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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η εργασία αυτή έχει στόχο να χρωματίσει με κάποιες νεανικές πινελιές τον κοινωνικό μας
βίο.
Ήδη θα έχετε αρχίσει να αναρωτιέστε μήπως πρόκειτε για εργασία ζωγραφικής ή γενικότερα
τέχνης σας ομολογώ ότι για κάτι τέτοιο πρόκειτε.
Αρκετοί άνθρωποι, ίσως και εμείς κάποιες φορές, τρομάζουμε με την σκληρή μορφή της
πόλης,τ ου πολιτισμού και γενικότερο με την τρτωχή και ασθενική παρουσία των Γραμμάτων
και Τεχνών, μέσα στην καθημερινή μας ζωή.
Αν έτσι έχουν τα γεγονότα, καλό θα ήταν να σας εισάγω στο θεσμό της χορηγίας, ο οποίος με
μια αιραιρετική άποψη, αποτελεί τον "πατέρα" του πνευματικού και καλλιτεχνικού κόσμου
είναι "πατέρας" διότι ενισχύει οικονομικά την τέχνη και τα γράμματα έτσι ώστε να εκφραστούν.
Με αυτή την συνύπαρξη καταφέρνουμε, ολόκληρη η κοινωνία να γειπεί πνευματική και
καλλιτεχνική τροφή.
Εκ (ρύσεως ο άνθρωπος (άνω θρόσκω) ζητά συνειδητά η όχι την τέρψη. Σύμφωνα με το νομο
της προσοράς και της ζήτησης υπάρχει μια ζήτηση τέρψης από τους ανθρώπους με αναμφίβολη
προσφορά τέρψης, οπότε οι τιμές ανεβάινουν σύμωνα με αυτό το νόμο.
Στο σημείο αυτό καλοσορίζουμε τους "πατέρες" επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν να γίνουν
χορηγοί να προσφέρουν οικονομική βοήθεια σε δρατηριότητες κοινωνικού περιεχόμενου.
Αναλαμβάνοντας μία επιχείρηση να προσφέρει οικονομική βοήθεια σαν χορηγός ακόμα και
σαν sponsoring παρόλο που είναι δύο θεσμοί αρκετά διαφορετικοί όσον αφορά τους στόχους
τους η κοινωνία τους δίδει την κοινωνική αποδοχή και ταυτόχρονα μία προτίμηση στα
προ'ιόντα ή υπηρείσες τους.
Η εργασία αυτή έχει στόχο να βοηθήσει στην συνύπαρξη επιχειρήσεων - τέχνης. Μία
συνύπαρξη που βοηθά στην δημιουργία ομαλού και υγιούς πολιτικού βίου, μία νότα ομορφίας
μέσα στην καθαρά υλιστική μορφή ζωής που καλούμαιπε να βιώσουμε
Έχοντας μάι καλλιτεχνική πορεία στη χωή μου ίσως να φανούν κάποιες τοποθετήσεις στην
εργασία αυτή αυστηρές, ωστόσο να μην σας προκαταβ(ίλω, ακολουθήστε την ροή της εργασίας
και διαλογιστήτε ελεύθερα γύρω από την χορηγία, το Sponsoring, το χρήμα, τον αθλητισμό την
τηλεόραση και κυρίως την τέχνη και το πνεύμα.
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Όταν η Αθηναϊκή πολιτεία είχε φθάσει στο απόγειο της ισχύος και αίγλης της, οι Αθηναίοι
έκριναν πως πλάι στους μεγάλους πολέμαρχους και πολιτικούς που δόξασαν την πόλη τους,
ήταν πρέπον και δίκαιο να κατατάξοιτν και μίαν άλλη κατηγορία συμπολιτών τους: τους
χορηγούς:
Η χορηγία στην αρχαία Αθήνα δεν ήταν εθελοντική.Αποτελούσε υποχρέωση τατν πλουσίων
Αθηναίων προς την Πολιτεία.
Και αν κάποιος ήθελε να αποφύγει την πολύ σημαντική δαπάνη, που συνεπαγόταν η
ανάληψη της τιμητικής αυτής υποχρέωσης, έπρεπε να υποδείξει κάποιον συμπολίτη του, που
αποδεδειγμένα ήταν πλοικκότερος εκείνος. Τέτοιες προσπάθειες εξαίρεσης, όμως, φαίνεται
πως ήταν σπανιότατες. Συνήθως οι αθηναίοι όχι μόνο αποδέχονταν ετιχαρίστως και με
ικανοποίηση την ανάληψη της χορηγίας, αλλά στην επιθυμία τους να συμβάλουν όσο γινόταν
περισσότερο στην επιτυχία της αποστολής, που τους εμπιστευόνταν η πολιτεία, δαπανούσαν
συνήθως πολύ περισσότερα χρήματα από αυτά που προέβλεπε ο κανονισμός.
Έτσι, χάρις στο θεσμό της χορηγίας κατάφεραν οι μεγάλοι Αθηναίοι δραματουργοί καθώς
και αρκετοί καλλιτέχνες, να δημιουργήσουν τα ανεπανάληπτα αριστουργήματά τους, τα οποία
αποτελούν ακόμα στις ημέρες μας κοσμήματα του παγκοσμίου πολιτισμού.
Ποια ήταν η πραγματικά καταλυτική συμβολή του θεσμού της χορηγίας στην ανάδειξη και
ανάπτυξη του αρχαίου θεάτρου, αποδεικνύεται από το γεγονός ότι καμία άλλη πόλη της
κλασικής αρχαιότητας δεν ευτύχησε να ν' αναδείξει πνεύματα όπως τον Αισχύλο, τον Ευριπίδη,
τον Σοφοκλή ή τον Αριστοφάνη. Διότι, απλούστατα, σε καμία άλλη πόλη εκτός από την Αθήνα
δεν ίσχυσε ο θεσμός της χορηγίας.
Η Αθηναϊκή πολιτεία με απόφαση του Δήμου αποφάσησε να δημιουργήσει μία οδό τη
λεγόμενη οδό τριπόδων" η οποία ήταν αφιερωμένη στους χορηγούς που είχαν το μοναδικό
προνόμιο να ανεγείρουν μνημεία.

2.2. ΡΩΜΗ ΚΑΙ ΜΑΙΚΗΝΑΣ
Στα μετέπειτα χρόνια, όταν η παντοδυναμία της Αθηναϊκής Πολιτείας εςέλειπε και η πόλη
της Παλλάδας μαζί με όλην την άλλη Ελλάδα, υπέκυψε στην Ρωμαϊκή κυριαρχία, ο θεσμός της
χορηγίας έπαυσε πλέον να ισχύει.
Στην Ρώμη, οι πλούσιοι πολίτες συναγωνίζονταν μεταξύ τους στην ενθάρρυνση των
Γραμμάτων και Τεχνών, στηρίζοντας οικονομικά τους νέους ποιητές και καλλιτέχνες. Ένας
από τους γενναιόδωρους αυτούς Ρωμαίους ήταν ο Γαίος -Κίλνιος - Μαικήνας, ο οποίος έτρεφε
φλογερό έρωτα προς τα Γράμματα και τις Τέχνες.
2.3

Συμπέρασμα

Σίγουρα οι Αθηναίοι χορηγοί όπως και οι μετέπειτα μαικήνες, για παράδειγμα ο Γαίος στη
Ρώμη, ο Πτολεμαίος στην Αίγυπτο, οι Ιταλικές οικογένειες των Μεδίκων, των Σροζ, καθώς και
οι Γερμανοί και Γάλλοι Βασιλείς, δεν θα μπορούσαν ποτέ να φανταστούν ότι οι φιλότεχνες
πρωτοβουλίες τους και η προστασία που πρόσφεραν στους καλλιτέχνες θα αποτελούσαν ένα
σύγχρονο μοντέλο ανάπτυξης της τέχνης, και των επιχειρήσεων.

