ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ
του Τπουργείου Πολιτιςμοφ και Αθλητιςμοφ
με τίτλο «Περιφερειακή Πολιτική φγχρονου Πολιτιςμοφ»

ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ
Άρθρο 1
υγκρότηςη υμβουλίου Περιφερειακήσ Πολιτιςμικήσ Πολιτικήσ
1. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ ςυγκροτείται υμβοφλιο
Περιφερειακισ Πολιτιςμικισ Πολιτικισ, που αποτελείται από δεκατρία (13) μζλθ, με τθ
ςχετικι ποςόςτωςθ που προβλζπεται ςτο άρκρο 6 παρ. 1β του ν. 2839/2000 (ΦΕΚ Α’ 196), ωσ
εξισ:
α) Σον Ειδικό Γραμματζα φγχρονου Πολιτιςμοφ, ωσ Πρόεδρο,
β) Σον Προϊςτάμενο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Περιφερειακισ Πολιτικισ φγχρονου
Πολιτιςμοφ, θ οποία ςυςτινεται με τισ διατάξεισ του παρόντοσ,
γ) Σον Προϊςτάμενο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ φγχρονου Πολιτιςμοφ,
δ) δφο (2) Προϊςταμζνουσ Περιφερειακϊν Διευκφνςεων φγχρονου Πολιτιςμοφ, οι οποίεσ
ςυςτινονται με τισ διατάξεισ του παρόντοσ, με ειδικότθτεσ που ςχετίηονται με τισ
αρμοδιότθτεσ του υμβουλίου, αναπλθροφμενουσ από πρόςωπα με τα ίδια προςόντα,
ε) Σον Πρόεδρο του Διοικθτικοφ υμβουλίου του ν.π.ι.δ. με τθν επωνυμία «Μθτροπολιτικόσ
Οργανιςμόσ Μουςείων Εικαςτικϊν Σεχνϊν Θεςςαλονίκθσ» ιδρυκζντοσ με το άρκρο 1 του ν.
4572/2018 (ΦΕΚ Α’ 188),
ςτ) ζνα (1) μζλοσ του Δ.. του ν.π.ι.δ. «Οργανιςμόσ Βιβλίου και Πολιτιςμοφ», το οποίο
ιδρφεται με τισ διατάξεισ του Κεφαλαίου ΙΙ του παρόντοσ,
η) ζνα (1) μζλοσ του Δ.. του ν.π.ι.δ. «ACROPOLE CREATIVE HUB», το οποίο ιδρφεται με τισ
διατάξεισ του Κεφαλαίου ΙΙΙ του παρόντοσ,
θ) τρεισ (3) εγνωςμζνου κφρουσ προςωπικότθτεσ από τον ακαδθμαϊκό χϊρο και τον χϊρο του
πολιτιςμοφ,
κ) ζνα (1) μζλοσ τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Διμων Ελλάδοσ (Κ.Ε.Δ.Ε.),
ι) ζνα (1) μζλοσ τθσ Ζνωςθσ Περιφερειϊν Ελλάδοσ (ΕΝ.Π.Ε.).
2. Αρμοδιότθτεσ του υμβουλίου Περιφερειακισ Πολιτιςμικισ Πολιτικισ είναι οι κάτωκι:
α) θ ανάλυςθ, ο ςχεδιαςμόσ και θ ειςιγθςθ ςτον Τπουργό Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ για
κζματα ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ τθσ περιφερειακισ πολιτικισ για τον ςφγχρονο
πολιτιςμό,
β) θ ενίςχυςθ τθσ δικτφωςθσ των δραςτιριων και επιδραςτικϊν φορζων πολιτιςμοφ ςτθν
τοπικι κοινωνία και περιφζρεια,
γ) θ εξζταςθ ςτρατθγικισ ςθμαςίασ κεμάτων για τθν πολιτιςμικι οργάνωςθ τθσ περιφζρειασ,
δ) ο ςυντονιςμόσ, ο ζλεγχοσ και θ αξιολόγθςθ του ζργου των Περιφερειακϊν Διευκφνςεων
φγχρονου Πολιτιςμοφ,
ε) θ ςυνεργαςία με τουσ Προϊςταμζνουσ των Περιφερειακϊν Διευκφνςεων φγχρονου
Πολιτιςμοφ, οι οποίεσ ςυςτινονται με τισ διατάξεισ του παρόντοσ,
ςτ) ο κακοριςμόσ προδιαγραφϊν, θ αξιολόγθςθ και θ ζγκριςθ των περιφερειακϊν
επιχειρθςιακϊν ςχεδίων και ετθςίων ςχεδίων δράςθσ τα οποία ςυντάςςουν οι

Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ φγχρονου Πολιτιςμοφ και τα οποία ςυνοδεφονται από μελζτεσ
εκτίμθςθσ πολιτιςμικϊν επιπτϊςεων,
η) θ ειςιγθςθ για τθν ανάκεςθ μελετϊν και ερευνϊν ςχετικά με ηθτιματα περιφερειακισ
πολιτικισ ςφγχρονου πολιτιςμοφ,
θ) θ πιςτοποίθςθ των Χϊρων Βιβλίου και Πολιτιςμοφ (ΧΩ.ΒΙ.ΠΟ.) και των Δθμιουργικϊν
Κόμβων ςτθν περιφζρεια.

