ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ
το σχζδιο νόμου με τίτλο «Περιφερειακή Πολιτική φγχρονου Πολιτισμοφ»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟ
Η ζλλειψθ ςυγκροτθμζνθσ περιφερειακισ πολιτικισ για τον φγχρονο Πολιτιςμό, θ οποία
διαπιςτϊνεται ςτισ υπάρχουςεσ δομζσ του Τπουργείου Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, όπου
υπερτεροφν ςυντριπτικά οι αποκεντρωμζνεσ όςο και οι κεντρικζσ διοικθτικζσ και
οικονομικζσ δομζσ τθσ Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ, επιτάςςουν τθ δυναμικι χάραξθ
περιφερειακισ πολιτιςμικισ πολιτικισ και ςτο πεδίο του φγχρονου Πολιτιςμοφ. Σο γεγονόσ
αυτό αντανακλάται και ςτθ διαφορά φψουσ των διατικζμενων πόρων του Σομζα
Πολιτιςμοφ του Τπουργείου μεταξφ Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ και φγχρονου Πολιτιςμοφ.
Με το παρόν τροποποιοφνται ι προςτίκενται κατά περίπτωςθ νζεσ διατάξεισ ςτον ιςχφοντα
Οργανιςμό του Τπουργείου (π.δ. 4/2018, Αϋ 7) προκειμζνου οι ανωτζρω ελλείψεισ να
κεραπευκοφν και να καταςτρωκεί μια νζα δομι για τον φγχρονο Πολιτιςμό.
Η ανάγκθ αναςυγκρότθςθσ τθσ ςφγχρονθσ πολιτιςμικισ ταυτότθτασ και ανάδειξθσ των
πόλεων και των περιφερειϊν ςτθρίηεται ςτουσ κεντρικοφσ άξονεσ τθσ ςυμπερίλθψθσ όλων
των πλθκυςμιακϊν ομάδων χωρίσ διακρίςεισ και αποκλειςμοφσ, τθσ πολιτιςμικισ ςυνοχισ
μζςα από τθ μείωςθ των ανιςοτιτων, των ςυμμετοχικϊν διαδικαςιϊν και τθσ παραγωγικισ
και οικονομικισ αναηωογόνθςθσ. Προσ τον ςκοπό τθσ πολιτιςμικισ ανάπτυξθσ δίνεται
ζμφαςθ ςτθν πολιτιςμικι ανάπτυξθ τθσ περιφζρειασ, ςτθν οργάνωςθ δικτφου πολιτιςμοφ
ςε ςυνεργαςία με φορείσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ, ςτθν αξιοποίθςθ του ενεργοφ τοπικοφ
πολιτιςμικοφ κεφαλαίου και ςτθν ενίςχυςθ τθσ ςφγχρονθσ πολιτιςμικισ δθμιουργίασ, μζςα
από τθν εκπόνθςθ και εφαρμογι Περιφερειακϊν Επιχειρθςιακϊν χεδίων.
Επιμζρουσ ςτόχουσ τθσ περιφερειακισ πολιτιςμικισ πολιτικισ αποτελοφν θ ανάδειξθ και
ενςωμάτωςθ καλϊν πολιτιςτικϊν πρακτικϊν, ο ςυντονιςμόσ πολιτιςτικϊν δράςεων ανά τθν
περιφζρεια και διαπεριφερειακά, θ οργάνωςθ ςθμείων επαφισ δθμιουργϊν και κοινοφ, θ
διευκόλυνςθ του δθμιουργικοφ, καλλιτεχνικοφ-πολιτιςμικοφ διαλόγου, θ διαχείριςθ και
διάδοςθ τθσ πολιτιςμικισ πλθροφορίασ, θ προςβαςιμότθτα, θ ςυνεργαςία και διάδραςθ
δθμιουργϊν, παραγωγϊν και «καταναλωτϊν» πολιτιςμοφ κακϊσ και θ ενίςχυςθ τθσ
πολιτιςτικισ βιομθχανίασ, τθσ τοπικισ παραγωγισ ςφγχρονων πολιτιςμικϊν προϊόντων, τθσ
καινοτομίασ και τθσ εξωςτρζφειασ.
Σο Τπουργείο Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ κα αποτελζςει τον κεντρικό ςυνομιλθτι και
υποςτθρικτι για τθν κατάρτιςθ των Περιφερειακϊν Επιχειρθςιακϊν χεδίων πολιτιςμικισ
ανάπτυξθσ, μζςω τθσ Ειδικισ Γραμματείασ φγχρονου Πολιτιςμοφ και τθσ κεςμοκζτθςθσ
υμβουλίου Περιφερειακισ Πολιτιςμικισ Πολιτικισ και υμβουλίου φγχρονου Πολιτιςμοφ,
ςυγκροτοφμενων από υπθρεςιακοφσ και μθ υπθρεςιακοφσ παράγοντεσ. Αρμοδιότθτεσ των
υμβουλίων κα είναι μεταξφ άλλων ο ςχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ τθσ περιφερειακισ
πολιτικισ, μζςω τθσ ζγκριςθσ περιφερειακϊν επιχειρθςιακϊν ςχεδίων. Η κεντρικι δομι κα
ςυνδζεται, μζςω τθσ ςφςταςθσ νζασ Γενικισ Διεφκυνςθσ Περιφερειακισ Πολιτικισ
φγχρονου Πολιτιςμοφ υπαγόμενθσ ςτον Ειδικό Γραμματζα φγχρονου Πολιτιςμοφ του
ΤΠΠΟΑ, με τισ Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ φγχρονου Πολιτιςμοφ ςτισ περιφζρειεσ και τουσ
διμουσ τθσ χϊρασ.

