξγόο πνιηηηζκόο, κε αζθάιεηα 

• Οη θξαηηθέο ζθελέο θαη νξρήζηξεο, θαζψο θαη ηα 

ΓΗΠΔΘΔ ζα δηαδξακαηίζνπλ νπζηαζηηθφ ξφιν ζην λα 

παξακείλεη ν πνιηηηζκφο ελεξγφο απηφ ην θαινθαίξη 

• Σν Φεζηηβάι Αζελψλ θαη Δπηδαχξνπ ζα πξνζαξκφζεη 

ηηο δξάζεηο ηνπ αλαιφγσο θαη ζα εζηηάζεη ζηηο 

παξαγσγέο ησλ θξαηηθψλ πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ, ελψ ζα 

αμηνπνηήζεη θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο 
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Ελεξγόο πνιηηηζκόο, κε αζθάιεηα 

• Σν ΤΠΠΟΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο επνπηεπφκελνπο 

θνξείο ηνπ ζα δηνξγαλψζεη ζε αξραηνινγηθνύο 

ρώξνπο 200 «κηθξά» πνιηηηζηηθά δξώκελα, €2 

εθαηνκκύξηα 

 

• Με πξσηνβνπιία ηεο ΚΔΓΔ, δεκνηηθνί πνιηηηζηηθνί 

ρψξνη ζα παξαρσξνχληαη δσξεάλ 
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Καιιηηερληθή εθπαίδεπζε 
11.05.20 

• Αλψηεξεο ρνιέο Γξακαηηθήο 
Σέρλεο 

• Αλψηεξεο Δπαγγεικαηηθέο 
ρνιέο Υνξνχ 

• Αλψηεξνο θχθινο Χδείσλ & 
Μνπζηθψλ ρνιψλ 

• 4ν-5ν έηνο ρνιψλ Βπδαληηλήο 
Μνπζηθήο 

18.05.20 

• Πξνπαξαζθεπαζηηθφ Δπαγγεικαηηθφ ρνιείν 
Καιψλ Σερλψλ Παλφξκνπ Σήλνπ 

• Δξαζηηερληθέο ρνιέο Υνξνχ γηα ζπνπδαζηέο άλσ 
ησλ 12 εηψλ 

• Αλψηεξα ζεσξεηηθά καζήκαηα θαη ζχλζεζε ζε 
Χδεία θαη Μνπζηθέο ρνιέο 

• Κχθινη ζπνπδψλ κέζεο, θαησηέξαο θαη 
πξνθαηαξθηηθήο Χδείσλ θαη Μνπζηθψλ ρνιψλ 

• 1ν σο 3ν έηνο ρνιψλ Βπδαληηλήο Μνπζηθήο 

24.05.20 

• Λεηηνπξγία ινηπψλ 
εθπαηδεπηηθψλ 
δνκψλ θαιιηηερληθήο 
εθπαίδεπζεο γηα 
ζπνπδαζηέο άλσ 
ησλ 12 εηψλ 
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Καιιηηερληθή εθπαίδεπζε 

32 

• Σν αθαδεκατθφ έηνο ζα παξαηαζεί έσο ηηο 31.07.20. Θα ππάξμνπλ 

εμεηδηθεπκέλεο αλαθνηλψζεηο γηα ηηο πηπρηαθέο εμεηάζεηο 

• Σν ΤΠΠΟΑ έρεη πξνρσξήζεη ζηελ θηήζε ινγηζκηθνχ ηειε-

εθπαίδεπζεο γηα ηηο θξαηηθέο δνκέο θαιιηηερληθήο εθπαίδεπζεο θαη 

ζπζηήλεη ηε ρξήζε ηνπ φπνπ είλαη εθηθηφ 

• Σα δεδνκέλα ζα αμηνινγνχληαη δηαξθψο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ζα 

αλαπξνζαξκφδεηαη αλαιφγσο 

• Γηα θάζε πεξίπησζε ζα ιεθζνχλ εμεηδηθεπκέλα κέηξα πξνζηαζίαο 

πξνζσπηθνχ θαη ζπνπδαζηψλ 

 



Οπζηαζηηθή επέλδπζε ζηνλ πνιηηηζκό: 
πεξηζζόηεξα από €100 εθαηνκκύξηα 
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Οξηδφληηα κέηξα ζηήξημεο 

• Χο ζήκεξα 
δέζκεπζε 
πεξηζζφηεξσλ 
απφ €60 
εθαηνκκύξηα 

Αλαπηπμηαθά κέηξα 

• Χο ζήκεξα 
δέζκεπζε 
πεξηζζφηεξσλ 
απφ €35 
εθαηνκκύξηα 