Άρθρο 2
υγκρότηςη υμβουλίου φγχρονου Πολιτιςμοφ
1. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ ςυγκροτείται υμβοφλιο
φγχρονου Πολιτιςμοφ (υΠ), που αποτελείται από ζντεκα (11) μζλθ με τθ ςχετικι
ποςόςτωςθ που προβλζπεται ςτο άρκρο 6 παρ. 1β του ν. 2839/2000 (ΦΕΚ Α’ 196), ωσ εξισ:
α) Σον Ειδικό Γραμματζα φγχρονου Πολιτιςμοφ ωσ Πρόεδρο
β) Σον Προϊςτάμενο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ φγχρονου Πολιτιςμοφ,
γ) Σον (1) Προϊςτάμενο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Περιφερειακισ
Πολιτικισ φγχρονου Πολιτιςμοφ, θ οποία ςυςτινεται με τισ διατάξεισ του παρόντοσ,
δ) ζνα (1) μζλοσ του Δ.. του ν.π.ι.δ. «ACROPOLE CREATIVE HUB», το οποίο ιδρφεται με τισ
διατάξεισ του Κεφαλαίου ΙΙΙ του παρόντοσ,
ε) ζνα (1) μζλοσ του Δ.. του ν.π.ι.δ. «Οργανιςμόσ Βιβλίου και Πολιτιςμοφ», το οποίο ιδρφεται
με τισ διατάξεισ του Κεφαλαίου ΙΙ του παρόντοσ,
ςτ) Σον Πρόεδρο του Διοικθτικοφ υμβουλίου του ν.π.ι.δ. με τθν επωνυμία «Μθτροπολιτικόσ
Οργανιςμόσ Μουςείων Εικαςτικϊν Σεχνϊν Θεςςαλονίκθσ» ιδρυκζντοσ με το άρκρο 1 του ν.
4572/2018 (ΦΕΚ Α’ 188),
η) δφο (2) Προϊςταμζνουσ Περιφερειακϊν Διευκφνςεων φγχρονου Πολιτιςμοφ, οι οποίεσ
ςυςτινονται με τισ διατάξεισ του παρόντοσ, με ειδικότθτεσ που ςχετίηονται με τισ
αρμοδιότθτεσ του υμβουλίου, αναπλθροφμενουσ από πρόςωπα με τα ίδια προςόντα,
θ) δφο (2) εγνωςμζνου κφρουσ προςωπικότθτεσ από τον ακαδθμαϊκό χϊρο και τον χϊρο του
πολιτιςμοφ,
κ) ζναν (1) καλλιτεχνικό διευκυντι από εποπτευόμενο φορζα του Τπουργείου Πολιτιςμοφ
και Ακλθτιςμοφ ι επαγγελματία από τον χϊρο του ςφγχρονου πολιτιςμοφ.
2. Με τθν απόφαςθ ςυγκρότθςθσ του υμβουλίου φγχρονου Πολιτιςμοφ ορίηεται και ο
αναπλθρωτισ του Ειδικοφ Γραμματζα του Τπουργείου ωσ Προζδρου του υμβουλίου. Όταν
τον Ειδικό Γραμματζα αναπλθρϊνει άλλο μζλοσ του υμβουλίου, ςτθ κζςθ του ωσ μζλοσ
καλείται ο αναπλθρωτισ του μζλουσ αυτοφ.