Οι Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ φγχρονου Πολιτιςμοφ κα ςυμμετζχουν ςτθ ςφνταξθ των
Περιφερειακϊν Επιχειρθςιακϊν χεδίων και ςτθν υλοποίθςθ αυτϊν, μζςω των Χϊρων
Βιβλίου και Πολιτιςμοφ και Δθμιουργικϊν Κόμβων, που κα ζχουν τοπικό χαρακτιρα και κα
δικτυϊνονται μεταξφ τουσ ανά τθν επικράτεια. Οι Χϊροι Βιβλίου και Πολιτιςμοφ και οι
Δθμιουργικοί Κόμβοι, που, είτε ςυςτεγάηονται είτε όχι, αναλόγωσ των χωρικϊν
δυνατοτιτων, κα βρίςκονται ςε ςθμεία υψθλισ επιςκεψιμότθτασ και προςβαςιμότθτασ,
είτε ςε κτίρια που ανικουν ςτο ΤΠ.ΠΟ.Α. είτε ςε κτίρια που κα διαμορφωκοφν ςε
ςυνεργαςία με άλλεσ υπθρεςίεσ του ΤΠ.ΠΟ.Α., με τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ ι με τρίτουσ
ενϊ κα διακζτουν εξειδικευμζνο προςωπικό και ςφγχρονο εξοπλιςμό. τακμοί
πλθροφόρθςθσ των δράςεων του δικτφου δφνανται επίςθσ να ενςωματωκοφν ςε
υπάρχουςεσ πολιτιςτικζσ δομζσ, όπωσ πολιτιςτικά κζντρα, βιβλιοκικεσ, μουςεία,
βιβλιοκικεσ, πινακοκικεσ κ.λπ.. Οι ωσ άνω χϊροι μζςα από τισ δυνατότθτεσ τθσ ψθφιακισ
διαςφνδεςθσ ςυνδζουν το ενδιαφερόμενο κοινό με το πλθροφοριακό υλικό και τισ δράςεισ
των Περιφερειακϊν Διευκφνςεων και των χϊρων αυτϊν ςε κάκε περιφζρεια. Οι ωσ άνω
χϊροι κα διακζτουν χϊρουσ δθμιουργίασ και πολιτιςτικϊν δράςεων, φυςικισ και ψθφιακισ
βιβλιοκικθσ, λειτουργϊντασ ωσ ςθμεία ιςότιμθσ πρόςβαςθσ, ςυμμετοχισ και επικοινωνίασ
όλων ανεξαιρζτωσ των πολιτϊν.
Οι δράςεισ των δομϊν αυτϊν ςε τομείσ του ςφγχρονου πολιτιςμοφ (βιβλίο, κζατρο,
κινθματογράφοσ, χορόσ, μουςικι, εικαςτικά, ςφγχρονεσ παραςτατικζσ τζχνεσ, design, κ.λπ.)
κα υλοποιοφνται και κα διαςυνδζονται με τα ν.π.ι.δ. «Οργανιςμόσ Βιβλίου και Πολιτιςμοφ»
και «ACROPOLE CREATIVE HUB», τα οποία ιδρφονται με τισ διατάξεισ των Κεφαλαίων ΙΙ και