Εθνικοί ευεργέτες Κώστα Χατζιώτη
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3.1 Η ΧΟΡΗΓΙΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Η χορηγία είναι ένας θεσμός που πολλοί βρίσκουν σκόπιμο να χρησιμοποιούν είτε με λόγια
είτε με έργα, τις περισσότερες φορές όμως με επιπολαιότητα ή και άγνοια.
Ίσως επειδή αν και θεσμός που γεννήθηκε στην αρχαία Αθήνα, επανήλθε στον τόπο γέννησής
του μέσω Αμερικής και Ευρώπης αφ' ενός, μόλις οκτώ χρόνια πριν, αφ' ετέρου οπότε και ιδρύ
θηκε ο Όμιλος Ενίσχυσης Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων (ΟΜΕΠΟ).
Ο ΟΜΕΠΟ είναι μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με σκοπό την προιόθηση
και υλοποίηση του θεσμού της χορηγίας προς όφελος των γραμμάτων, των τεχνών, του πολιτι
σμού και του περιβάλλοντος στην Ελλάδα και εκπρόσωπος της χώρας μας για θέματα χορηγίας
στο εξωτερικό.
Ιδρυτικό μέλος της Comite Europeen pour le Rapprochement de Γ Economic et de la Culture
(CEREC) ( έτος ίδρυσης 1990).
Αλλά και στο εξωτερικό δεν είναι βέβαιο ότι η χορηγική δεοντολογία είναι γνωστή ή ότι πά 
ντα εφαρμόζεται σωστά.
Οι ειδικές πολιτικές, οιονομικοκοινωνικές και νομικές συνθήκες κάθε τόπου, αλλά και οι
διεθνείς πολιτικο-οικονομικές συγκυρίες σε κάθε χρονική περίοδο αποτελούν τους ρυθμιστι
κούς παράγοντες για τον τρόπο λειτουργίας του θεσμού.
Όμως, παρά τη ρευστότητα των συνθηκών, ή μάλλον και εξ' αιτίας της, αλλά και για να διευκρινισθούν τα ουσιώδη γνωρίσματα της χορηγίας που καταδεικνύουν τον λόγο ύπαρξής της
στο σύγχρονο κόσμο, έστι ώστε να αποφεύγεται η λαθεμένη εφαρμογή της, γεννήθηκαν διάφο
ροι ορισμοί εκ των οποίων δύο επεκράτησαν τελικά και χρησιμοποιούνται.
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3.2 ΤΙ ΕΣΤΙ ΧΟΡΗΓΙΑ
Ο ένας ορισμός κατατέθτριε για πρώτη ιρορά από τον Σύμβουλο Επικοινωνίας Θαλή Π.
Κουτούπη, γνωστό θεωρητικό, αλλά και υλοποιητή προγραμμάτων χορηγίας στο Ιο Διεθνές
Συνέδριο για τις επιχειρήσεις, τις τέχνες και το κοινωνικό σύνολο, με τίτλο "Ο Σύγχρονος
Χορηγός και οι Τέχνες".
Ο ορισμός έχει ως εξής:
"Χορηγία είναι η χρηματοδότηση μη κερδοσκοπικών οργανισμών ή / και δραστηριοτήτων
κοινωνικού περιεχομένου από επιχειρήσεις και οργανισμούς με αποκλειστικό αντιστάθμισμα
την πίστωση των χορηγών με κοινωνική ευποιία".
Χαρακτηριστικό παράδειγμα χορηγίας που καλύπτεται πλήρως από τον ορισμό αυτό, απο
τελεί ολόκληρο το χορηγικό πρόγραμμα πολιτιστικής ανταλλαγής μεταξύ ΗΠ A και, Ελλάδος,
χορηγία της PhUip Morris, To 1992-1993: " Ελληνικό θαύμα - κλασική Γλυπτική από την Αυγή
της Δημοκρατίας" στις ΗΠΑ 500.000 επισκέπτες και "Από τον Θεοτοκόπουλο στον Σεζάν",
στην Αθήνα, που προσείλκυσε στην Εθνική Πινακοθήκη μέσα σε πέντε μήνες του εντυπωσιακό
αριθμό των 600.000 επισκεπτών.
Το στοιχείο που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα εδώ και που ιρωτίζει το λεπτό διαχρονικό νή
μα επικοινωνίας και ισχυρού δεσμού του σήμερα με τον 5ο αιώνα π.χ., είναι το ήθος της προ
σφοράς του χορηγού και η προσφορά τιμής του κοινωνικού συνόλου ισς ανταπόδοση προς τον
χορηγό.
Όπως τότε, που ο Αυσικράτης έγινε χορηγός της Αθηναϊκής πολιτείας και αυτή σε ανταπό
δοση του εβράβευσε και του επέτρεψε να στήσει το χορηγικό του μνημείο, που και σήμερα σώζε
ται στην οδό Τριπόδων στην Πλάκα.
Ισόρροπη και αρμονική σχέση ευγενούς δράσης και αντιστοίχως ευγενούς αντίδρασης.
Έκφραση ελευθερίας , ελεύθερων δημιουργικών πνευμάτων που προσεγγίζουν με ήθος και
ευφυΐα τους στόχους τους και για να γίνει σαφές και συγκεκριμένο: Στη χορηγία δεν προβάλλε
ται το προϊόν παρά μόνο το όνομα του χορηγού. Ο στόχος δεν είναι η αύξηση των πωλήσεων,
γεγονός που μακροπρόθεσμα δυνατόν να προκύψει ή όχι, αλλά προβάλλεται η καλή εικόνα και
το κύρος του χορηγού ως υπεύθυνου εταιρικού πολίτη. Το χορηγούμενο πολιτιστικό προϊόν έ
χει τις αρετές της αληθινής τέχνης: Είναι άριστο, κλασικό, πρωτοποριακό, δημιουργικό.
(Excellence, Innovation, Creation etc).
Ένας δεύτερος ορισμός υιοθετήθηκε από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο κατά την 72η
Συνεδρία του Εκτελεστικού του Συμβουλίου στις 24/11/1992 και κατατέθηκε εκ νέου από τον
Διευθυντή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου Gullermo Jimenez στην Διεθνή Συνάντηση
με θέμα "Χορηγία - Μοχλός κοινωνικής Ευποιΐας, 5(Χ) π.χ - 1994 μ.χ"
Ο ορισμός είναι ο εξής:
"Χορηγία καλείται κάθε μορφής επικοινωνίας μέσω της οποία ο χορηγός με σύμβαση παρέ
χει χρηματική ή άλλου είδους στήριξη με σκοπό να δημιουργήσει μια θετική συσχέτιση μεταξύ
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της εικόνας, της ταυτότητας, της φίρμας των προϊόντων ή και υπηρεσιών του χορηγού και του
χορηγούμενου γεγονότος, δραστηριότητος, οργανισμού ή ςρυσικού προσώπου".
3.3.

Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ο δεύτερος ορισμός διαφέρει ουσιαστικά από τον πρώτο. Εκτός από την προβολή της εικό
νας και της ταυτότητας επιτρέπει ή μάλλον επιδιώκει, και την προβολή του εταιρικού προϊό
ντος. Αραέχειως στόχο την αύξηση των πωλήσεών του. Γεγονός που ίσως θα μπορούσε να γί
νεται αποδεκτό κάτω από ειδικές συνθήκες. Επί πλέον όμως, δεν προσδιορίζει και ούτε υπονοεί
το είδος και το ποιόν του χορηγούμενου, από την εταιρία, πολιτισμικού / κοινωνικού αντικει
μένου. Δηλαδή, αυτό μπορεί να μη συνδέεται από τις έννοιες "άριστο, εξαίρετο, δημιουργικό"
κ.λπ. που είτε αρέσει είτε όχι, ως γνωρίσματα ανήκουν μόνο στην τέχνη και τις αξίες που σμίλε■ψαν τη ζωή οι αιώνες και το σύμπαν. Αντίθετα ο στόχος συνήθως κατακτάται μέσα από συσχέτιση με καθημερινές απλές ασχολίες ή προσφορές τρεχόντων αθλητικών γεγονότων ή πληροφο
ριών όπως π.χ "Το Χρηματιστήριο σήμερα" κ.α.
Από την σύγκριση των δύο ορισμών πολύ εύκολα συνάγεται ότι ο δεύτερος διαφέρει από τον
πρώτο ως προς την εμπορικότητα.
Παρέχει δε την ευχέρεια χρήσης μεθόδων χρηματοδότησης διαιρόρων καθημερινών/κοσμικών
δραστηριοτήτων προς όφελος της ευρυθμότερης και ταχύτερης κίνησης των κλασικών τροχών
της εταιρικής άμαξας: του Marketing, της Διαφήμισης, των Δημοσίων Σχέσεων, της Προώθησης
Πωλήσεων. Όμως σε πολλές χώρες καθώς και στην Ελλάδα από τον ΟΜΕΠΟ, έχει επικρατήσει
αυτή η διαδικασία να καλείται Sponsoring. Σε αντιδιαστολή με τον όρο Sponsorship (Μεγάλη
Βρετανία, ΗΠ A κ.λπ) ή Mecenat (Γαλλία, Βέλγιο, Ιαπωνία κ.λπ) που σημαίνει χορηγία.
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3.4 ΧΟΡΗΓΙΑ - ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Στην Διεθνή Συνάντηση με θέμα "Χορηγια-Μοχλός Κοινωνικής Ευποιΐας, 500 π.Χ.- 1994
μ.Χ." που οργάνωσε ο ΟΜΕΠΟ και η CEREC στην Κέρκυρα, ένας από τους προσκεκλημένους
ομιλητές ήταν ο κ. Alastair Mowat, Newcastle pic.
Ο κ. Mowat παρουσίασε μια εντυπωσιακή σε "αποτελεσματικότητα" χορηγία. Η εταιρεία
του ανέθεσε σε γνωστούς καλλιτέχνες να φιλοτεχνήσουν την ετικέτα στο μπουκάλι μιας μπά
ρας. Το μπουκάλι κατέστησαν μ£ αυτό τον τρόπο, συλλεκτικά κομμάτια.
Προφανώς, ένας ορισμένος μόνο αριθμός είχε την υπογραφή του κάθε καλλιτέχνη. Οι πωλήσεις αυτής της μπάρας ανέβηκαν μέσα σε δύο χρόνια από 2.000.000 φιάλες σε 5.000.000 φιάλες.
Σαφώς αυτό το παράδειγμα δεν καλείται χορηγία. Λεν είναι όμως και Sponsoring.
Το προϊόν πράγματι συνδέθηκε με την τέχνη: το Αριστο, πρωτοποριακό, το Δημιουργικό
κ.λπ. και βάση αυτής προώθησε τις πωλήσεις του.
Ωστόσο δεν είναι χορηγία, θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε πολιτιστικό Marketing
(Cutural Marketing).
Για να γίνει φανερή η διαφορά ανάμεσα στο πολιτιστικό Marketing (Cultural Marketing) και
τη χορηγία θα πρέπει να συγκριθεί η προαναφερόμενη περίπτωση με την ακόλουθη:
Η εταιρεία Μεταξά ΑΒΕ κατέθεσε το χορηγικό πρόγραμμα της εταιρίας που ξεκίνησε το
1991 και αφορά την προσθήκη μιας μπλε ετικέτας στη φιάλη του brandy που διατίθεται από τα
καταστήματα duty free.
Εκεί αναφέρεται ότι ένα ποσόν από την αξία του προϊόντος Metaxa που αγοράζει ο κατανα
λωτής προσφέρεται στην Ένωση Φίλων της Ακρόπολης, για την προώθηση του προγράμματος
ανέγερσης του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης.
Τα duty free σε όλο τον κόσμο είναι 2.000. Από τα 25 καταστήματα που υπάρχουν στην
Ελλάδα διέρχονται ετησίως 10 εκατομμύρια άνθρωποι. Αν για κάποιο λόγο (όπως λ.χ. κατάρ
γηση των καταστημάτων αςρορολογήτων) δεν συγκεντρωθεί από την πώληση των φιαλών στα
duty free το βασικό ποσόν που έχει συμφωνηθεί από τους "φίλους" και την Μεταξά ΑΒΕ ότι θα
χορηγείται σε ετήσια βάση, τότε η εταιρεία προσθέτει το υπόλοιπο ποσόν ασχέτως των πωλήσεων.
Από την πολυπλοκότητα και των δύο τελευταίων περιπτώσεων γίνεται φανερή η διάθεση της
χορηγικής Αγοράς για εξάπλωση, εμβάθυνση και έρευνα σε καινούργιους χώρους, με καινούρ
γιους τρόπους και μέσα.

Καθημερινή 21 \v y . 1994

3.5 ΧΟΡΗΓΙΑ ΩΣ ΚΙΝΗΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
Η CEREC (Comite Eurpeen pour le Rapprochement de Γ Economic et de la Culture) στον δικό
της κώδικα δεοντολογίας "καλή Εφαρμογή της χορηγίας των Τεχνών στην Ευρώπη", ορίζει την
Χορηγία περιγραφοντάς την: "Σε γενικές γραμμές, μία επιχείρηση χρησιμοποιεί τη χορηγία για
να γίνει ευρύτερα γνιοστή ή για να βελτιώσει την εταιρική της προσωπικότητα. Μπορεί να επιδκόκει να δώσει κίνητρα στους υπαλλήλους της ή να θεωρεί την ανάμειξή της έκιρραση κοινω
νική ευθύνης". Εδώ εμφανίζεται μια πολύ σημαντική διάσταση της χορηγίας που αφορά τους
εργαζόμ£νους ή συνεργάτες, ή εσωτερικούς πελάτες της εταιρίας. Θεωρείται η χορηγία ένας θε
σμός που - εκτός των άλλων μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο και να επιδράσει θετικά στην
αύξηση της παραγωγικότητας, στην ανταγωνιστικότητα και αποτελεσματικότητα της εταιρείας
σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επΰιεδο.
Η ορθή χρήση του θεσμού της χορηγίας είναι απαραίτητος σύμμαχος για την πολυδιάστατη
εφαρμογή της στρατηγικής της ολικής ποιότητας από τη φωτισμένη διοίκηση; "Ο εργαζόμενος
είναι πλέον πολίτης του κόσμου. Έχει κοινή μοίρα αλλά και την ανάγκη να ξεχωρίζει, να δια
φοροποιείται από τον όμοιό του, να είναι ιδιαίτερος. Ο ενθουσιασμός, η αφοσίωση, η πίστη, η
εργατικότητα, η παραγωγικότητα δεν μπορούν να επιβληθούν με το "φόβο" ούτε να αγορασθούν με τη στεγνή ουδετερότητα της "σωστής αμοιβής". Είναι αγαθά που μόνο προφέρονται.
Γι' αυτό η χορηγία ως κίνητρο για τον εργαζόμενο είναι τόσο σημαντική για την εφαρμογή της
ολικής ποιότητας".