3. Αρμοδιότθτεσ του υμβουλίου φγχρονου Πολιτιςμοφ είναι οι κάτωκι:
α) θ ειςιγθςθ ςτον Τπουργό Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ για κζματα ςχεδιαςμοφ,
ςτρατθγικισ και οριςμοφ προτεραιοτιτων τθσ πολιτικισ για τον ςφγχρονο πολιτιςμό, κατόπιν
ςυνεργαςίασ με τισ ςυναρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Τπουργείου Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, το
ν.π.ι.δ. «Οργανιςμόσ Βιβλίου και Πολιτιςμοφ» και το ν.π.ι.δ. «ACROPOLE CREATIVE HUB»,
β) ο κακοριςμόσ προδιαγραφϊν και θ αξιολόγθςθ των ςχεδίων δράςθσ τα οποία ςυντάςςουν
οι Διευκφνςεισ φγχρονου Πολιτιςμοφ του Τπουργείου Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, κακϊσ
και θ ζγκριςθ των ετιςιων προγραμμάτων δράςθσ,

γ) ο οριςμόσ ςτρατθγικϊν ςτόχων για τθν παραγωγι ςφγχρονου πολιτιςμοφ και τθ δικτφωςθ
πολιτιςτικϊν φορζων ςτθν ελλθνικι επικράτεια και διεκνϊσ και θ ενίςχυςθ των ςχετικϊν
δράςεων μζςω προκιρυξθσ ειδικϊν προγραμμάτων, βάςει των ςφγχρονων χρθματοδοτικϊν
εργαλείων,
δ) θ ειςιγθςθ για τθν ανάκεςθ μελετϊν και ερευνϊν ςχετικά με ηθτιματα ςφγχρονου
πολιτιςμοφ.
Άρθρο 3
το τζλοσ του β’ εδαφίου τθσ μόνθσ παραγράφου του άρκρου 48 του π.δ/τοσ 4/2018 (ΦΕΚ Α’
7) προςτίκεται φράςθ και εδάφιο γ’ ωσ εξισ:
«και προεδρεφει ςτο υμβοφλιο Περιφερειακισ Πολιτιςμικισ Πολιτικισ και ςτο υμβοφλιο
φγχρονου Πολιτιςμοφ. Η Ειδικι Γραμματεία φγχρονου Πολιτιςμοφ υποςτθρίηεται 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. τθν Ειδικι
Γραμματεία φγχρονου Πολιτιςμοφ υπάγεται το Αυτοτελζσ Σμιμα Γραμματείασ του
υμβουλίου Περιφερειακισ Πολιτιςμικισ Πολιτικισ φγχρονου Πολιτιςμοφ και του
υμβουλίου φγχρονου Πολιτιςμοφ, το οποίο ςυγκροτείται με τισ διατάξεισ του παρόντοσ.».

Άρθρο 4
τθν περ. γ’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 55 του π.δ/τοσ 4/2018 (ΦΕΚ Α’ 7) προςτίκεται
υποπερίπτωςθ εε ωσ εξισ:
«εε) Σθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων και τθν παρακολοφκθςθ των παρεχόμενων
επιχορθγιςεων ςτουσ επιχορθγοφμενουσ οργανιςμοφσ και φορείσ.»

Άρθρο 5
φςταςη Αυτοτελοφσ Σμήματοσ Γραμματείασ υμβουλίου Περιφερειακήσ Πολιτιςμικήσ
Πολιτικήσ και υμβουλίου φγχρονου Πολιτιςμοφ
Μετά από το άρκρο 55 του π.δ. 4/2018 (ΦΕΚ Αϋ 7) προςτίκεται άρκρο 55Α ωσ εξισ:
«Σο Σμιμα Γραμματείασ του υμβουλίου Περιφερειακισ Πολιτιςμικισ Πολιτικισ και του
υμβουλίου φγχρονου Πολιτιςμοφ είναι αρμόδιο για:
α) Σθν υποςτιριξθ των δραςτθριοτιτων των υμβουλίων Περιφερειακισ Πολιτιςμικισ
Πολιτικισ και φγχρονου Πολιτιςμοφ, τθ διαχείριςθ του αρχείου των ςυνεδριάςεων και τθ
διεκπεραίωςθ των υποκζςεων που ειςάγονται ςε αυτό.
β) Σθν ζκδοςθ τθσ θμεριςιασ διάταξθσ των προσ ςυηιτθςθ κεμάτων, θ οποία αποςτζλλεται
ςτα τακτικά και αναπλθρωματικά μζλθ κακϊσ και ςτουσ ειςθγθτζσ των αρμόδιων
Διευκφνςεων.
γ) Σθ μζριμνα για τθν ανάρτθςθ τθσ θμεριςιασ διάταξθσ ςτο Διαδίκτυο, κακϊσ και για τθν
ζγκαιρθ ειδοποίθςθ φορζων και πολιτϊν.

δ) Σθ ςφνταξθ των γνωμοδοτιςεων και των πρακτικϊν των ςυνεδριάςεων, κακϊσ και τθν
επικφρωςι τουσ.
