
 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2021 

 

672.000€ από το ΥΠΠΟΑ για την ενίσχυση δράσεων εικαστικών τεχνών, 
αρχιτεκτονικής, φωτογραφίας και σχεδίου 

  

Επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 672.000 ευρώ ανακοινώνονται σήμερα από το 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μετά από πρόσκληση του ΥΠΠΟΑ, μέσω του 
Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων για επιχορήγηση ή/και αιγίδα σε δράσεις 
εικαστικών τεχνών, αρχιτεκτονικής, φωτογραφίας και σχεδίου, στις 7 Ιανουαρίου 
2021. Στόχος της πρόσκλησης είναι η υποστήριξη έργων που συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη και προώθηση υψηλής ποιότητας σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού. 

Το ΥΠΠΟΑ, σε ό,τι αφορά την οικονομική και ηθική υποστήριξη φορέων και δράσεων, 
θέτει τις εξής προτεραιότητες:  

- Στήριξη, ανάδειξη και προβολή της σύγχρονης ελληνικής καλλιτεχνικής  δημιουργίας 
στην Ελλάδα και  στο εξωτερικό. 

- Προαγωγή της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα μέσω της πρότασης  και του δημόσιου 
διαλόγου γύρω από αυτή. 

- Ανάπτυξη κοινού. 

- Στήριξη του έργου νέων καλλιτεχνών. 

- Συμβολή της πρότασης στην εμπέδωση του χαρακτήρα και στην ενίσχυση της φήμης 
της ελληνικής σύγχρονης τέχνης σε διεθνές επίπεδο. 

- Εξοικείωση και συμμετοχή των παιδιών και των νέων στον πολιτισμό. 

-Προαγωγή της συμπεριληπτικότητας, της προσβασιμότητας και της 
συμμετοχικότητας στον πολιτισμό, με έμφαση σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 

-Καταπολέμηση των στερεοτύπων και των διακρίσεων, αποδοχή της 
διαφορετικότητας καθώς και ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                    

------ 



- Ενθάρρυνση των δημιουργικών συνεργειών μεταξύ καλλιτεχνών και καινοτόμων 
συνεργατικών καθώς και διατομεακών σχημάτων. 

-Ενίσχυση μοντέλων πολιτιστικής διαχείρισης, σχεδιασμού, παραγωγής και 
προβολής/διάχυσης βιώσιμων πολιτιστικών δράσεων. 

- Ανάπτυξη δράσεων στην περιφέρεια, με σκοπό τη στήριξη και  αξιοποίηση τοπικών 
πολιτιστικών θεσμών, τη συμβολή στην οικονομική αναζωογόνηση και στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας. 

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

− Ανδρέα Γιακουμακάτο, καθηγητή Αρχιτεκτονικής, Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της 
Τέχνης, ΑΣΚΤ 

− Ηρακλή Παπαϊωάννου, επιμελητή-προϊστάμενο Συλλογών του MOMus-Μουσείο 
Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης 

− Αφροδίτη Λίτη, γλύπτρια-καθηγήτρια ΑΣΚΤ 

− Άννα Μυκονιάτη, επιμελήτρια-επιστημονική συνεργάτη του ΕΜΣΤ 

− Αντώνη Σκλεπάρη, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εικαστικών, Αρχιτεκτονικής, 
Φωτογραφίας και Μουσείων Σύγχρονου Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ 

εξέτασε λεπτομερώς τις 107 προτάσεις για επιχορήγηση ή/και αιγίδα που 
υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα και ηλεκτρονικά μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών 
Φορέων, στις 07.01.2021, από φορείς εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πολιτιστικών 
Φορέων. 

Από τις 107 προτάσεις που υπεβλήθησαν, οι 56 αξιολογήθηκαν θετικά για 
επιχορήγηση ή/και αιγίδα κατά περίπτωση. 

 

Ακολουθεί ο πίνακας με τα ποσά επιχορήγησης ανά φορέα: 

 

Α/Α Φορέας Πρόταση  Αιγίδα Επιχορήγηση 

48 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ <<ΦΗΓΟΣ>> 

Ο Αλέξανδρος 
φορά την πανοπλία 
του! 

Ναι 5.000,00€ 


