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Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
ανακοίνωσε μέτρα στήριξης για τον Πολιτισμό
Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος
Προδρόμου ανακοίνωσε σήμερα, στο Υπουργείο, μέτρα στήριξης για τον
Πολιτισμό.
Συγκεκριμένα, ο κ. Προδρόμου ανέφερε: «Επειδή στο Υπουργείο αυτό εκτός από
τον Πολιτισμό έχουμε και την Εκπαίδευση –μαζί βέβαια με τα θέματα του
Αθλητισμού και της Νεολαίας- θέλω σήμερα να σημειώσω ότι μπροστά στις
έκτακτες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία, περισσότερο επείγοντα ήταν
τα ζητήματα που αφορούσαν σχεδόν εκατό χιλιάδες παιδία και άλλα τόσα
νοικοκυριά, με την αναστολή της φοίτησης στα σχολεία.
Επειδή έπρεπε να ασχοληθούμε κατεπειγόντως με την εκπαίδευση, αυτό δεν
σημαίνει ότι ξεχάσαμε τον πολιτισμό, τα ζητήματα που αφορούν στην πολιτιστική
δραστηριότητα και τα προβλήματα που σίγουρα αντιμετωπίζουν μέσα σε αυτή
την κατάσταση και οι δημιουργοί, οι καλλιτέχνες, οι επαγγελματίες.
Παίρνοντας και τα μηνύματα από φορείς ή από προσωπικότητες στον πολιτιστικό
χώρο, μαζί με τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες εξετάσαμε μια σειρά μέτρων με τα
οποία θέλουμε αμέσως να στηρίξουμε τους επαγγελματίες και γενικότερα την
πολιτιστική δημιουργία και όσο το δυνατόν να αντισταθμίσουμε απώλειες που

δημιουργούν οι έκτακτες συνθήκες, η αναστολή των κανονικών δραστηριοτήτων
και τα περιοριστικά μέτρα.
Θέλω να κοινοποιήσω σήμερα κάποιες πρώτες αποφάσεις, αφού για κάποια
άλλα ζητήματα θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε τυχόν μέτρα.
▪

Κατ’ αρχάς εννοείται ότι εκεί όπου έχουμε στον χώρο του πολιτισμού
οικονομικές οντότητες, επιχειρήσεις, θα εφαρμόζεται το σχέδιο της
Κυβέρνησης και, εφόσον μειώνονται οι εργασίες τους σε ποσοστό
τουλάχιστον 25%, θα επιδοτηθούν οι μισθοί σε ποσοστό 60%,
προκειμένου να στηριχθούν οι εργαζόμενοι, αλλά και να παραμείνει
ενεργός η συγκρότηση των μονάδων.

▪

Ταυτόχρονα, εφαρμόζεται και εδώ η αναστολή πληρωμής δόσεων για
τυχόν δάνεια, κάτι που σίγουρα αφορά πολλούς και στον χώρο του
πολιτισμού.

▪

Όπως και όλα τα άλλα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί για
συγκεκριμένες κατηγορίες συμπολιτών μας.

Ειδικότερα όμως όσον αφορά στο Υπουργείο μας, ως Υπουργείο Πολιτισμού,
προχωράμε σε κάποιες αποφάσεις και πρόσθετα μέτρα για τη στήριξη των
φορέων και των δημιουργών στον τομέα του πολιτισμού:
-

Για εγκεκριμένες δραστηριότητες στο πρόγραμμα των Πολιτιστικών
Υπηρεσιών που θα γίνουν μέχρι το α’ τρίμηνο του 2021, θα καταβληθεί
τώρα η πρώτη δόση. Ενώ για εγκεκριμένες δραστηριότητες και
εκδηλώσεις που θα ακυρωθούν, θα καλυφθούν τα έξοδα που ήδη έγιναν.

-

Στήριξη συλλογικών φορέων –ασχέτως της λειτουργίας- με τη συνέχιση
της χρηματοδότησης των λειτουργικών εξόδων τους προκειμένου να
διατηρηθεί η βιωσιμότητά τους και να εξασφαλισθεί η συνέχειά τους για να
μπορέσουν να προσφέρουν πολιτιστικά προγράμματα στο κοινό στη
συνέχεια. Συγκεκριμένα, ποσό € 1,045 εκατ. θα διατεθεί για τις τέσσερις

Στέγες Γραμμάτων και Τεχνών σε Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσό και Πάφο,
στις δυο Στέγες Χορού σε Λευκωσία και Λεμεσό και στο Θέατρο Ριάλτο
στη Λεμεσό.

-

Στήριξη σε όσους έχουν προβεί σε δαπάνες που δεν είναι ανακτήσιμες
προκειμένου να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες στην
Κύπρο όσο και αλλού, οι οποίες δεν θα γίνουν. Μιλάμε για αεροπορικά
εισιτήρια, αγορά υπηρεσιών για τεχνική υποστήριξη, έξοδα διοργάνωσης
κ.ο.κ.
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συνδράμουμε με την καταβολή ενός ποσοστού των δαπανών.

-

Παρομοίως θα εξετασθούν και αιτήματα για ζημιές που έχουν προκύψει σε
κινηματογραφικά γυρίσματα ή την προετοιμασία γυρισμάτων κατά την
περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου 2020, τα οποία έχουν ανασταλεί και θα
επιδιώξουμε συνεισφορά σε κάποιο ύψος από το Υπουργείο.

-

Πρόσθετα, εξετάζοντας δυνατότητες που μπορεί να μας δώσουν άλλες
εξοικονομήσεις, θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε την πολιτιστική
δημιουργία και την οικονομική θέση των καλλιτεχνών και δημιουργών:

o αυξάνοντας κατά 50% το κονδύλι που προβλέπεται για την Αγορά
Έργων Τέχνης για την Κρατική Συλλογή,
o ενισχύοντας
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την

κινηματογραφική

προβολή

ευρωπαϊκών παραγωγών –συμπεριλαμβανόμενων βέβαια και των
κυπριακών,
o ενθαρρύνοντας και προβάλλοντας τη διαδικτυακή κινηματογραφική
και οπτικο-ακουστική δραστηριότητα, σε ταινίες μικρού μήκους,
ντοκιμαντέρ και animation.

Ξεχωριστά θέλω να αναφέρω ότι σε συντονισμό και με τον Θ.Ο.Κ.
θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να στηρίξουμε περισσότερο, σε αυτή
την κρίσιμη περίοδο, τους επαγγελματίες στον χώρο του θεάτρου και των
θεατρικών παραγωγών».