ε) Σθν τιρθςθ του ςχετικοφ αρχείου του Σμιματοσ και τθ χοριγθςθ αντιγράφων των
γνωμοδοτιςεων και των πρακτικϊν των ςυνεδριάςεων ςε πολίτεσ ι φορείσ κακϊσ και ςε
ερευνθτζσ επιςτθμονικοφ πεδίου.»
Άρθρο 6
Γενική Διεφθυνςη Περιφερειακήσ Πολιτικήσ φγχρονου Πολιτιςμοφ
1. Μετά από το άρκρο 49 του π.δ. 4/2018 προςτίκεται άρκρο 49A ωσ εξισ:
«Γενικι Διεφκυνςθ Περιφερειακισ Πολιτικισ φγχρονου Πολιτιςμοφ
τρατθγικοί κοποί - Διάρκρωςθ
1. α. Οι ςτρατθγικοί ςκοποί τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Περιφερειακισ Πολιτικισ φγχρονου
Πολιτιςμοφ είναι θ ανάδειξθ, προβολι, υποςτιριξθ και ο ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ για τθν
ανάπτυξθ περιφερειακισ πολιτικισ ςτον τομζα του ςφγχρονου πολιτιςμοφ ςε ςυνεργαςία
με τα κεματικά τμιματα και διευκφνςεισ τθσ Γ.Δ..Π..
β. Ο ςυντονιςμόσ, θ εποπτεία και θ μζριμνα για τθν εφρυκμθ και αποτελεςματικι
λειτουργία, για τθν εξαςφάλιςθ τθσ χρθςτισ διοίκθςθσ και τθσ λογοδοςίασ και για τθν
επίτευξθ ςυγκεκριμζνων ςτόχων των υπαγομζνων ςε αυτιν Περιφερειακϊν Διευκφνςεων
φγχρονου Πολιτιςμοφ του Τπουργείου Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ.
2. Η Γενικι Διεφκυνςθ Περιφερειακισ Πολιτικισ φγχρονου Πολιτιςμοφ ςυγκροτείται από
δεκατρείσ (13) οργανικζσ μονάδεσ ςε επίπεδο Διεφκυνςθσ, οι οποίεσ ςυςτινονται με τισ
διατάξεισ του παρόντοσ.»
2. Η παρ. 3 του άρκρου 2 του π.δ. 4/2018 αντικακίςταται ωσ εξισ:
«3. Ειδικι Γραμματεία φγχρονου Πολιτιςμοφ
α. Γενικι Διεφκυνςθ φγχρονου Πολιτιςμοφ
β. Γενικι Διεφκυνςθ Περιφερειακισ Πολιτικισ φγχρονου Πολιτιςμοφ»
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΓΧΡΟΝΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
Άρθρο 7
Περιφερειακέσ Διευθφνςεισ φγχρονου Πολιτιςμοφ
Μετά από το άρκρο 55Α προςτίκεται άρκρο 55Β ωσ εξισ:
«Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ φγχρονου Πολιτιςμοφ
1. Οι ςτρατθγικοί ςτόχοι και οι αρμοδιότθτεσ των Διευκφνςεων φγχρονου Πολιτιςμοφ είναι
οι εξισ:
α) Η ανίχνευςθ των δραςτιριων και επιδραςτικϊν ςε επίπεδο περιφζρειασ φορζων
ςφγχρονου πολιτιςμοφ, θ ετιςια κατάρτιςθ και ο μεςοπρόκεςμοσ ςχεδιαςμόσ των
Περιφερειακϊν Επιχειρθςιακϊν χεδίων για τον φγχρονο Πολιτιςμό ςτθν περιοχι
αρμοδιότθτάσ τουσ, ςυνοδευόμενων από μελζτθ εκτίμθςθσ πολιτιςμικϊν επιπτϊςεων, θ
ςφνταξθ προτάςεων για ζνταξθ ζργων ςε ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα ι θ
υλοποίθςι τουσ από εκνικοφσ πόρουσ, θ αποτίμθςθ τθσ ςτοχοκεςίασ τουσ και θ
αναπροςαρμογι των ςτόχων,

β) Η ειςαγωγι των Περιφερειακϊν Επιχειρθςιακϊν χεδίων τθσ περ. α τθσ παροφςασ
παραγράφου ςτο υμβοφλιο Περιφερειακισ Πολιτιςμικισ Πολιτικισ προσ ζγκριςθ και θ
μζριμνα για τθν υλοποίθςι τουσ. το υμβοφλιο ειςάγονται επίςθσ κζματα ςτρατθγικοφ
ςχεδιαςμοφ τα οποία χριηουν γνωμοδότθςθσ ι ζγκριςθσ.
