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Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 4805/5.3.2021 Ερώτηση με θέμα:
«Οικονομική στήριξη των Πολιτιστικών - Λαογραφικών - Μορφωτικών Συλλόγων που 
βρίσκονται σε παρατεταμένη αδράνεια και με μηδενικούς οικονομικούς πόρους»

Σε απάντηση της με αριθμ. Πρωτοκόλλου 4805/5.3.2021 Ερώτησης των Βουλευτών 
κ.κ. Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου, Αθανασίας (Σίας) Αναγνωστοπούλου, Ελευθέριου Αβραμάκη, 
Ειρήνης Αγαθοπούλου, Τρύφωνα Αλεξιάδη, Αλέξανδρου - Χρήστου Αυλωνίτη, Άννας Βαγενά, 
Σωκράτη Βαρδάκη, Καλλιόπης Βέττα, Χρήστου Γιαννούλη, Αναστασίας (Νατάσας) Γκαρά, 
Γιάννη Γκιόλα, Θεόδωρου Δρίτσα, Τάνιας Ελευθεριάδου, Κωνσταντίνου Ζαχαριάδη, 
Κωνσταντίνου Ζουράρι, Νικόλαου Ηγουμενίδη, Μανόλη Θραψανιώτη, Διονύση Καλαματιανού, 
Φρόσως Καρασαρλίδου, Γιώργου Κατρούγκαλου, Μάριου Κάτση, Χαρούλας (Χαράς) 
Καφαντάρη, Παναγιώτη Κουρουμπλή, Σπύρου Λάππα, Κυριακής Μάλαμα, Χάρη Μαμουλάκη, 
Κώστα Μάρκου, Ανδρέα Μιχαηλίδη, Γιάννη Μπαλάφα, Κωνσταντίνου Μπάρκα, Ιωάννη 
Μπουρνούς, Θάνου Μωραΐτη, Αικατερίνης Νοτοπούλου, Σάκη Παπαδόπουλου, Γιώργου 
Παπαηλιού, Αικατερίνης Παπανάτσιου, Θεοπίστης Πέρκα, Γιάννη Ραγκούση, Νεκτάριου 
Σαντορινιού, Γιάννη Σαρακιώτη, Πάνου Σκουρολιάκου, Μπέττυς Σκούφα, Χρήστου Σπίρτζη, 
Νικόλαου Συρμαλένιου, Ολυμπίας Τελιγιορίδου, Αλέξανδρου Τριανταφυλλίδη, Σωκράτη 
Φάμελλου, Αλέξη Χαρίτση, Δημήτριου Χαρίτου, Μίλτου Χατζηγιαννάκη, Ραλλίας Χρηστίδου 
και Γεώργιου Ψυχογιού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αναγνωρίζει τα πολιτιστικά σωματεία, ως 
έναν από τους πρωταρχικούς φορείς υλοποίησης πολιτιστικών δράσεων και μεριμνά για τη 
χρηματοδότηση των πρωτοβουλιών τους,  σύμφωνα και με το πεδίο αρμοδιοτήτων του. 

Ωστόσο, τα πολιτιστικά σωματεία/σύλλογοι, που λειτουργούν υπό τον ΚΑΔ 9499.1601 
(Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων) περιλαμβάνουν ευρύτατο φάσμα 
δραστηριοτήτων. Παρόλο που ένα τμήμα των δραστηριοτήτων αυτών έχει πράγματι συνάφεια 
με τις δραστηριότητες του ΥΠΠΟΑ, παρά ταύτα, το ΥΠΠΟΑ δεν είναι το καθ’ ύλην αρμόδιο για 
όλο το φάσμα δραστηριοτήτων των εν λόγω σωματείων, καθώς η αρμοδιότητα του επί των 
πολιτιστικών αυτών φορέων περιορίζεται μόνο στα θέματα χρηματοδότησης των πολιτιστικών 
τους δράσεων. Συνεπώς, το εύρος της καθ’ ύλην αρμοδιότητας του ΥΠΠΟΑ επί διαφόρων 
θεμάτων πολιτιστικών φορέων δεν είναι απεριόριστο, καθώς ο διαχωρισμός των 
αρμοδιοτήτων του είναι ορισμένος και σαφής, προβλεπόμενος, από το εκάστοτε θεσμικό 
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πλαίσιο. Για αυτόν τον λόγο επίσης δεν είναι το ΥΠΠΟΑ αρμόδιο για το πότε η λειτουργία 
τους αναστέλλεται στο πλαίσιο της πανδημίας. 

