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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 
 

ΣΧΕΔΙΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ  
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  

 
1. Σκοπός  
Το Σχέδιο με τίτλο «Ενίσχυση Περιοδικών Εκδόσεων των Κατεχόμενων Δήμων και 
Κοινοτήτων» εφαρμόζεται από το Tμήμα Νεότερου και Σύγχρονου Πολιτισμού του 
Υφυπουργείου Πολιτισμού και αποσκοπεί στην ενίσχυση (μερική χρηματοδότηση) της 
έκδοσης περιοδικών εκδόσεων ή εφημερίδων (όχι βιβλία) που δημοσιεύουν άρθρα και 
μελέτες τα οποία προβάλλουν θέματα, μορφές και γεγονότα που σχετίζονται με τους 
κατεχόμενους Δήμους και Κοινότητες της Κύπρου.  
 
2. Εκδόσεις που μπορούν να επωφεληθούν από την εφαρμογή του Σχεδίου 
Περιοδικές εκδόσεις ή εφημερίδες περιλαμβανομένων περιοδικών και εφημερίδων που 
εκδίδονται από κατεχόμενους Δήμους, κατεχόμενες κοινότητες και μη κερδοσκοπικούς 
φορείς (σωματεία, ιδρύματα, κτλ.) των οποίων η δράση είναι άμεσα συνυφασμένα με τη 
δράση των Δήμων και Κοινοτήτων. Οι περιοδικές εκδόσεις ή εφημερίδες πρέπει να 
εκδίδονται στην Κύπρο και να έχουν ήδη συμπληρώσει τουλάχιστον 1 χρόνο κυκλοφορίας. 
Σημειώνεται ότι κάθε Δήμος, Κοινότητα, Σωματείο έχει δικαίωμα για υποβολή μόνο 1 (μίας) 
αίτησης για επιχορήγηση. Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις εκδόσεων από Σωματεία που 
σχετίζονται με Δήμους ή Κοινότητες γίνεται δεκτή μόνο 1 (μία) αίτηση και ο Δήμος ή η 
Κοινότητα ή το Σωματείο δεν έχει δικαίωμα για υποβολή άλλης αίτησης. 
 
3. Κριτήρια αξιολόγησης περιοδικών εκδόσεων, συντελεστές βαρύτητας (Σ.Β.)   
Η αξιολόγηση των περιοδικών εκδόσεων θα γίνεται με βάση τα πιο κάτω κριτήρια:  
α) Η αρτιότητα της έκδοσης (καλλιτεχνική επιμέλεια και εκτύπωση) (Σ.Β.: 25%). 
β) Η ποιότητα του περιεχομένου τους (Σ.Β.: 25%). 
γ) Η συμβολή τους στην προβολή της λογοτεχνίας, των τεχνών, της ιστορίας και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς του κατεχόμενου Δήμου/Κοινότητας (Σ.Β.: 25%). 
δ) Η εμβέλεια κυκλοφορίας και η τακτικότητα της έκδοσης (Σ.Β.: 25%). 
Προϋπόθεση για τη χορηγία μιας περιοδικής έκδοσης αποτελεί η συγκέντρωση 70 
τουλάχιστον μονάδων (σύνολο σταθμισμένης βαθμολογίας) από τα κριτήρια αξιολόγησης.  
 
4. Όργανο αξιολόγησης των περιοδικών εκδόσεων  
Αρμόδια για την εξέταση των αιτήσεων και την αξιολόγηση των περιοδικών εκδόσεων ή 
εφημερίδων στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος Σχεδίου είναι τριμελής υπηρεσιακή 
Επιτροπή, η οποία συνέρχεται προς τον σκοπό αυτό τον Νοέμβριο εκάστου έτους. Η Επιτροπή 
υποβάλλει πίνακα εισηγήσεων στον Διευθυντή Τμήματος Νεότερου και Σύγχρονου 
Πολιτισμού για την οικονομική ενίσχυση ή όχι της περιοδικής έκδοσης ή εφημερίδας. Οι 
εισηγήσεις της Επιτροπής συνοδεύονται από πρόταση αναφορικά με το ύψος της ενίσχυσης 
που θα παραχωρείται σε όσες κρίνονται επιλέξιμες για οικονομική ενίσχυση. Η βάση για τις 
εισηγήσεις της Επιτροπής είναι τα κριτήρια αξιολόγησης (βλ. 3 πιο πάνω), καθώς επίσης και 
η πληροφόρηση που αυτή θα έχει ενώπιoν της για την κάθε έκδοση, με βάση την αίτηση που 
θα υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους και τα έγγραφα που θα την συνοδεύουν.  
 