γ) Η ίδρυςθ Χϊρων Βιβλίου και Πολιτιςμοφ (ΧΩ.ΒΙ.ΠΟ.) ι Δθμιουργικϊν Κόμβων, ςφμφωνα
με τισ ανάγκεσ και τισ προτεραιότθτεσ των περιοχϊν αρμοδιότθτάσ τουσ και ςε ςυνεργαςία
με τα αρμόδια τμιματα και διευκφνςεισ τθσ Γ.Δ..Π.. Οι Χϊροι Βιβλίου και Πολιτιςμοφ και οι
Δθμιουργικοί Κόμβοι ιδρφονται κατόπιν ςφνταξθσ ολοκλθρωμζνων προτάςεων των
Διευκφνςεων φγχρονου Πολιτιςμοφ, ζχουν τοπικό χαρακτιρα και δικτυϊνονται μεταξφ τουσ
ανά τθν επικράτεια, διαςυνδεόμενοι για τθν υλοποίθςθ των δράςεων με το «ACROPOLE
CREATIVE HUB» και τον «Οργανιςμό Βιβλίου και Πολιτιςμοφ». Οι Χϊροι Βιβλίου και
Πολιτιςμοφ και οι Δθμιουργικοί Κόμβοι δθμιουργοφνται ςε κτίρια που ανικουν ςτο ΤΠ.ΠΟ.Α.
είτε διαμορφϊνονται προσ τον ςκοπό αυτό ςε ςυνεργαςία με άλλεσ υπθρεςίεσ του ΤΠ.ΠΟ.Α.,
με τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ ι με άλλουσ φορείσ. 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.
δ) Η ςυμμετοχι ςε διεκνι και ευρωπαϊκά προγράμματα,
ε) Η διοργάνωςθ και θ ςυμμετοχι ςε επιμορφωτικά προγράμματα και επικοινωνιακζσ
δράςεισ για τθν ενίςχυςθ τθσ ςφγχρονθσ πολιτιςμικισ δθμιουργίασ,
ςτ) Η ανάπτυξθ του πολιτιςμικοφ διαλόγου, θ διεφρυνςθ τθσ ςυμμετοχισ ςτθν πολιτιςτικι
παραγωγι και θ ενίςχυςθ των πειραματικϊν πολιτιςμικϊν κυττάρων ανά τθν επικράτεια,
η) Η ενίςχυςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ και διαςφνδεςθσ των δρϊντων ςτο χϊρο του φγχρονου
Πολιτιςμοφ, μεμονωμζνων ι ςε υπάρχουςεσ δομζσ και δίκτυα,
θ) Η διεφρυνςθ ςυμμετοχισ του κοινοφ και θ προςζλκυςθ ομάδων κοινοφ ςτισ ςφγχρονεσ
πολιτιςτικζσ δράςεισ όπωσ παιδιά, νεότερεσ θλικίεσ, τρίτθ θλικία, με ζμφαςθ ςε ευάλωτεσ
ομάδεσ και με ςτόχο τθν καταπολζμθςθ των διακρίςεων και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ,
κ) Η πρακτικι άςκθςθ φοιτθτϊν/ςπουδαςτϊν ΑΕΙ/ΣΕΙ ςτουσ χϊρουσ αρμοδιότθτάσ τουσ και θ
εποπτεία των δθμιουργικϊν διαμονϊν (residencies) και ςυνεργατικϊν μθχανιςμϊν
προϊκθςθσ των τεχνϊν ςτο εξωτερικό,
ι) Η ςφναψθ προγραμματικϊν ςυμβάςεων ι μνθμονίων ςυνεργαςίασ με φορείσ του
Δθμοςίου, των Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ α’ και β’ βακμοφ και του ευρφτερου
Δθμοςίου Σομζα με βάςθ τα οριηόμενα ςτθν κείμενθ νομοκεςία και θ διαχείριςθ χορθγιϊν ι
δωρεϊν, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, για τθν υλοποίθςθ των δράςεων του
εγκεκριμζνου Επιχειρθςιακοφ χεδίου,
ια) Ο ςχεδιαςμόσ και θ διαχείριςθ διακρατικϊν και μορφωτικϊν προγραμμάτων για το
ςφγχρονο πολιτιςμό, προγραμματικϊν, επιςτθμονικϊν και διεπιςτθμονικϊν ςυμφωνιϊν,
επιςτθμονικϊν και καλλιτεχνικϊν ανταλλαγϊν, οι ςυνζργειεσ με φορείσ όπωσ ιδρφματα και
ινςτιτοφτα με ςτόχο τθν ζρευνα και τθν καινοτομία,
ιβ) Η ζμφαςθ ςτθν πολιτιςτικι οικονομία και ανάπτυξθ με χρθςιμοποίθςθ χρθματοδοτικϊν
εργαλείων ςε επίπεδο πόλεων,
ιγ) Η ςφςταςθ, εποπτεία και ο ςυντονιςμόσ δικτφων πολιτιςμοφ, θ προϊκθςθ ςυνεργαςιϊν
και κοινϊν δράςεων ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο ςε ςυνεργαςία με τα κεματικά τμιματα
και διευκφνςεισ τθσ Γ.Δ..Π.,

(ιδ) Η ςφνδεςθ του πολιτιςμοφ με τθν επιχειρθματικότθτα και θ διατομεακι ςυνζργεια
πολιτιςμοφ, τουριςμοφ, πρωτογενοφσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ και λοιπϊν υπθρεςιϊν
προσ όφελοσ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ,
(ιε) Η δθμιουργία δομϊν-μθχανιςμϊν για τθ διαςφάλιςθ άμεςθσ και ουςιαςτικισ
ςυνεργαςίασ με τισ Περιφερειακζσ και Δθμοτικζσ Αρχζσ ςτον Σομζα Πολιτιςμοφ.