ΙΙΙ του παρόντοσ, οργανιςμοφσ με ςυμπλθρωματικό ρόλο, που κα απευκφνονται και κα
αλλθλεπιδροφν με το κοινό των οργανιςμϊν, φορζων και ςυλλογικοτιτων πολιτιςμοφ κάκε
περιοχισ (πολιτιςτικοί οργανιςμοί, ιδρφματα και εταιρείεσ, τοπικοί φορείσ, πανεπιςτιμια,
βιβλιοκικεσ, μουςεία, ωδεία, κινθματογραφικζσ λζςχεσ, Φεςτιβάλ, ΔΗΠΕΘΕ, ςφλλογοι,
φοιτθτικζσ ομάδεσ, κινιςεισ και ενϊςεισ πολιτϊν, εραςιτεχνικζσ ομάδεσ, καλλιτεχνικζσ
ομάδεσ και ςυνεργατικά ςχιματα, ερευνθτικζσ ομάδεσ και δίκτυα, πειραματικζσ ςκθνζσ,
ανεξάρτθτοι δθμιουργοί κ.λπ.). Αμφότερα τα υπό ίδρυςθ νπιδ κα ςυμμετζχουν ςτθ
ςτελζχωςθ του υμβουλίου Περιφερειακισ Πολιτιςμικισ Πολιτικισ φγχρονου Πολιτιςμοφ
και του υμβουλίου φγχρονου Πολιτιςμοφ. Θα μετζχουν επίςθσ ςτθν οργάνωςθ και ςτθν
υλοποίθςθ των Περιφερειακϊν Επιχειρθςιακϊν χεδίων, ςφμφωνα με τισ αρμοδιότθτεσ των
ωσ άνω υμβουλίων.
Η Περιφερειακι Διεφκυνςθ φγχρονου Πολιτιςμοφ Ακινασ δφναται να ζχει ζδρα το
Acropole, ςτο πλαίςιο λειτουργίασ του και ωσ χϊρου ςφγχρονθσ πολιτιςτικισ δθμιουργίασ.
Επιπλζον κα αποτελεί τον κεντρικό κόμβο δικτφωςθσ των Περιφερειακϊν Διευκφνςεων ανά
τθν επικράτεια. Ειδικά θ πόλθ τθσ Ελευςίνασ, θ οποία ζχει ιδιαίτερθ δυναμικι ωσ
Πολιτιςτικι Πρωτεφουςα τθσ Ευρϊπθσ 2021 και λόγω του ςτρατθγικοφ ςτόχου για το
πλαίςιο πολιτιςμοφ 2020-2030, δφναται να αποτελζςει ζνα επιπλζον δθμιουργικό ςθμείο
δικτφωςθσ, ϊςτε θ διεκνισ τεχνογνωςία που κα δθμιουργθκεί να διαχυκεί και ςτουσ
υπόλοιπουσ περιφερειακοφσ κόμβουσ, αποτελϊντασ ταυτόχρονα πόλο ζλξθσ χορθγιϊν και
ιδιωτικϊν ςυμμετοχϊν.
Ωσ κριτιρια επιλογισ των Περιφερειακϊν Διευκφνςεων φγχρονου Πολιτιςμοφ κα
ςυνεκτιμϊνται ςτοιχεία όπωσ θ φπαρξθ περιφερειϊν που αποτελοφν ςθμεία ειςόδου ςτθν
επικράτεια και διεκνοφσ αλλθλεπίδραςθσ, θ φπαρξθ νεανικοφ και πανεπιςτθμιακοφ