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, εξ ορισμού έχει αρμοδιότητα 
να στηρίζει και να ενισχύει οικονομικά, πολιτιστικές δράσεις πολιτιστικών 
σωματείων/συλλόγων, αλλά εκ του νόμου δεν δύναται να προβαίνει σε γενική οικονομική τους 
ενίσχυση υπέρ των καταστατικών τους σκοπών ή για την κάλυψη παγίων δαπανών τους. 

Επομένως, το ΥΠΠΟΑ, εκ του νομικού πλαισίου που το διέπει, νομιμοποιείται να 
επιχορηγεί πολιτιστικούς φορείς αποκλειστικά και μόνο για δράσεις πολιτισμού και δεν 
δικαιούται να χορηγεί επιδόματα, αποζημιώσεις ή οικονομικές διευκολύνσεις και απαλλαγές. 
Ομοίως και τα ζητήματα καταβολής ενοικίου, λογαριασμών κοινής ωφέλειας και λοιπών 
λειτουργικών εξόδων, δεν συνιστούν πολιτιστική δράση και κατ’ επέκταση αντικείμενο 
αρμοδιότητας του ΥΠΠΟΑ. 

Τα πολιτιστικά σωματεία/σύλλογοι ως οντότητες που αναπτύσσουν οικονομική 
δραστηριότητα, αντιμετωπίζονται οικονομικά, όπως και οι λοιποί δραστηριοποιούμενοι φορείς 
στη χώρα, σύμφωνα με τα εξαγγελθέντα και εφαρμοζόμενα μέτρα των συνερωτώμενων 
Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθώς και του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Επομένως, τα πολιτιστικά σωματεία/σύλλογοι, 
υπάγονται στα εν λόγω μέτρα για όσο απαιτηθεί, σύμφωνα με την πορεία της πανδημίας στη 
χώρα. 

Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του, το ΥΠΠΟΑ προκειμένου να ενισχύσει οικονομικά 
τις πολιτιστικές δράσεις πολιτιστικών συλλόγων/σωματείων, εξέδωσε, τόσο κατά το 
προηγούμενο έτος (2020) όσο και φέτος (2021) προσκλήσεις για την επιχορήγηση μη 
κερδοσκοπικών νομικών οντοτήτων, στις οποίες περιλαμβάνονται τα πολιτιστικά 
σωματεία/σύλλογοι. 

Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο του 2020, μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων, το 
ΥΠΠΟΑ απηύθυνε συνολικά έντεκα (11) προσκλήσεις και επιπλέον τρεις (3) κατά τον μήνα 
Μάρτιο του 2020, στις οποίες μπορούσαν να υποβάλουν προτάσεις πολιτιστικά 
σωματεία/σύλλογοι. Μεταξύ τους υπήρχαν μάλιστα και προσκλήσεις για πολιτιστικές δράσεις 
ή προγράμματα φορέων, που αφορούν ειδικά στην τεκμηρίωση, στη διαφύλαξη και στην 
ανάδειξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας, και είχαν ως προτεραιότητα την 
αγροδιατροφική κληρονομιά, τα παραδοσιακά επαγγέλματα και τέχνες, λαϊκές γιορτές και 
δρώμενα, δράσεις ανάδειξης του αγροτικού πολιτιστικού τοπίου και δράσεις μελέτης, 
διαφύλαξης και ανάδειξης της συλλογικής μνήμης. 