2. α. Οι Διευκφνςεισ φγχρονου Πολιτιςμοφ, οι οποίεσ υπάγονται ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ
Περιφερειακισ Πολιτικισ φγχρονου Πολιτιςμοφ του Τπουργείου Πολιτιςμοφ και
Ακλθτιςμοφ, λειτουργοφν ωσ Περιφερειακζσ μονάδεσ ςε επίπεδο Διεφκυνςθσ και είναι οι
παρακάτω:
i. Διεφκυνςθ φγχρονου Πολιτιςμοφ Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ,
ii. Διεφκυνςθ φγχρονου Πολιτιςμοφ Κεντρικισ Μακεδονίασ,
iii. Διεφκυνςθ φγχρονου Πολιτιςμοφ Δυτικισ Μακεδονίασ,
iv. Διεφκυνςθ φγχρονου Πολιτιςμοφ Ηπείρου,
v. Διεφκυνςθ φγχρονου Πολιτιςμοφ Θεςςαλίασ,
vi. Διεφκυνςθ φγχρονου Πολιτιςμοφ Ιονίων Νιςων,
vii. Διεφκυνςθ φγχρονου Πολιτιςμοφ Δυτικισ Ελλάδασ,
viii. Διεφκυνςθ φγχρονου Πολιτιςμοφ τερεάσ Ελλάδασ,
ix. Διεφκυνςθ φγχρονου Πολιτιςμοφ Αττικισ,
x. Διεφκυνςθ φγχρονου Πολιτιςμοφ Πελοποννιςου,
xi. Διεφκυνςθ φγχρονου Πολιτιςμοφ Βορείου Αιγαίου,
xii. Διεφκυνςθ φγχρονου Πολιτιςμοφ Νοτίου Αιγαίου,
xiii. Διεφκυνςθ φγχρονου Πολιτιςμοφ Κριτθσ.
β. ε κάκε Διεφκυνςθ ςυγκροτοφνται τρία (3) Σμιματα ωσ εξισ: αα) Σμιμα Πολιτιςτικϊν
Δράςεων, ββ) Σμιμα Εποπτείασ Χϊρων, γγ) Σμιμα Τποςτιριξθσ και Λειτουργίασ. Ειδικότερα:
αα. Σο Σμιμα Πολιτιςτικϊν Δράςεων το οποίο ζχει ωσ αρμοδιότθτεσ:
i. Σθν προετοιμαςία και υλοποίθςθ πολιτιςτικϊν δράςεων των κεντρικϊν ι περιφερειακϊν
Τπθρεςιϊν του Τπουργείου Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ ςτθν οικεία Περιφζρεια.
ii. υμβολι με τεχνογνωςία ι και επικοινωνιακοφσ διαφλουσ, εκτόσ των επιχορθγιςεων και
τθσ παροχισ αιγίδασ που παρζχονται από τισ κεντρικζσ Τπθρεςίεσ του Τπουργείου
Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, ςτον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ ανταγωνιςτικϊν
πολιτιςτικϊν δράςεων τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ ι ςυλλογικϊν, μθ κρατικϊν φορζων.
ββ. Σο Σμιμα Εποπτείασ Χϊρων το οποίο ζχει ωσ επιχειρθςιακοφσ ςτόχουσ:
i. Σθν ίδρυςθ και λειτουργία Χϊρων Βιβλίου και Πολιτιςμοφ και Δθμιουργικϊν Κόμβων ςτθν
οικεία Περιφζρεια.
ii. Σθν κάκε είδουσ υποςτιριξθ, προβολι και ανάδειξθ των πολιτιςτικϊν δομϊν βιβλίου,
ςφγχρονθσ τζχνθσ και πολιτιςμοφ οι οποίεσ εποπτεφονται από τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ ι
που ανικουν ςε ςυλλογικοφσ, μθ κρατικοφσ φορείσ.