Καθημερινή 21 Ανγ. 1994

3.6 Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗ ΧΟΡΗΓΙΑ
Η χρηματοδότηση της τέχνης από τον ιδιωτικό τομέα άρχισε να εμφανίζεται υπό την μορφή
της φιλανθρωπίας στη διάρκεια της δεκαετίας του '50 στις Η.Π.Α. όπου και δημούργησε λα
μπρή παράδοση. Τα μεγαλύτερα μουσεία της Νέας Υόρκης φέρουν το όνομα των χορηγών τους
όπως το Μουσείο Guggehheim που ιδρύθηκε το 1987 από το ζεύγος Salomon και Peggy
Guggenheim, το Μουσείο Τέχνης (ΜΟΜΑ) που ιδρύθηκε από τις οικογένειες Ροκφέλερ κ.λπ.,
ενώ λειτουργούν 23.000 παρόμοια ιδρύματα διαφορετικής βέβαια εμβέλειας.
Σημαντική για την ανάπτυξη της τέχνης έχει φανεί και η δράση των πολυεθνικών εταιριών
που έχουν υλοποιήσει χορηγικά προγράματα σε όλο τον κόσμο. Από τις πιο επιτυχημένες χορη
γίες είναι της Citibank η οποία ανέλαβε το 1980 τα έξοδα μιας διεθνούς τουρνέ της φιλαρμονι
κής Ορχήστρας της Νέας Υόρκης, ενώ μια άλλη αμ£ρικάνικη τράπεζα η Chasebank προσφέρει
το 2 δ των ετήσιων κερδών της σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Παράδειγμα χορηγίας είναι η
χρηματοδότηση της τουρνέ της Εθνικής Συμιρωνικής Ορχήστρας στην Ιαπωνία με διευθυντή
τον Ροστρόποβιτς. Η Philip Morris προτιμά τις εικαστικές τέχνες και άρχισε τις μεγαλειώδεις
χορηγίες της με την πρώτη έκθεση Pop Art το 1965 με έργα του Αντί Γουόρχολ. Στις
Ευρωπαϊκές χώρες, η χορηγία μπορεί να άρχισε να εμφανίζεται στη διάρκεια της δεκαετίας
του'80 αλλά μόλις τα τελευταία πέντε χρόνια πρόσφερε σαφή δείγματα ανάπτυξης.
Οπως και στην Ελλάδα έτσι και στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες ελάχιστες επιχειρή
σεις έχουν δεσμευθεί με μακροχρόνια πολιτιστικά προγράμματα. Διαφορετικά, όμως, εμιρανίζεται το χορηγικό τοπίο σε χώρες όπου ο θεσμός της χορηγίας έχει βαθιές ρίζες στις παραδό
σεις του επιχειρηματικού κόσμου. Στο Βέλγιο, για παράδειγμα, ο θεσμός της χορηγίας
βρίσκεται σε πλήρη άνθηση αφού όλες οι μεγάλες τράπεζες, καθώς και πολλές εταιρίες έχουν
συνδέσει το όνομά τους με μεγάλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Στην Ολλανδία επίσης η καπνο
βιομηχανία Stuyvesant μετέτρεψε το ίδιο της το εργοστάσιο σε μουσείο σύγχρονης τέχνης χρη
ματοδοτώντας την κατασκευή από το 1960 μέχρι σήμερα, 900 πρωτότυπων εικαστικών έργων.
Οι πίνακες μετακινούνται συχνά από τμήμα σε τμήμα, γεγονός που απέδειξε ότι οι εργαζόμενοι
προτιμούν σαν εικαστική διακόσμηση του χώρου δουλειάς, την αφηρημένη ζωγραφική. Τέλος,
ενώ διεθνώς οι γιαπωνέζικες επιχειρήσεις έχουν δαπανήσει τεράστια ποσά για την πραγματο
ποίηση μεγάλων χορηγιών (για παράδειγμα τη SONY αναπαλαίωσε τοιχογραφίες του Ντα
Βίντσι στην Καπέλα Σιξτίνα) στην ίδια τους τη χώρα εμφανίζονται όμως επιφυλακτικές.

X10SBANK CLUB

3.7 ΑΥΞΗΣΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ
Είναι αλήθεια ότι τα χορηγικά προγράμματα είναι μια νέα κατάσταση για την Ελλάδα, όπου
άρχισαν να αναπτύσσονται τα τελευταία πέντε χρόνια χάρη και στην οργανωμένη δράση του
ΟΜΕΠΟ, ο οποίος ιδρύθηκε από μια ομάδα εκπροσώπων του πνευματικού, επιχειρηματικού
και δημοσιογραφικού κόσμου με σκοπό την αναβίωση και διάδοση του αρχαίου ελληνικού χο
ρηγικού θεσμού προς τις τέχνες και τα πολιτιστικά από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Σήμερα, ο
ΟΜΕΠΟ αριθμεί 65 εταιρείες - μέλη και ουσιαστικά διαδραματίζει το ρόλο μιας ενωτικής γέ
φυρας ανάμεσα στους χορηγούς και τους επιχορηγούμενους. Προσφέροντας στους πρώτους
προγράμματα/προτάσεις χορηγιών και στους δεύτερους, δηλαδή στους πολιτιστικούς
φορείς,συμβουλές για να αναζητήσουν με τον καλύττερο δυνατό τρόπο την πλεόν πρόσιρορη γι'
αυτούς χορηγία.
Άλλωστε αξίζει να επισημανθεί ότι στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλη δυνατότητα επιλογής χορη
γικών προγραμμάτων που αφορούν όλα τα βαλάντια αφού στον ΟΜΕΠΟ κατατίθενται κάθε
μήνα από αντίστοιχους πολιτιστικούς (ρορείς 50 τουλάχιστον αιτήσεις για χρηματοδοτήσεις
ποικίλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.

XIOSBANK CLUB

3.8 ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΙΑ
Θα παραθέσουμε ένα είδος καταλόγου εντολών για το τι πρέπει να κάνει και τι να αποφύγει
όποιος επιδιώκει να πάρει κονδύλια χορηγίας, καθώς και για το τι πρέπει αντιστοίχως να κάνει
και τι να αποφύγει όποια επιχείρηση επιδιώκει να προβεί σε πολιτιστική χορηγία.
Ο κατάλογος αυτός αφορά εκτός τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους της τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
3.8.1 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
1. Να βρίσκονται κοντά στα προβλήματα, έχοντας μια ανοικτή επικοινωνία με την Τοπική
Αυτοδιοίκηση: Δήμαρχο, Αρχές, και Τοπικές οργανώσεις.
2. Να επεξηγούν την πολιτική της εταιρίας τους για το θέμα της χορηγίας και να μη παρεκ
κλίνουν από αυτή.
3. Να μην υπόσχονται περισσότερα από όσα μπορούν να προσφέρουν.
4.

Να ζητούν να μάθουν για τα χρονοδιαγράμματα, τους κανόνες, τη γραφειοκρατία, τους υ

πεύθυνους κ.λπ.
5. Να μην συγχέουν τη χορηγία με πολιτικά ή κομματικά συμφέροντα.
6. Εάν το έργο της χορηγίας προς την τοπική Αυτοδιοίκηση ή την κοινότητα έχει μεγάλες γρα
φειοκρατικές διαδικασίες και απαιτείται πολύς χρόνος, να ενεργούν μόνες τους για το αποτέ
λεσμα και κατόπιν να δωρίζουν το έργο στην κοινότητα.
7. Να κρατούν τη δημοσιότητα σε χαμηλά επίπεδα.
8. Να δείχνουν κατανόηση, ενδιαφέρον και υπομονή με την κοινότητα δείχνοντας ταυτόχρο
να επιμονή για την περάτωση του έργου.
3.8.2

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

1. Το έργο προς χορηγία πρέπει να έχει μελετηθεί σωστά, ώστε να μην χρειάζεται να αλλαχθεί στην πορεία του.
2. Να υπάρξει ανοικτός διάλογος με τον Γενικό Διευθυντή ή τον Διευθυντή προσωπικού της
εταιρείας.
3. Να υποβάλλεται το έργο προς χορηγία ένα χρόνο τουλάχιστον πριν την έναρξη του. Όλες
οι σωστές εταιρίες προγραμματίζουν τον προϋπολογισμό τους για τις ετήσιες χορηγίες τους:
α) Αύγουστο 1994 γίνεται ο προϋπολογισμός για το 1995.
β)

Φεβρουάριο 1994 γίνεται ο προϋπολογισμός για το 1994-95.