Αξίζει δε να σημειωθεί ακόμη ότι στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την οικονομική 
ενίσχυση δράσεων που δημοσιοποίησε το ΥΠΠΟΑ κατά το πρώτο κύμα  της πανδημίας 
(Μάρτιος 2020) για α) την ανάδειξη και διαφύλαξη  ποικίλων εκφάνσεων της άυλης 
πολιτιστικής κληρονομιάς β) την οικονομική ενίσχυση μουσείων νεότερου πολιτισμού για την 
υλοποίηση μουσειακών δράσεων, ενισχύθηκαν οικονομικά 50 φορείς που διαχειρίζονται την 
άυλη πολιτιστική κληρονομιά με το ποσόν των 387.540,00 ευρώ, καθώς και 31 Μουσεία τα 
οποία ανήκουν σε σωματεία και φορείς νεότερου πολιτισμού με το ποσόν των 240.600,00 
ευρώ, για την υλοποίηση μουσειακών δράσεων. 

Περαιτέρω, στο πλαίσιο των συνολικών προσκλήσεων του ΥΠΠΟΑ διανεμήθηκαν με 
τη μορφή επιχορήγησης περίπου €8 εκατομμύρια, όπου μεταξύ των δικαιούχων 
συγκαταλέγεται πλήθος πολιτιστικών συλλόγων. Το ποσό αυτό είναι υπερδιπλάσιο σε σχέση 
με τα αντίστοιχα των προηγουμένων ετών. Το 2019 είχαν διατεθεί €3.329.976, ενώ το 2018 το 
αντίστοιχο ποσό ήταν €3.143.255. 

Επιπλέον, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας, έγιναν δεκτές προτάσεις 
των φορέων, προσαρμοσμένες στα νέα δεδομένα (ψηφιοποίηση δράσεων, υλοποίηση σε 
ανοικτούς χώρους κ.α.), έτσι ώστε οι Σύλλογοι να χρηματοδοτηθούν, ανεξαρτήτως του 
αρχικού προγραμματισμού τους, ενώ δόθηκαν σχετικές παρατάσεις για την υλοποίηση των 
δράσεων. 

Φέτος και συγκεκριμένα την 7.1.2021, δηλαδή νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, 
ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 18 (δεκαοκτώ) νέες 
προσκλήσεις για επιχορήγηση μη κερδοσκοπικών νομικών οντοτήτων, μεταξύ των οποίων και 
πολιτιστικών σωματείων/συλλόγων για δράσεις σε όλο το φάσμα του σύγχρονου πολιτισμού, 
όπως θέατρο, χορός, μουσική, εικαστικές τέχνες, κινηματογράφος, γράμματα, φεστιβάλ και 
σύνθετες πολυθεματικές δράσεις, ψηφιακός πολιτισμός, πολιτιστικές δράσεις και 



3

προγράμματα για παιδιά και εφήβους, δράσεις και προγράμματα για την προώθηση της 
καθολικής προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στον πολιτισμό. 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέσω της Πύλης Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟΑ 
(http://drasis.culture.gr/index.php/anakoinwseis/140--2021) είχε ξεκινήσει ήδη από τις 7 
Ιανουαρίου και ολοκληρώθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2021 (κατόπιν ολιγοήμερης παράτασης 
που δόθηκε από την αρχικώς ορισθείσα προθεσμία της 22ας Φεβρουαρίου λόγω της 
σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε ολόκληρη τη χώρα). Προϋπόθεση για την υποβολή 
αιτημάτων ήταν η εγγραφή των Φορέων στο Μητρώο έως τις 15 Φεβρουαρίου 2021, ενώ 
τόσο η εγγραφή στο Μητρώο, όσο και η υποβολή αιτήματος διενεργούνταν ηλεκτρονικά. 

Πέραν των 18 αυτών προσκλήσεων ανακοινώθηκε την 01.02.2021 επιπλέον 
πρόσκληση στοχευμένη στην Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, η οποία αναρτήθηκε στην Πύλη 
Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟΑ (http://drasis.culture.gr/index.php/anakoinwseis/140-- 
2021). Στην εν λόγω ανάρτηση υπήρχαν οι σχετικοί όροι, οι προϋποθέσεις, οι προθεσμίες 
εγγραφής και υποβολής πρότασης καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία. Οι 
ενδιαφερόμενοι φορείς, οι οποίοι προϋποτίθεντο να ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 
Πολιτιστικών Φορέων, κλήθηκαν να υποβάλουν αρχικώς μέχρι τις 15 Μαρτίου 2021 (η οποία 
προθεσμία παρατάθηκε μέχρι 19 Μαρτίου 2021) το αίτημά τους ηλεκτρονικά, 
συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων (drasis.culture.gr). 