πλθκυςμοφ, οι υφιςτάμενεσ δομζσ που μποροφν να αξιοποιθκοφν με λελογιςμζνο κόςτοσ
του ΤΠΠΟΑ όςο και άλλων φορζων, οι ςυνκικεσ που ευνοοφν τθν πολιτιςτικι καινοτομία,
οι δυνατότθτεσ ςυνεργαςίασ με τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ α’ και βϋ βακμοφ, εντοπιςμζνα
ηθτιματα κοινωνικϊν ανιςοτιτων και θ φπαρξθ πρόςφορων πεδίων για ανάπτυξθ
πολιτιςμικοφ διαλόγου, πειραματικϊν κυττάρων, ςε ςυνκικεσ πολιτιςμικισ δθμοκρατίασ.
Σζλοσ, ενιςχφεται θ Ειδικι Γραμματεία φγχρονου Πολιτιςμοφ ςτο ζργο τθσ από τισ
υπθρεςίεσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ και Ηλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ ςε όλα τα κζματα διοίκθςθσ προςωπικοφ και πλθροφορικισ και από τισ
υπθρεςίεσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν για κάκε οικονομικό κζμα.
Προσ τον ςκοπό αυτόν ςυγκροτείται Αυτοτελζσ Σμιμα Γραμματείασ υμβουλίου
Περιφερειακισ Πολιτιςμικισ Πολιτικισ φγχρονου Πολιτιςμοφ και υμβουλίου φγχρονου
Πολιτιςμοφ, υπαγόμενο ςτθν Ειδικι Γραμματεία φγχρονου Πολιτιςμοφ, ϊςτε θ τελευταία
να ανταπεξζλκει ςτισ νζεσ, αυξθμζνεσ αρμοδιότθτεσ που προκφπτουν από τθ νζα δομι.
Β. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟ
Κεφάλαιο Α’ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΤΓΧΡΟΝΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ
Άρκρο 1
υγκρότθςθ υμβουλίου Περιφερειακισ Πολιτιςμικισ Πολιτικισ
Με τισ ρυκμίςεισ του εν λόγω άρκρου ορίηεται θ ςφνκεςθ του υμβουλίου Περιφερειακισ
Πολιτιςμικισ Πολιτικισ το οποίο ςυγκροτείται με απόφαςθ του Τπουργοφ Πολιτιςμοφ και
Ακλθτιςμοφ και προβλζπονται οι αρμοδιότθτζσ του, με ςτόχο τθν ενίςχυςθ του επιτελικοφ
του χαρακτιρα. τθ ςφνκεςι του, θ οποία αποτελείται από υπθρεςιακοφσ και μθ
παράγοντεσ, μετζχουν και μζλθ του Δ των ιδρυόμενων με τισ διατάξεισ των Κεφαλαίων ΙΙ
και ΙΙΙ του παρόντοσ νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου «Οργανιςμόσ Βιβλίου και
Πολιτιςμοφ» και «ACROPOL CREATIVE HUB».