Να θυμούνται ότι συναλλάσονται με επαγγελματίες Manager και πως όσο καλύτερα πα
ρουσιάζεται η ιδέα, τόσο μεγαλύτερη εμπιστοσύνη θα εμπνέει.
4.

5. Να μην υπόσχονται περισσότερα από όσα μπορούν να πραγματοποιήσουν.
6. Να τηρούν τους χρόνους διεκπεραίωσης του έργου. Να θυμούνται ότι ο manager πιστεύει
στα χρονοδιαγράμματα και στην ποιότητα και με αυτό τον τρόπο υπολογίζει την επιτυχία.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 12 Δεκ. 1991

7. O lεταιςίες θέλουν να μιλούν με έναν υπεύθυνο και όχι με πολλούς. Να ορίζεται κάποιος
υπεύθυνος που θα επικοινωνεί με την επιχείρηση υπεύθυνα και σωστά.
8. Οι σωστές επιχειρήσεις απεχθάνονται την γραφειοκρατία. Να απλοποιείται η διαδικασία
της προτεινόμενης χορηγίας, έτσι ώστε να διευκολύνεται το έργο.
9. Να αποφεύγεται η αναφορά σε κομματικές τοποθετήσεις ή σε κομματικά οφέλη.
10. Να επιδιώκεται να υπάρχει η συνάινεση είτε του Δημοτικού Συμβουλίου είτε Κοινότητας
για το έργο της χορηγίας.
1 1 .0 προγραμματισμός να είναι ρεαλιστικός. Οι συμπληρωματικές χορηγίες είναι δύσκολες
και δεν βοηθούν στην ανάπτυξη της εμπιστοσύνης και της επαγγελματικότητας.
12. Συνεχή ενημέρωση για την πορεία και τα αποτελέσματα του έργου προς χορηγία.
13. Να υπάρχει συνεργασία με την εταιρεία για τυχόν προβολή του έργου διότι η εταιρεία π ι
θανώς να έχει τη φιλοσοφία περί χαμηλών τόνων διαφήμισης.

Ο ΙΚ ΟΝΟΜ ΙΚΟΙ 12 Δ

3.9 ΚΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΧΟΡΓΗΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
I ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
M lq συμφωνία χορηγίας δημιουργεί μια σχέση ανάμεσα σε μια εταιρεία - χορηγό και σε ένα
πολιστιστικό φορέα. Ο καθένας τους έχει τα δικά του κίνητρα, τις δικές του ευαισθησίες και με
θόδους εργασίας, και αυτό που ενδιαφέρει και τις δύο πλευρές, από τα πρώτα κιόλας στάδια
των διαπραγματεύσεων, είναι να βάλουν τα θεμέλια μιας σχέσης βασισμένης στην αμοιβαία κα
τανόηση και εμπιστοσύνη.
Σε γενικές γραμμές, μία επιχείρηση χρησιμοποιεί τη χορηγία για να γίνει ευρύτερα γνωστή ή
για να βελτιώσει την εταιρική της προσωπικότητα. Μπορεί να επιδιώκει να δοίκιει κίνητρα
στους υπαλλήλους της, ή να θεωρεί την ανάμιξή της ως έκφραση της κοινωνικής της ευθύνης.
Ο πολιτιστικός (ρορέας αναζητά χορηγία από μια επιχείρηση σε χρήμα ή σε είδος (εξοπλισμό,
ανθρώπινο δυναμικό ή ειδικές γνώσεις) που θα του επιτρέψει να πραγματοποιήσει ένα πολιτιστι
κό γεγονός. Η χορηγία αυτή μπορεί να καλύπτει το σύνολο ή μέρος του κόστους. Δεν προορίζεται
να αντικαταστήσει την κρατική επιχορήγηση, αλλά έρχεται ως συμπλήρωμα, χωρίς το οποίο η
πραγματοποίηση του πολιτιστικού έργου δεν θα ήταν δυνατή, τόσο όσον αφορά την ποιότητα του
έργου αυτού καθαυτού, όσο και την προσέλκυση του κοινού στο οποίο απευθύνεται.
Οι δύο θέσεις δεν είναι ασυμβίβαστες. Και οι δύο πλευρές πρέπει να έχουν πάντοτε υπόψη
τους ότι τα οφέλη που προσφέρει η χορηγία των τεχνών είναι διττά. Για να μεγιστοποιηθούν εί
ναι απαραίτητο και για τα δύο μέρη να καθορίσουν από την αρχή με απόλυτη σαφήνεια τους βα
σικούς τους στόχους και να λάβουν υπόψη τους εκείνους της άλλης πλευράς.
1.

Επιχειρήσεις

α) Καθορίζοντας μια πολιτική
Κάθε επιχείρηση που θέλει να ασχοληθεί με τη χορηγία, θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλύ
σει τα κίνητρά της. Η χορηγία θα πρέπει να βασίζεται σε μία εταιρική στρατηγική που θα κατευ
θύνει την επιλογή των δραστηριοτήτων που προτίθεται να αναλάβει η εταιρεία. Ό ποιο κι αν εί
ναι το αντικείμενό της, η εταιρεία θα πρέπει να καθορίζει αυτή τη στρατηγική βήμα προς βήμα.
Αυτό διευκολύνει τη διαδικασία λήψης αποςχίσεων όταν έχει να επιλέξει ανάμεσα σε διάφορες
προτάσεις. Επίσης κάνει δυνατή την εκ των υστέρων εκτίμηση και αξιολόγηση της χορηγίας: "επετεύχθησαν οι αντικειμενικοί στόχοι;". Μια συμβουλή προς την εταιρεία θα ήταν να προσλάβει ένα άτομο, ή ένα επιτελείο, που θα είναι υπεύθυνοι να καθορίσουν την πολιτική και τις δια
δικασίες, να επιβλέψουν την εφαρμογή τους και να τις αξιλογήσουν εν ευθέτω χρόνω. Η
διαδικασία μπορεί να βελτιωθεί αν η εταιρεία συμβουλεύεται εκπροσώπους από τα διάιρορα
τμήματά της (marketing, δημοσίων σχέσεων, προσωπικού, οικονομικό, κ.λπ.).

β) Γνωστοποιώντας την

Είναι προς το συμφέρον της εταιρείας να κάνει γνωστή την πολιτική της και τα περιθώριά
της (στον προϋπολογισμό, στον γεωγραφικό χώρο, κ.ά.). Θα έχει έτσι την ευκαιρία να λαμβάνει
χορηγικές προτάσεις που θα συμφωνούν μ£ τις απαιτήσεις της.
Είναι σημαντικό όλοι οι εκπρόσωποι της εταιρείας να είναι ενήμεροι για τις χορηγικές πρω
τοβουλίες: υπάλληλοι, διοικητικό συμβούλιο και, όπου χρειάζεται, μ£τοχοι. Η μεγάλη δυνατό
τητα που έχουν να μεταδίδουν τα νέα από στόμα σε στόμα, μπορεί να συνεισφέρει στην επιτυχία
της χορηγίας. Η χορηγική πολιτική της εταιρείας, ασχέτως κλίμακας, θα πρέπει να είναι μία
από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στον ετήσιο απολογισμό της ή σε αντίστοιχο έντυπο.
2.