γγ. Σο Σμιμα Τποςτιριξθσ και Λειτουργίασ παρζχει διοικθτικι και οικονομικι υποςτιριξθ ςε
κζματα προςωπικοφ και οικονομικισ διαχείριςθσ ςτθν οικεία Περιφερειακι Διεφκυνςθ του
Τπουργείου Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ από κοινοφ με τθ Γενικι Διεφκυνςθ Διοικθτικισ
Τποςτιριξθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και τθ Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν
Τπθρεςιϊν του Τπουργείου Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, κατ’ αρμοδιότθτα εκάςτθσ.»

Άρθρο 8
Σο άρκρο 73 του π.δ/τοσ 4/2018 (ΦΕΚ Α’ 7) αντικακίςταται ωσ εξισ:
«Σο ςφνολο των οργανικϊν κζςεων προςωπικοφ του Τπουργείου Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ
(τομζασ Πολιτιςμοφ) ανζρχεται ςε εννζα χιλιάδεσ εκατόν είκοςι πζντε (9.125).»

Άρθρο 9
Σο πρϊτο εδάφιο και οι περιπτ 1, 4 και 15 και θ περίπτ. 1 του άρκρου 74 του π.δ. 4/2018
τροποποιοφνται ωσ εξισ:
«Οι οργανικζσ κζςεισ του μονίμου προςωπικοφ ανζρχονται ςε πζντε χιλιάδεσ εξακόςιεσ
εξιντα (5.660) και αυξάνονται προκειμζνου να καλυφκοφν οι ανάγκεσ ςτελζχωςθσ τθσ
Ειδικισ Γραμματείασ φγχρονου Πολιτιςμοφ και θ διοικθτικι υποςτιριξι τθσ, κατά
κατθγορία, κλάδο και ειδικότθτα, ωσ εξισ:
Θζςεισ προςωπικοφ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΚΛΑΔΟΙ-ΘΕΕΙ
1. Κλάδοσ ΠΕ Διοικθτικοφ-Λογιςτικοφ 370
....
1.
Κλάδοσ ΠΕ Πολιτιςτικισ Διαχείριςθσ
Ειδικότθτεσ:
*
Πολιτιςτικισ Διαχείριςθσ 78
Πολιτιςτικισ Πλθροφορικισ και Σεχνολογίασ 9
....
15. Κλάδοσ ΠΕ Νομικϊν 12
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΚΛΑΔΟΙ-ΘΕΕΙ
1. Κλάδοσ ΣΕ Διοικθτικοφ-Λογιςτικοφ
Ειδικότθτεσ:
....
Διοικθτικοφ 71»

Άρθρο 10
1. Μετά από το τρίτο εδάφιο τθσ περίπτ. 7 του άρκρου 80 του π.δ. 4/2018 προςτίκενται
εδάφια ωσ εξισ:
«Μονάδα υπαγόμενθ ςτον Ειδικό Γραμματζα φγχρονου Πολιτιςμοφ.
Αυτοτελζσ Σμιμα Γραμματείασ του υμβουλίου Περιφερειακισ Πολιτιςμικισ Πολιτικισ
φγχρονου Πολιτιςμοφ και του υμβουλίου φγχρονου Πολιτιςμοφ. Προΐςταται υπάλλθλοσ

του κλάδου/ειδικότθτασ ΠΕ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ ι ΠΕ κλάδου/ειδικότθτασ ΠΕ
Πολιτιςτικισ Διαχείριςθσ.»
2. το άρκρο 80 του π.δ. 4/2018 προςτίκεται νζα περιπτ. υπό ςτοιχείο Σ (ΦΕΚ Α’ 7) ωσ εξισ:
«Σ. Γενικι Διεφκυνςθ Περιφερειακισ Πολιτικισ φγχρονου Πολιτιςμοφ. Προΐςταται
υπάλλθλοσ του Κλάδου/ειδικότθτασ ΠΕ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ ι του Κλάδου/ειδικότθτασ
ΠΕ Πολιτιςτικισ Διαχείριςθσ (ειδ. Μουςικολόγοσ, Θεατρολόγοσ, Κινθματογράφου,
Πολιτιςτικισ Διαχείριςθσ).