Άρκρο 2 υγκρότθςθ υμβουλίου φγχρονου Πολιτιςμοφ
Με το άρκρο αυτό ορίηεται θ ςφνκεςθ του υμβουλίου φγχρονου Πολιτιςμοφ και
προβλζπονται οι αρμοδιότθτζσ του ςφμφωνα και με τισ επιμζρουσ διατάξεισ του παρόντοσ.
τθ ςφνκεςι του, θ οποία αποτελείται από υπθρεςιακοφσ και μθ παράγοντεσ, μετζχουν,
όπωσ και ςτθν περίπτωςθ του υμβουλίου του προθγοφμενου άρκρου, και μζλθ του Δ των
ιδρυόμενων με τισ διατάξεισ των Κεφαλαίων ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντοσ νομικά πρόςωπα
ιδιωτικοφ δικαίου «Οργανιςμόσ Βιβλίου και Πολιτιςμοφ» και «ACROPOL CREATIVE HUB».

Άρκρο 3
Με τισ διατάξεισ του εν λόγω άρκρου ορίηεται ότι ο Γενικόσ Γραμματζασ φγχρονου
Πολιτιςμοφ προεδρεφει ςτο υμβοφλιο Περιφερειακισ Πολιτιςμικισ Πολιτικισ και ςτο
υμβοφλιο φγχρονου Πολιτιςμοφ. Παράλλθλα ενιςχφεται θ Ειδικι Γραμματεία φγχρονου

Πολιτιςμοφ ςτο ζργο τθσ από τισ υπθρεςίεσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Διοικθτικισ
Τποςτιριξθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςε όλα τα κζματα διοίκθςθσ προςωπικοφ και
πλθροφορικισ και από τισ υπθρεςίεσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν για
κάκε οικονομικό κζμα. το άρκρο αυτό ορίηεται επίςθσ ρθτά ότι το Αυτοτελζσ Σμιμα
Γραμματείασ των υμβουλίων των άρκρων 1 και 2 του παρόντοσ, το οποίο ςυγκροτείται με
τισ διατάξεισ του άρκρου 5 του παρόντοσ, υπάγεται ςτθν Ειδικι Γραμματεία φγχρονου
Πολιτιςμοφ.

Άρκρο 4
Με τισ διατάξεισ του εν λόγω άρκρου προςτίκεται υποπερίπτωςθ εε ςτθν περ. γ’ τθσ παρ. 2
του άρκρου 55 του π.δ. 4/2018 (ΦΕΚ Α’ 7) περί αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων και
παρακολοφκθςθσ των παρεχόμενων επιχορθγιςεων ςτουσ επιχορθγοφμενουσ οργανιςμοφσ
και φορείσ.

Άρκρο 5 φςταςθ Αυτοτελοφσ Σμιματοσ Γραμματείασ υμβουλίου Περιφερειακισ
Πολιτιςμικισ Πολιτικισ και υμβουλίου φγχρονου Πολιτιςμοφ
Με τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου ςυςτινεται Σμιμα Γραμματείασ του υμβουλίου
Περιφερειακισ Πολιτιςμικισ Πολιτικισ φγχρονου Πολιτιςμοφ και του υμβουλίου
φγχρονου Πολιτιςμοφ, προβλζπεται θ υπαγωγι αυτοφ ςτον Ειδικό Γραμματζα φγχρονου
Πολιτιςμοφ και κακορίηονται οι αρμοδιότθτεσ αυτοφ.

Κεφάλαιο Β’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΓΧΡΟΝΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
Άρκρο 6 Γενικι Διεφκυνςθ Περιφερειακισ Πολιτικισ φγχρονου Πολιτιςμοφ
Με το άρκρο αυτό διαρκρϊνεται θ περιφερειακι δομι τθσ πολιτικισ για τον ςφγχρονο
πολιτιςμό. Ειδικότερα, ςυςτινεται Γενικι Διεφκυνςθ Περιφερειακισ Πολιτικισ φγχρονου
Πολιτιςμοφ ςτο Τπουργείο Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ ενϊ κακορίηονται και οι ςτρατθγικοί
ςκοποί αυτισ ενϊ προβλζπεται θ ςφςταςθ υπό τθν εποπτεία τθσ νζασ Γενικισ Διεφκυνςθσ
δεκατριϊν (13) περιφερειακϊν Διευκφνςεων φγχρονου Πολιτιςμοφ.