Πολιτιστικοί Φορείς

α) Καθορίζοντας ένα πολιτιστικό πρόγραμμα
Ανεξάρτητα από το μέγεθος ενός πολιτιστικού προγράμματος (project) ένας φορέας που α
ναζητά χορηγία θα φανεί πιο αξιόπιστος αν παρουσιάσει έναν σαφή ορισμό των βασικών στοι
χείων αυτού του προγράμματος και μια ακριβή περιγραφή του φορέα ή/και του project, το συ
νολικό ποσόν της χορηγίας που ζητείται, το κοινό προς το οποίο απευθύνεται (αριθμός, ηλικία,
κοινωνική τάξη, κ.λπ.), τον τρόπο προώθησης στα ΜΜΕ κ.λπ.^ Πρέπει ακόμα να είναι σε θέση
να εξηγήσει γιατί μια συγκεκριμένη επιχείρηση είναι πιθανόν να ενδιαφερθεί για τη χορηγία του
συγκεκριμένου προγράμματος και να μπορεί να ορίσει τι μπορεί να προσφέρει ως αντάλλαγμα.
Αν χρειάζεται, θα πρέπει να αναφέρει αν θεωρεί τις δραστηριότητες ορισμένων επιχειρήσεων
(π.χ. πολεμικής βιομηχανίας, προϊόντων καπνού ή οινοπνευματιοδών ποτών, κ.λπ.) ως ιδεολο
γικά ασυμβίβαστες με τους στόχους του πολιτιστικού της προϊόντος.
β) θέτοντας τον στόχο
Στον τομέα της αναζήτησης πόρων, ο πολιτιστικός φορέας θα πρέπει να ενεργεί με τρόπο ε
παγγελματικό και να είναι σε θέση να κάνει μια έρευνα αγοράς. Αυτό δεν απαιτεί μία πρόσθετη
δαπάνη, αλλά απλώς την αναζήτηση και συλλογή πληροφοριών σε οδηγούς, κρατικές υπηρεσίες
(εμπορικά επιμελητήρια), ή τις οργανώσεις χορηγών (Βλέπε VI, 1).
Μια άμεση προσέγγιση χορηγού είναι πιο αποτελεσματική από τον να στέλνεις ντοσιέ χορη
γίας με την αμυδρή ελπίδα ότι κάποιος μπορεί να ενδιαφερθεί. Αν και τα τελευταία χρόνια έχει
σημειωθεί σημαντική πρόοδος, πολλές επιχειρήσεις συνεχίζουν να κατακλύζονται από πρόχει
ρα προετοιμασμένες παρουσιάσεις. Αυτό πλήττει τη φήμη του πολιτιστικού κόσμου και μειώ
νει τις προσπάθειες εκείνων που είναι σε θέση να δώσουν μια καλή εικόνα του εαυτού τους.

II ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ
Οι επιχειρήσεις και οι πολιτιστικοί φορείς δεν αισθάνονται πάντοτε ότι έχοχτν τα προσόντα
να χειριστούν μόνοι τις χορηγικές τους στρατηγικές. Στις περισσότερες χώρες, οι κρατικοί φο
ρείς και οι οργανώσεις χορηγών ενεργούν δωρεάν, ως κέντρα παροχής πληροφοριών και συμ
βουλών. Ειδικά γραφεία ή "σύμβουλοι" μπορούν να χρησιμοποιηθούν και αμοίβονται για να α
ναλάβουν όλη ή μέρος της διαχείρισης μιας χορηγίας.
1.

Κρατικοί Φορείς

Οι περισσότεροι κρατικοί φορείς έχουν συνειδητοποιήσει τα πλεονεκτήματα που Γινυυφέρει
η ενθάρρυνση παράλληλων ή συμπληρωματικών πηγών χρηματοδότησης των τεχνών και των
πολιτιστικών. Σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, οι κρατικοί φορείς έχουν όλο και περισσότε
ρο τη δυνατότητα να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την ανάπτυξη μιας χορηγικής
πολιτικής. Συχνά ενεργούν ως σημείο επαφής και διευκολύνουν την παρουσίαση πολιτιστικών
φορέων σε επιχειρήσεις και αντίστροφα. Αυτό ισχύει περισσότερο για μικρού και μεσαίου μεγέ
θους επιχειρήσεις και τοπικούς πολιτιστικούς φορείς. Επιπλέον, ορισμένες κυβερνήσεις έχουν
οργανώσει ειδικά προγράμματα για την προώθηση της χορηγίας, τα οποία προσφέρουν κίνητρα
και ερεθίσματα μέσω συμφωνιών συνχρηματοδότησης, όπως το "Σχέδιο Προώθησης Επιχειρη
σιακής Χορηγίας" (Busines Sponsorship Incentive Scheme) στη Μεγάλη Βρεττανία.
2.

Εθνικές Οργανώσεις Χορηγών

Τα τελευταία 15 περίπου χρόνια έχουν ιδρυθεί, στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, οργα
νώσεις για την προώθηση της χορηγίας των τεχνών. Ευαισθητοποιούν την κοινή γνώμη και τα
ΜΜΕ για τη θεωρία και την εφαρμογή της χορηγίας και συμβουλεύουν επιχειρήσεις και πολι
τιστικούς φορείς σε θέματα διαχείρησης και στρατηγικής. Ενεργούν ως ομάδες πίεσης προς τις
κυβερνήσεις για να επιτύχουν ευνοϊκότερη μεταχίρηση των χορηγικών επενδύσεων και επιδιώ
κουν να φέρουν κοντά τον επιχειρηματικό και πολιτιστικό κόσμο οργανώνοντας συνέδρια, σε
μινάρια και ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, και εκδίδοντας διάφορα έντυπα (μελέτες, οδη
γούς, δελτία πληροφοριών, κ.λπ.). Η Cerec (Comite European pour le Rapprochement de Γ
economie et de la Culture) ιδρύθηκε το Μάρτιο 1991 για το συντονισμό των εθνικών οργανώσε
ων και την προώθηση της χορηγίας των τεχνών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.^
3.

Σύμβουλοι

Το επάγγελμα του συμβούλου χορηγίας έχει ορισθεί και αναγνωρισθεί διαφορετικά σε κάθε

