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ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜOΥ  

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 27, 2007 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙ» (2021-2025) –  
«ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ» 

 
ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

Η συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου και υποβολή του στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες από τους 

πολιτιστικούς δημιουργούς των οποίων οι δραστηριότητες χρηματοδοτούνται από το πιο πάνω Σχέδιο 

του Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙ» (2021-2025) είναι υποχρεωτική. Η έκθεση πρέπει απαραίτητα να 

συνοδεύει τον «Πίνακα Οικονομικού Απολογισμού Δραστηριότητας», ο οποίος υποβάλλεται από τους 

αιτητές είτε κατά το στάδιο της εκταμίευσης της β΄ δόσης (χρηματοδοτήσεις άνω των €1000), είτε κατά το 

στάδιο της εκταμίευσης ολόκληρου του ποσού (χρηματοδοτήσεις κάτω των €1000) της εγκριθείσας 

χρηματοδότησης. 

Όσοι αιτητές προτίθενται να αποστείλουν την παρούσα Έκθεση ηλεκτρονικά, θα πρέπει, αφού την 

συμπληρώσουν ηλεκτρονικά, στη συνέχεια να την εκτυπώσουν, να την υπογράψουν και αφού την 

σαρώσουν σε μορφή pdf, να την αποστείλουν (ανάλογα με τον τομέα στον οποίο εμπίπτει η 

δραστηριότητα) σε μια από τις ακόλουθες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

1. Δραστηριότητες που αφορούν στη Λογοτεχνία: literature@culture.gov.cy 

2. Δραστηριότητες που αφορούν στα Εικαστικά: visualarts@culture.gov.cy 

3. Δραστηριότητες που αφορούν στη Μουσική: music@culture.gov.cy 

4. Δραστηριότητες που αφορούν στον Χορό: dance@culture.gov.cy 

5. Δραστηριότητες που αφορούν στο Θέατρο: theater@culture.gov.cy 

6. Δραστηριότητες που αφορούν στον Παραδοσιακό Πολιτισμό: culturalheritage@culture.gov.cy 

7. Δραστηριότητες που αφορούν στον Κινηματογράφο: cinema@culture.gov.cy 

  

1. Σε τι αφορούσε η  δραστηριότητα; …………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
2. Χώρα/πόλη στην οποία πραγματοποιήθηκε η δραστηριότητα: ……………………………………….. 

 
3. Όνομα φορέα που διοργάνωσε τη δραστηριότητα: ………………………………………………………. 

 

4. Αριθμός δημιουργικών συντελεστών που συμμετείχαν στη δραστηριότητα: ………… 

 
5. Συνολικός αριθμός παρουσιάσεων/παραστάσεων/εμφανίσεων (όπου ισχύει): ………… 

 
6. Αριθμός ατόμων που παρακολούθησαν τη δραστηριότητα (εφόσον πρόκειται για παρουσίαση 

έργου του αιτητή ή συμμετοχή του σε έργο στο οποίος ο ίδιος συμμετείχε ως συντελεστής: ………. 

 
7. Ποια οφέλη σε σχέση με την περαιτέρω καλλιτεχνική σας πορεία σάς έχει αποφέρει η 

συμμετοχή σας στη δραστηριότητα;  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Αναφέρετε κατά πόσο έχουν διανοιχτεί προοπτικές για μελλοντικές συνεργασίες στον τομέα 

της δημιουργικής σας δραστηριοποίησης μέσω της συμμετοχής σας στη δραστηριότητα: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Όνομα αιτητή: ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Υπογραφή: …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ημερομηνία: …………………………….                                    

  

Σημείωση: Εφόσον η δραστηριότητα αφορά σε συμμετοχή του αιτητή σε Πρόγραμμα Φιλοξενίας 

Δημιουργών, η παρούσα έκθεση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από βεβαίωση του φορέα ο 

οποίος διοργάνωσε το πρόγραμμα φιλοξενίας, με την οποία να πιστοποιείται η συμμετοχή του 

αιτητή σε αυτό.                                                             