Άρκρο 7 Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ φγχρονου Πολιτιςμοφ
Με τισ ρυκμίςεισ του άρκρου αυτοφ εξειδικεφεται θ δομι εφαρμογισ τθσ περιφερειακισ
πολιτικισ για τον ςφγχρονο πολιτιςμό, με τθ ςφςταςθ περιφερειακϊν Διευκφνςεων
φγχρονου Πολιτιςμοφ και τον κακοριςμό επιχειρθςιακϊν ςτόχων και αρμοδιοτιτων
αυτϊν. Ζμφαςθ δίνεται ςτθν εν γζνει ςυνεργαςία με τοπικοφσ φορείσ ςφγχρονου
πολιτιςμοφ ενϊ ωσ αρμοδιότθτεσ των Διευκφνςεων αναφζρεται θ ανίχνευςθ δραςτιριων
ςε επίπεδο περιφζρειασ φορζων ςφγχρονου πολιτιςμοφ, θ κατάρτιςθ και ο ςχεδιαςμόσ
Περιφερειακϊν Επιχειρθςιακϊν χεδίων για τον φγχρονο Πολιτιςμό ςτθν περιοχι
αρμοδιότθτάσ τουσ, θ ειςαγωγι αυτϊν ςτο ςυςτθνόμενο με τισ διατάξεισ του παρόντοσ
υμβοφλιο Περιφερειακισ Πολιτιςμικισ Πολιτικισ προσ ζγκριςθ και θ μζριμνα για τθν

υλοποίθςι τουσ κακϊσ και θ ςφνταξθ προτάςεων για ζνταξθ ζργων
ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα ι θ υλοποίθςι τουσ από εκνικοφσ πόρουσ.