 



2 

 

5. Επιλέξιμες δαπάνες, ένταση και ανώτατο όριο ενίσχυσης 
Η ενίσχυση που παραχωρείται στα πλαίσια εφαρμογής του παρόντος Σχεδίου προορίζεται 
αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών, η διενέργεια των οποίων μπορεί να τεκμηριωθεί με 
νόμιμα παραστατικά (φορολογικά τιμολόγια και αποδείξεις). Τέτοιες δαπάνες είναι αυτές 
που αφορούν στον σχεδιασμό/σελίδωση και στην εκτύπωση των περιοδικών εκδόσεων και 
επετηρίδων.  
 
Η παραχωρούμενη ενίσχυση μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 50% των επιλέξιμων δαπανών, με 
ανώτατο όριο ενίσχυσης το ποσό των €800. Πιο συγκεκριμένα, η ένταση της ενίσχυσης που 
θα παραχωρείται στους αιτητές καθορίζεται ως ακολούθως: 

i. Θα καλύπτεται το 30% των επιλέξιμων τεκμηριωμένων δαπανών σε όσους 
αιτητές 

        εξασφαλίζουν βαθμολογία από 70-80. 
ii. Θα καλύπτεται το 40% των επιλέξιμων τεκμηριωμένων δαπανών σε όσους 

αιτητές  
        εξασφαλίζουν βαθμολογία από 81-90. 
iii. Θα καλύπτεται το 50% των επιλέξιμων τεκμηριωμένων δαπανών σε όσους 

αιτητές   
        εξασφαλίζουν βαθμολογία από 91-100. 

 
Νοείται ότι η ενίσχυση που θα παραχωρείται σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το 
σύνολο των επιλέξιμων τεκμηριωμένων δαπανών. Για τούτο, κατά τον καθορισμό του ποσού 
της χορηγίας που θα παραχωρείται θα λαμβάνονται επίσης υπόψη τα τυχόν έσοδα που θα 
προέρχονται από άλλους χορηγούς, όπως επίσης και τα τυχόν έσοδα από διαφημίσεις. 
 
6. Υποχρεώσεις εκδοτών των περιοδικών εκδόσεων που ενισχύονται οικονομικά 
Οι εκδότες των περιοδικών εκδόσεων ή εφημερίδων που θα ενισχύονται οικονομικά 
αναλαμβάνουν την υποχρέωση να κάνουν αναφορά σε κάθε τεύχος της περιοδικής έκδοσης 
ή εφημερίδας που εκδίδουν, ότι αυτή κυκλοφορεί με τη στήριξη των Πολιτιστικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ως ακολούθως: 
 
Η παρούσα έκδοση κυκλοφορεί με την οικονομική στήριξη του Τμήματος Νεότερου και 
Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού. Η επιχορήγησή της δεν εξυπακούει 
την αποδοχή του περιεχομένου ή των απόψεων που εκφράζονται σ’ αυτήν από το 
Υφυπουργείο Πολιτισμού. 
 
7. Πηγή χρηματοδότησης του Σχεδίου 
Το Σχέδιο χρηματοδοτείται από τις ειδικές πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Τμήματος 
Νεότερου και Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού, που θα εγκρίνονται 
εκάστοτε για την εφαρμογή του. 
 
8. Διάρκεια εφαρμογής του Σχεδίου 
Στην παρούσα του μορφή, το Σχέδιο Ενίσχυση Περιοδικών Εκδόσεων των Κατεχόμενων 
Δήμων και Κοινοτήτων θα εφαρμοστεί κατά την περίοδο 2020-2023. Πριν τη λήξη της πιο 
πάνω περιόδου θα γίνει η αξιολόγησή του, ώστε να αποφασιστεί κατά πόσο θα 
εξακολουθήσει να εφαρμόζεται και μετά την περίοδο αυτή και σε ποια μορφή. 

 
 
 

 