πτύξης της χορηγίας. Ορισμένοι έχουν ασχοληθεί με τη χορηγία πολλά χρόνια και με εξαιρετικά
αποτελέσματα. Αλλοι, πάλι, εισβάλοντας σ' αυτόν το χώρο "της μόδας" αδυνατούν να σταθούν
στο ύψος που απαιτούν οι περιστάσεις και γρήγορα εξαφανίζονται από τη χορηγική αγορά.
Υπάρχουν σύμβουλοι που ειδικεύονται στη χορηγία των τεχνών, άλλοι που ασχολούνται με
συγγενή πεδία όπως η αθλητική και η περιβαλλοντολογική χορηγία, οι δημόσιες σχέσεις, η επι
κοινωνία, ή και όλα αυτά.
Πολλές επιχειρήσεις αισθάνονται ότι γνωρίζουν καλά τον χώρο της αγοράς τους, ότι έχουν
δημιουργήσει καλές επαφές και ότι αυτή η εξωτερική βοήθεια είναι απλώς μια πρόσθετη δαπά
νη. Αλλες έχουν χρησιμοποιήσει συμβούλους σε μεγάλη κλίμακα, σε παν-Ευρωπαϊκά ή σύνθετα
χορηγικά προγράμματα. Όσες τους χρησιμοποιούν συχνά, θεωρούν ότι είναι χρήσιμοι για την
επίτευξη μεγαλύτερης κάλχτψης από τα ΜΜΕ, ή για την επιλογή των πολιτιστικών προγραμμά
των ή καλλιτεχνών.
Έχοντας καθορίσει τι ακριβώς μπορούν να επιτύχουν με τα ίδια τους τα μέσα, οι επιχειρή
σεις, ή οι πολιτιστικοί φορείς, που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες ενός μεσολαβητή,
θα πρέπει να ψάξουν στην αγορά προσεκτικά για να βρουν εκείνον που είναι καταλληλότερος
στην περίπτωσή τους και τις απαιτήσεις τους.
Οι σύμβουλοι προσφέρουν ευρείας έκτασης υπηρεσίες: επεξεργασία χορηγικών προτάσεων
(προετοιμασία αιτήσεων για έναν πολιτιστικό φορέα ή επιλογή προτάσεων για μια επιχείρηση),
διαχείρηση χορηγίας, διαιρήμιση και προβολή, εφαρμογή χορηγικής στρατηγικής και πολιτικής.
Σε κάθε περίπτωση οι όροι αμοιβής πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένοι από την αρχή. Σήμερα,
όλο και περισσότερο οι σύμβουλοι εργάζονται βάσει συγκεκριμένης κατ' αποκοπήν αμοιβής,
παρά παίρνοντας προμήθεια.
Όμως, ακόμα και αν ένας μεσολαβητής εκπροσωπεί ή παίρνει αποφάσεις για λογαριασμό ε
νός από τα δύο μέρη, είναι απαραίτητο οι χορηγοί και οι πολιτιστικοί φορείς να έχουν απ' ευ
θείας επαφή κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Μόνον τότε θα μπορούν να είναι βέβαιοι
ότι αντιμετωπίζουν το γεγονός με τον ίδιο τρόπο.
Αν δεν γίνει αυτό, ένας μεσολαβητής που δεν γνωρίζει καλά τον κόσμο των τεχνών δεν θα
πρέπει να εκπροσωπεί τα συμφέροντα ενός πολιτιστικού φορέα, χιορίς τουλάχιστον να τον έχει
συμβουλευθεί κατά την προετοιμασία της παρουσίασής του. Ο ρόλος, οι ευθύνες και οι απόψεις
της κάθε πλευράς θα πρέπει να έχουν καθορισθεί με σαφήνεια πριν ακόμα αρχίσουν οι διαπραγ
ματεύσεις.
Χορηγία "a la carte"
Μερικά καλλιτεχνικά γεγονότα είναι δημιουργήματα των ίδιων των επιχειρήσεων που επι
θυμούν με αυτόν τον τρόπο να ικανοποιήσουν τα κριτήρια και τους στόχους τους, ιδίως σε θέ
ματα που αφορούν το κοινό προς το οποίο στοχεύουν και την κάλυψη από τα ΜΜΕ. Οι σύμ
βουλοι χορηγιών μπορούν να αναλάβουν την οργάνωση τέτοιων γεγονότων.

Ill ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
1.

Επιλογή του κατάλληλου χρόνου

Σε γενικές γραμμές, μια επιχείρηση ετοιμάζει τον χορηγικό της προϋπολογισμό έξη μήνες
ω ς δύο χρ όνια νω ρίτερα, όταν προγραμματίζει για το επόμενο οικονομικό έτος. Οι
πολιτιστικοί (ρορείς θα πρέπει να προγραμματίζουν αντίστοιχα τις δικές τους δραστηριό
τητες για την εξεύρεση πόρων.
Παρομοίως, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εκτιμούν τους χρονικούς περιορισμούς κάτω
από τους οποίους λειτουργούν οι καλλιτεχνικές ομάδες, οι οποίοι ποικίλλουν ευρέως από το
ένα είδος καλλιτεχνικής έκφρασης στο άλλο. Για παράδειγμα, οι συναυλίες, οι όπερες και οι
εκθέσεις π ρ ογρα μ μ α τίζοντα ι συχνά ένα με τέσσερα χρ όν ια νω ρ ίτερ α, ειδικά όταν
περιλαμβάνουν μεγάλης κλίμακας περιοδείες ή συμπαραγωγές, ενώ οι θεατρικές παραγωγές,
τα μπαλέτα ή τα φεστιβάλ μπορεί να προγραμματίζονται σε συντομότερο χρονικό διάστημα
(συχνά είναι ζήτημα μηνών).
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν ελαστικούς προϋπολογισμούς και διαδικασίες λήψης
αποφάσεων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης μη προγραμματισμένων γεγονότων.
Ένας τρόπος για να παρακάμπτονται οι χρονικοί περιορισμοί είναι, αντί της χορηγίας ενός
συγκεκριμένου γεγονότος, να υποστηρίζεται οικονομικά ένας π ο λ ιτισ τικ ό ς φορέας
(συμμετοχή "υποδομής").
2.