ςε

Περαιτζρω, προβλζπεται θ υλοποίθςθ των Περιφερειακϊν χεδίων μζςω ίδρυςθσ Χϊρων
Βιβλίου και Πολιτιςμοφ (ΧΩ.ΒΙ.ΠΟ.) ι Δθμιουργικϊν Κόμβων, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και
βάςει ςυγκεκριμζνων κριτθρίων προτεραιότθτασ των περιοχϊν αρμοδιότθτάσ τουσ, ςε
ςυνεργαςία με τα αρμόδια τμιματα και διευκφνςεισ τθσ Γ.Δ..Π.. Ο τοπικόσ χαρακτιρασ
των ΧΩ.ΒΙ.ΠΟ. και των Δθμιουργικϊν Κόμβων, οι οποίοι ιδρφονται κατόπιν ςφνταξθσ
ολοκλθρωμζνων προτάςεων των περιφερειακϊν Διευκφνςεων φγχρονου Πολιτιςμοφ,
ενιςχφεται από τθ διαςφνδεςθ αυτϊν μεταξφ τουσ ανά τθν επικράτεια όςο και με το
«ACROPOLE CREATIVE HUB» και τον «Οργανιςμό Βιβλίου και Πολιτιςμοφ» για τθν
υλοποίθςθ δράςεων. Οι ωσ άνω χϊροι δθμιουργοφνται ςε κτίρια που ανικουν ςτο
ΤΠ.ΠΟ.Α. είτε διαμορφϊνονται προσ τον ςκοπό αυτό ςε ςυνεργαςία με άλλουσ φορείσ και
κα διακζτουν χϊρουσ δθμιουργίασ και πολιτιςτικϊν δράςεων, λειτουργϊντασ ωσ ςθμεία
ιςότιμθσ πρόςβαςθσ, ςυμμετοχισ και επικοινωνίασ όλων ανεξαιρζτωσ των πολιτϊν. Σζλοσ,
οι ΧΩΒΙΠΟ και Δθμιουργικοί Κόμβοι μζςα από τισ δυνατότθτεσ τθσ ψθφιακισ διαςφνδεςθσ
ςυνδζουν το ενδιαφερόμενο κοινό με το πλθροφοριακό υλικό και τισ δράςεισ των
Διευκφνςεων και Χϊρων ςε κάκε περιφζρεια.
τουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ των Περιφερειακϊν Διευκφνςεων περιλαμβάνονται επίςθσ θ
ςυμμετοχι ςε διεκνι και ευρωπαϊκά προγράμματα, θ διοργάνωςθ και ςυμμετοχι ςε
επιμορφωτικά προγράμματα και επικοινωνιακζσ δράςεισ για τθν ενίςχυςθ τθσ ςφγχρονθσ
πολιτιςμικισ δθμιουργίασ. τόχουσ αποτελοφν και θ ανάπτυξθ πολιτιςμικοφ διαλόγου, θ
διεφρυνςθ ςυμμετοχισ ςτθν πολιτιςτικι παραγωγι ανά τθν επικράτεια, θ ενίςχυςθ τθσ
αλλθλεπίδραςθσ και διαςφνδεςθσ των δρϊντων ςτο χϊρο του ςφγχρονου πολιτιςμοφ και θ
διεφρυνςθ ςυμμετοχισ του κοινοφ, με προςζλκυςθ ομάδων όπωσ παιδιά, νεότερεσ θλικίεσ,
τρίτθ θλικία, ςε ςφγχρονεσ πολιτιςτικζσ δράςεισ, με ζμφαςθ ςε ευάλωτεσ ομάδεσ και με
ςτόχο τθν καταπολζμθςθ των διακρίςεων και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ. Περαιτζρω,
προβλζπεται πρακτικι άςκθςθ φοιτθτϊν ςτουσ χϊρουσ αρμοδιότθτάσ τουσ και θ εποπτεία
δθμιουργικϊν διαμονϊν (residencies) και ςυνεργατικϊν μθχανιςμϊν προϊκθςθσ των
τεχνϊν ςτο εξωτερικό, θ ςφναψθ προγραμματικϊν ςυμβάςεων ι μνθμονίων ςυνεργαςίασ
με φορείσ του δθμοςίου, με Ο.Σ.Α. α’ και β’ βακμοφ και φορείσ του ευρφτερου Δθμοςίου
Σομζα και θ διαχείριςθ χορθγιϊν ι δωρεϊν, για τθν υλοποίθςθ δράςεων του εγκεκριμζνου
Επιχειρθςιακοφ χεδίου. Ζμφαςθ δίνεται ςε αρμοδιότθτεσ ςχετικζσ με μορφωτικά
προγράμματα για τον ςφγχρονο πολιτιςμό, ςφναψθ προγραμματικϊν και διεπιςτθμονικϊν
ςυμφωνιϊν, ςυνζργειεσ με ςτόχο τθν ζρευνα και τθν καινοτομία, με ζμφαςθ ςτθν
πολιτιςτικι οικονομία και τθν ανάπτυξθ ςε επίπεδο πόλεων. Σζλοσ, ωσ ςτρατθγικόσ ςτόχοσ
των περιφερειακϊν Διευκφνςεων προβλζπονται θ προϊκθςθ ςυνεργαςιϊν ςε εκνικό και
διεκνζσ επίπεδο, μζςω τθσ διαςφνδεςθσ του πολιτιςμοφ με τθν επιχειρθματικότθτα, θ
διατομεακι ςυνζργεια πολιτιςμοφ, τουριςμοφ, πρωτογενοφσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ
και λοιπϊν υπθρεςιϊν προσ όφελοσ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ και θ δθμιουργία δομϊνμθχανιςμϊν για τθ διαςφάλιςθ άμεςθσ και ουςιαςτικισ ςυνεργαςίασ με τισ περιφερειακζσ
και δθμοτικζσ αρχζσ ςτον τομζα πολιτιςμοφ.
Περαιτζρω, προβλζπεται θ διάρκρωςθ των περιφερειακϊν Διευκφνςεων φγχρονου
Πολιτιςμοφ, οι οποίεσ υπάγονται ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ Περιφερειακισ Πολιτικισ
φγχρονου Πολιτιςμοφ του Τπουργείου Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, ζκαςτθ εκ των οποίων

ςυγκροτείται από τρία Σμιματα, όπωσ αναλυτικά προβλζπεται ςτισ διατάξεισ του άρκρου.
Οι επιχειρθςιακοί ςτόχοι κάκε Σμιματοσ κακορίηονται με τισ διατάξεισ του παρόντοσ
άρκρου.