Πιο συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 36964/29-01-2021 Πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος του ΥΠΠΟΑ κλήθηκαν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου με 
κοινωφελείς ή πολιτιστικούς σκοπούς, στα οποία κατά τεκμήριο περιλαμβάνονται και 
μορφωτικοί, πολιτιστικοί και λαογραφικοί σύλλογοι, να υποβάλουν προτάσεις για την 
οικονομική ενίσχυση δράσεων που αφορούν στη μελέτη, διαφύλαξη και ανάδειξη της Άυλης 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας και θα υλοποιηθούν εντός του τρέχοντος έτους 2021.

Επί των υποβληθέντων ερωτημάτων 
Ως εκ τούτου και με βάση τα ανωτέρω εκτεθέντα, το τιθέμενο στο πρώτο και τρίτο 

ερώτημα ζήτημα εκφεύγει της αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
καθότι το ΥΠΠΟΑ, εξ ορισμού έχει αρμοδιότητα να στηρίζει και να ενισχύει οικονομικά, 
πολιτιστικές δράσεις πολιτιστικών σωματείων/συλλόγων, αλλά εκ του νόμου δεν δύναται να 
προβαίνει σε γενική οικονομική τους ενίσχυση υπέρ των καταστατικών τους σκοπών ή για την 
κάλυψη παγίων/λειτουργικών δαπανών τους.

Ομοίως, επί του τιθεμένου στο δεύτερο ερώτημα ζητήματος σχετικά με τη δυνατότητα 
λήψης αναγκαίων μέτρων στήριξης των χοροδιδασκάλων, των μουσικοδασκάλων και των 
λαϊκών μουσικών σημειώνουμε ότι το ΥΠΠΟΑ, με ουσιαστική παρέμβαση και πρωτοβουλία 
του, και με τη συνδρομή των συναρμοδίων Υπουργείων, συνέστησε το Μητρώο Εργαζομένων 
στον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τομέα, το οποίο, ενώ ξεκίνησε την λειτουργία του ως 
σύστημα χαρτογράφησης του χώρου του Πολιτισμού και των επαγγελματιών του, 
προκειμένου να καθίσταται δυνατή η χάραξη κατάλληλων δημόσιων πολιτικών, εξελίχθηκε και 
λειτουργεί προσωρινά, λόγω των συνθηκών, με τη συνεργασία των συναρμόδιων 
Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών, ως χρηματοδοτικό 
εργαλείο στήριξης, προκειμένου να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι εργαζόμενοι, 
στους οποίους εμπίπτουν και οι ως άνω κατηγορίες. Προς αποφυγή ασκόπων επαναλήψεων 
παραπέμπουμε στην υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΠΟΑ/37497/22-02-2021 απάντηση επί της με αριθμό 
πρωτοκόλλου 3656/28.1.2021 ερώτησης στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. 

Σημειώνεται μάλιστα ότι πραγματοποιήθηκε επέκταση της καταβολής της 
αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης 
και του πολιτισμού, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 δυνάμει της με αριθμ. οικ. 
9501/323      (ΦΕΚ Β 823/2.3.2021) κοινής υπουργικής απόφασης, με την οποία 
τροποποιήθηκε η υπό στοιχεία οικ. 1638/45/14-1-2021 κοινή υπουργική απόφαση με τίτλο 
«Όροι και προϋποθέσεις ένταξης στα μέτρα στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του 
πολιτισμού για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020» (Β' 112 και Β' 401). Πιο 
συγκεκριμένα, στην ως άνω υπό στοιχεία οικ. 1638/45/14-1-2021 ΚΥΑ προστέθηκε άρθρο 1Α, 
με το οποίο προβλέφθηκε η διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους μήνες 
Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 στους καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της 
τέχνης και του πολιτισμού.
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Ως προς το τέταρτο ερώτημα σχετικά με το ζήτημα της ύπαρξης διαθέσιμων 
κονδυλίων στο Ταμείο Προσφυγικής Ανταλλάξιμης Περιουσίας (ΤΑ.Π.Α.Π.), σημειώνεται ότι το 
εν λόγω ζήτημα εκφεύγει της αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Ο Υφυπουργός 
Πολιτισμού και Αθλητισμού
Νικόλας Γιατρομανωλάκης