(α) Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ φγχρονου Πολιτιςμοφ. Προΐςταται υπάλλθλοσ του
κλάδου/ειδικότθτασ ΠΕ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ ι ΠΕ κλάδου/ειδικότθτασ ΠΕ Πολιτιςτικισ
Διαχείριςθσ
αα) Σμιμα Διαχείριςθσ Χϊρων. Προΐςταται υπάλλθλοσ του κλάδου/ειδικότθτασ ΠΕ
Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ ι ΠΕ κλάδου/ειδικότθτασ ΠΕ Πολιτιςτικισ Διαχείριςθσ
αβ) Σμιμα Πολιτιςτικϊν Δράςεων. Προΐςταται υπάλλθλοσ του κλάδου/ειδικότθτασ ΠΕ
Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ ι ΠΕ κλάδου/ειδικότθτασ ΠΕ Πολιτιςτικισ Διαχείριςθσ
αγ) Σμιμα Τποςτιριξθσ και Λειτουργίασ. Προΐςταται υπάλλθλοσ του κλάδου/ειδικότθτασ ΠΕ
Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ ι ΠΕ κλάδου/ειδικότθτασ ΠΕ Πολιτιςτικισ Διαχείριςθσ.
3. α. τθν παρ. 2 του άρκρου 63 του π.δ. 4/2018 προςτίκεται περίπτ. η ωσ εξισ:
«η) Σμιμα Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ τθσ Ειδικισ Γραμματείασ φγχρονου
Πολιτιςμοφ».
β. τθν παρ 3 του άρκρου 63 του π.δ. 4/2018 προςτίκεται περίπτ. η με υποπεριπτϊςεισ αα) κκ) ωσ εξισ:
«η) Σο Σμιμα Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ τθσ Ειδικισ Γραμματείασ φγχρονου
Πολιτιςμοφ είναι αρμόδιο για:
αα) Σον χειριςμό όλων των κεμάτων τθσ υπθρεςιακισ κατάςταςθσ του προςωπικοφ τθσ
Ειδικισ Γραμματείασ φγχρονου Πολιτιςμοφ
ββ) Σον προγραμματιςμό προςλιψεων προςωπικοφ κατά Κλάδο και Ειδικότθτα.
γγ) Σθν εφαρμογι του Πεικαρχικοφ Δικαίου.
δδ) Σθν παροχι πλθροφοριϊν και ςτοιχείων ςτισ αρμόδιεσ δικαςτικζσ αρχζσ, ςε περίπτωςθ
εφαρμογισ ενδίκων μζςων για κζματα υπθρεςιακισ κατάςταςθσ του προςωπικοφ.
εε) Σθ μζριμνα για τθ ςυγκρότθςθ και ςφνκεςθ του υμβουλίου φγχρονου Πολιτιςμοφ και
του υμβουλίου Περιφερειακισ Πολιτιςμικισ Πολιτικισ
ςτςτ) Σθν εποπτεία τιρθςθσ του ωραρίου των Οργανικϊν Μονάδων τθσ Ειδικισ Γραμματείασ
φγχρονου Πολιτιςμοφ ςτθν Κεντρικι Τπθρεςία
ηη) Σθ μζριμνα για τθ ςυγκρότθςθ και ςφνκεςθ Ομάδων Εργαςίασ και Επιτροπϊν.
θθ) Σον χειριςμό όλων των κεμάτων υπθρεςιακισ κατάςταςθσ του προςωπικοφ των
Δθμοςίων Τπθρεςιϊν που εποπτεφονται από τθν Ειδικι Γραμματεία φγχρονου Πολιτιςμοφ
και δε διακζτουν δικι τουσ υπθρεςιακι μονάδα για τα κζματα αυτά.
κκ) Σθ μζριμνα για κζματα μονομελϊν οργάνων διοίκθςθσ κακϊσ και για τθ ςυγκρότθςθ και
ςφνκεςθ των ςυλλογικϊν οργάνων των εποπτευομζνων από τθν Ειδικι Γραμματεία
φγχρονου Πολιτιςμοφ».
4. το τζλοσ των περιπτϊςεων αα), ββ) και γγ) τθσ παρ. 3α ςτο άρκρο 64 του π.δ. 4/2018 (Αϋ
7) προςτίκεται φράςθ ωσ εξισ:

«κακϊσ και των Οργανικϊν Μονάδων τθσ Ειδικισ Γραμματείασ φγχρονου Πολιτιςμοφ ςτθν
Κεντρικι Τπθρεςία».
Άρθρο 11
Ζναρξη ιςχφοσ
Η ιςχφσ του παρόντοσ νόμου αρχίηει από τθ δθμοςίευςι του ςτθν Εφθμερίδα τθσ
Κυβερνιςεωσ, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςτισ επιμζρουσ διατάξεισ του.