Άρκρο 8
Με το άρκρο αυτό διαςαφθνίηεται ο αρικμόσ των ςυνολικϊν οργανικϊν κζςεων
προςωπικοφ του Τπουργείου Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ (τομζασ Πολιτιςμοφ), μζςω
αντικατάςταςθσ του άρ. 73 του π.δ. 4/2018 (ΦΕΚ Α’ 7), ο οποίοσ προκφπτει από τθν
προςκικθ 166 κζςεων ςτισ επί του παρόντοσ προβλεπόμενεσ κζςεισ, για τθ ςτελζχωςθ
όλων των τμθμάτων των περιφερειακϊν Διευκφνςεων φγχρονου Πολιτιςμοφ και τθσ
Γενικισ Διεφκυνςθσ Περιφερειακισ Πολιτικισ φγχρονου Πολιτιςμοφ και τθν ενίςχυςθ τθσ
διοικθτικισ υποςτιριξθ τθσ Ειδικισ Γραμματείασ φγχρονου Πολιτιςμοφ.

Άρκρο 9
Με το παρόν άρκρο διευκρινίηεται ο αρικμόσ των οργανικϊν κζςεων του μονίμου
προςωπικοφ προκειμζνου να καλυφκοφν οι ανάγκεσ ςτελζχωςθσ τθσ Ειδικισ Γραμματείασ
φγχρονου Πολιτιςμοφ και θ διοικθτικι υποςτιριξι τθσ, κατά κατθγορία, κλάδο και
ειδικότθτα, ενϊ παράλλθλα γίνεται διάκριςθ μεταξφ των κζςεων Πανεπιςτθμιακισ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.

Άρκρο 10
τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ γίνονται οι απαραίτθτεσ για λόγουσ ςαφινειασ
τροποποιιςεισ των διατάξεων του Οργανιςμοφ του Τπουργείου Πολιτιςμοφ (π.δ. 4/2018,
ΦΕΚ Αϋ 7) προκειμζνου να ενςωματωκοφν οι επιμζρουσ κεςπιηόμενεσ τροποποιιςεισ ςτθ
δομι του και να οριςτοφν τα προςόντα των προϊςταμζνων τθσ νζασ διάρκρωςθσ.
Ειδικότερα, διαςαφθνίηεται ο κλάδοσ και θ ειδικότθτα του Προϊςταμζνου τθσ Γενικισ
Διεφκυνςθσ Περιφερειακισ Πολιτικισ φγχρονου Πολιτιςμοφ, των Περιφερειακϊν
Διευκφνςεων φγχρονου Πολιτιςμοφ κακϊσ και των επιμζρουσ Σμθμάτων αυτϊν και τζλοσ
του Προϊςταμζνου του Αυτοτελοφσ Σμιματοσ Γραμματείασ του υμβουλίου Περιφερειακισ
Πολιτιςμικισ Πολιτικισ φγχρονου Πολιτιςμοφ και του υμβουλίου φγχρονου Πολιτιςμοφ,
το οποίο υπάγεται ςτον Ειδικό Γραμματζα φγχρονου Πολιτιςμοφ. Περαιτζρω, γίνονται οι
απαραίτθτεσ προςκικεσ ςτο άρκρο 63 του π.δ. 4/2018 για τθν ενίςχυςθ τθσ Ειδικισ
Γραμματείασ φγχρονου Πολιτιςμοφ μζςω ςφςταςθσ Σμιματοσ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου
Δυναμικοφ, οι αρμοδιότθτεσ του οποίου κακορίηονται με τισ διατάξεισ του παρόντοσ ενϊ
προςτίκεται φράςθ ςτισ αρμοδιότθτεσ του Σμιματοσ Καινοτόμων Τπθρεςιϊν και
Απλοφςτευςθσ Διαδικαςιϊν (περ. αα), ββ) και γγ) τθσ παρ. 3α ςτο άρκρο 64 του π.δ. 4/2018
(Αϋ 7)) προκειμζνου να προβλεφκεί ρθτά θ ςυνεκτίμθςθ των νζων οργανικϊν μονάδων τθσ
Ειδικισ Γραμματείασ φγχρονου Πολιτιςμοφ ςτθν Κεντρικι Τπθρεςία.

Άρκρο … Ζναρξθ ιςχφοσ
Με το παρόν άρκρο ορίηεται θ ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ.