Πίνακας αποδεκτών:
1. Βουλευτή κ. Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο
2. Βουλευτή κα Αθανασία (Σία) Αναγνωστοπούλου
3. Βουλευτή κ. Ελευθέριο Αβραμάκη
4. Βουλευτή κα Ειρήνη Αγαθοπούλου
5. Βουλευτή κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη
6. Βουλευτή κ. Αλέξανδρο - Χρήστο Αυλωνίτη
7. Βουλευτή κα Άννα Βαγενά
8. Βουλευτή κ. Σωκράτη Βαρδάκη
9. Βουλευτή κα Καλλιόπη Βέττα
10. Βουλευτή κ. Χρήστο Γιαννούλη
11. Βουλευτή κα Αναστασία (Νατάσα) Γκαρά
12. Βουλευτή κ. Γιάννη Γκιόλα
13. Βουλευτή κ. Θεόδωρο Δρίτσα
14. Βουλευτή κα Τάνια Ελευθεριάδου
15. Βουλευτή κ. Κωνσταντίνο Ζαχαριάδη
16. Βουλευτή κ. Κωνσταντίνο Ζουράρι
17. Βουλευτή κ. Νικόλαο Ηγουμενίδη
18. Βουλευτή κ. Μανόλη Θραψανιώτη
19. Βουλευτή κ. Διονύση Καλαματιανό
20. Βουλευτή κα Φρόσω Καρασαρλίδου
21. Βουλευτή κ. Γιώργο Κατρούγκαλο
22. Βουλευτή κ. Μάριο Κάτση
23. Βουλευτή κα Χαρούλα (Χαρά) Καφαντάρη
24. Βουλευτή κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή
25. Βουλευτή κ. Σπύρο Λάππα
26. Βουλευτή κα Κυριακή Μάλαμα
27. Βουλευτή κ. Χάρη Μαμουλάκη
28. Βουλευτή κ. Κώστα Μάρκου
29. Βουλευτή κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη
30. Βουλευτή κ. Γιάννη Μπαλάφα
31. Βουλευτή κ. Κωνσταντίνο Μπάρκα
32. Βουλευτή κ. Ιωάννη Μπουρνούς
33. Βουλευτή κ. Θάνο Μωραΐτη
34. Βουλευτή κα Αικατερίνη Νοτοπούλου
35. Βουλευτή κ. Σάκη Παπαδόπουλο
36. Βουλευτή κ. Γιώργο Παπαηλιού
37. Βουλευτή κα Αικατερίνη Παπανάτσιου
38. Βουλευτή κα Θεοπίστη Πέρκα
39. Βουλευτή κ. Γιάννη Ραγκούση
40. Βουλευτή κ. Νεκτάριο Σαντορινιό
41. Βουλευτή κ. Γιάννη Σαρακιώτη
42. Βουλευτή κ. Πάνο Σκουρολιάκο
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43. Βουλευτή κα Μπέττυ Σκούφα
44. Βουλευτή κ. Χρήστο Σπίρτζη
45. Βουλευτή κ. Νικόλαο Συρμαλένιο
46. Βουλευτή κα Ολυμπία Τελιγιορίδου
47. Βουλευτή κ. Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
48. Βουλευτή κ. Σωκράτη Φάμελλο
49. Βουλευτή κ. Αλέξη Χαρίτση
50. Βουλευτή κ. Δημήτριο Χαρίτου
51. Βουλευτή κ. Μίλτο Χατζηγιαννάκη
52. Βουλευτή κα Ραλλία Χρηστίδου
53. Βουλευτή κ. Γεώργιο Ψυχογιό
54. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Σύγχρονου Πολιτισμού
3. ΓΔΣΠ
4. ΔΙΝΕΠΟΚ
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