Διαφάνεια

Η επιτυχία μιας χορηγίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επικοινω νία που έχει
επιτευχθεί ανάμεσα στην επιχείρηση - χορηγό και τον πολιτιστικό φορέα. Από τα πρώτα
στάδια των διαπραγματεύσεων πρέπει να επικρατεί απόλυτη ειλικρίνεια. Καλό είναι κάθε
πλευρά να ορίζει έναν βασικό διαπραγματευτή. Οι ευθύνες αυτών που παρίστανται στις
συζητήσεις (εκπρόσωποι τηης επιχείρησης - χορηγού, του πολιτιστικού φορέα και, όπου
χριεάζεται, του συμβούλου, του κρατικού φορέα, ή άλλων) και το μερίδιο της ευθύνης τους
στην τελική απόφαση, πρέπει να διευκρινίζονται από την αρχή. Δεν θα πρέπει να υπάρχει
καμμία απολύτως αμφιβολία ως προς το ρόλο που έχει ανατεθεί στον καθένα. Τα διάφορα
μέρη θα πρέπει να τηρούν ένα αυστηρό πρόγραμμα διαπραγματεύσεων και να συνεργάζονται
στον καθορισμό όλων των προϋποθέσεων κάτω από τις οποίες θα λάβουν χώρα αυτές.
Οι προσδοκίες της κάθε πλευράς και οι συμφωνίες που επετεύχθησαν στις συζητήσεις θα
πρέπει να επιβεβαιώνονται γραπτά με επίσημη αλληλογραφία. Οι εθνικές οργανώσεις συχνά
συστήνουν τη σύνταξη ενός συμφωνητικού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τίποτα δεν θα
παραλειφθεί. Οι νομικές επιπτώσεις των συμφωνητικών αυτών θα πρέπει να ορίζονται με
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σ αφήνεια. Ιδιαίτερη προσοχή θα π ρ έπ ει να δίνετα ι σε μια λεπτομερή ανάλυση του
προϋπολογισμού, όπου θα αναφέρονται και όλες οι απαραίτητες χρονικές και οικονομικές
λεπτομέρειες (ασφάλεια, κ.λπ.).
Οι πολιτιστικοί φορείς πρέπει πάντοτε να κρατούν ενήμερους τους χορηγούς για κάθε
αλλαγή στο πρόγραμμα ή στη γραμμή προσέγγισης (π.χ. μια αλλαγή του καλλιτεχνικού
διευθυντή). Στο συμβόλαιο μπορεί να περιλαμβάνεται όρος που να προβλέπει τη λύση του
στην περίπτωση μιας απρόβλεπτης αλλαγής που ανατίθεται στις απαιτήσεις του χορηγού.
Από την πλευρά της πάλι, η επιχείρηση οφείλει να ενημερώνει τον χορηγούμενο πολιτιστικό
φορέα για κάθε εσωτερική απόφαση που μπορεί να επηρεάσει τη χορηγική της πολιτική (π.χ.
αλλαγή του νομικού της καθεστώτος, συγχώνευση, μετακίνηση πλειοψηφίας μετοχών, κ.λπ.).
Πολλαπλή χορηγία
Στην περίπτωση των πολλαπλών χορηγιών (όπου πολλές επιχειρήσεις συγχρηματοδοτούν
το ίδιο γεγονός) ο πολιτιστικός φορέας θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι καμιά επιχείρηση
δεν επιθυμεί να χορηγήσει το ίδιο γεγονος που χορηγείται από μια ανταγω νίστρια. Ο
πολ ιτισ τικός φορέας έχει υποχρέωση να ενημερώνει τους πιθα νούς χορηγούς για το
πρόβλημα αυτό και οι επιχειρήσεις πρέπει εξίσου να ενημερώνουν τους πολιτιστιούς φορείς
για τις ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντω ν. Ως π ρ ο ς το θέμα αυτό μ πορ εί να
προβ λέπετα ι στο συμφωνητικό ένας ειδικός όρος "μη-ανταγω νισμού". Οι χορηγίες
"υποδομής' (όπου μια επιχείρηση υπογράφ ει μια μακροπρόθεσμη σ υμ φ ω νία με τον
πολιτιστικό φορέα) από έναν συγκεκριμένο επιχειρηματικό τομέα (π.χ. τραπεζικό) δεν είναι
απαραίτητο να αποκλείουν τη χορηγία ενός μεμονωμένου γεγονότος (π.χ. μια βραδυά χορύ)
από μια επιχείρηση του ίδιου τομέα. Πάντως τα θέματα αυτά θα πρέπει, ούτως ή άλλως, να
συζητώνται με το βασικό χορηγό.
Οι πολιτιστικοί φορείς πρέπει να αισθάνονται ελεύθεροι να προσεγγίζουν πολλούς
πιθ α νούς χορηγούς συγχόνως και οι επιχειρήσεις πρέπει να καταλαβαίνουν πω ς οι
πολιτιστικοί φορείς πρέπει να έχουν εναλλακτικές λύσεις στις οποίες να μπορούν να
καταφεύγουν σε περίπτωση αποτυχίας. Από τη στιγμή, όμως, που οι διαπραγματεύσεις με
ένα χορηγό προχωρήσουν και μπουν σε ένα καλό δρόμο, ο πολιτιστικός φορέας πρέπει να
σεβαστεί την επιθυμία του χορηγού για εχεμύθεια και να ενημερώσει τους άλλους
ενδιαφερομένους (επιχειρήσεις ή/και κρατικούς φορείς). Και ακόμα, αν είναι απαραίτητο, να
μιλήσει ανοικτά στον χορηγό σχετικά με τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις που μπορεί να
προκύψουν.
Οι περισσότεροι πολιτιστικοί φορείς εφαρμόζουν την πολλαπλή χορηγία. Η αποκλειστική
χορηγία ενός γεγονότος ή προγράμματος απαιτεί ένα υψηλότερο επίπεδο επένδυσης και οι
υπηρεσίες που αποδίδονται σε αντάλλαγμα είναι και αυτές ανώτερης κλίμακας.

3.

Συζήτηση για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα

Οι χορηγοί έχουν συχνά κατηγορηθεί για ανάμιξη στα καλλιτεχνικά θέματα ενός
πρ ογρά μμ ατος, για να επιτύχουνν τους εμ πορικούς αντικειμ ενικούς τους στόχους.
Ανεξάρτητα από το αν τέτοιες κατηγορίες ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, θα ήταν
καλό να θέσουμε ορισμένες αρχές που έχουν σκοπό, ακόμα μια φορά, να διευκολύνουν την
επικοινωνία μεταξύ των δύο μερών και να αποτρέψουν τις παρεξηγήσεις.
Σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει οι καλλιτέχνες να κρατούν αμυντική στάση σε ό,τι
αφ ορ ά το πρόγραμμ α τω ν δραστηριοτήτω ν τους. Α ντίθετα μάλιστα, θα π ρ έπ ει να
α ισ θ ά ν ο ντα ι ελεύθεροι να εκφράσουν τις απ όψ εις τους. Αν ένα πρ όγρα μ μ α είνα ι
ασυμβίβαστο με τους αντικειμενικούς στόχους μιας επιχείρησης, είναι καλύτερα να το
γνωρίζουν από την αρχή. Αν και ο πολιτιστικός φορέας πρέπει να έχει τον έλεγχο όλων των
καλλιτεχνικών αποφάσεων, ο χορηγός, με το πλεονέκτημα της αμεροληψίας, μπορεί να είναι
σε θέση να κάνει προτάσεις σε ορισμένους τομείς. Για παράδειγμα, ο χορηγός μπορεί να
ενδιαφέρεται να αναζητήσει ένα διαφημιστικό σχήμα που θα προσελκύσει το κοινό, και οι
γνώμη του - που δεν είναι απαραίτητο να είναι αισθητή στο καλλιτεχνικό περιεχόμενο του
προγράμματος - μπορεί να αποδειχθεί πολύ χρήσιμη. Εποικοδομητικά σχόλια από ένα
χορηγό δεν θα πρέπει απαραίτητα να θεωρηθεί ότι επιβουλεύονται την καλλιτεχνική
ακεραιότητα ενός γεγονότος.
Οι πολιτιστικοί φορείς πρέπει να καταλάβουν ότι οι χορηγοί ενδιαφέρονται πρωτίστως
για παραγωγές που ανταποκρίνονται στους στρατηγικούς αντικειμενικούς τους στόχους και
ότι οι επιχειρήσεις δεν είναι ποτέ υποχρεωμένες να χορηγήσουν κάτι που δεν τις ελκύει. Οι
χορηγοί, από την πλευρά τους, θα πρέπει να αναλύουν με σύνεση τα κριτήρια επιλογής τους.
Ένα πρόγραμμα ανορθόδοξο ή πειραματικό μπορεί τελικά να αποδειχθεί πιο κατάλληλο από
ένα συντηρητικό.
Ένας χορηγός έλκεται από έναν πολιτιστικό φορέα κυρίως επειδή εκτιμά το καλλιτεχνικό
του "προϊόν" και την ατμόσφαιρα που επικρατεί γύρω από αυτό. Αν κάποια επέμβαση είναι
ενδεχόμενο να χαλάσει μέρος του προγράμματος, ο χορηγός θα στερήσει στον εαυτό του τα
πλεονεκτήματα και τα οφέλη εκείνα που τον έθελξαν από την αρχή. Οι χορηγοί δεν πρέπει
ποτέ να αισθάνονται ότι μπορούν να επηρεάζουν το καλλιτεχνικό περιεχόμενο ενός
γεγονότος. Τέτοια συμπεριφορά θα έπληττε την επιτυχία της προσπάθειας και, γενικότερα,
τη φήμη της εμπορικής χορηγίας.

IV. ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΛΑ ΑΠΟΤΕΑΕΣΜΑΤΑ
1.

Βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη χορηγία;

Οι εθνικές οργανώσεις χορηγών ενθαρρύνουν όλο και περισσότερο μακροπρόθεσμες
συμφωνίες χορηγίας. Ενώ μια χορηγία μικρής διάρκειας ή ενός μεμονωμένου πολιτιστικού
γεγονότος εκπληρώνει μια άμεση ψ υχαγωγία ή την ανάγκη δημοσίων σχέσεων για την
επιχείρηση, οι χορηγίες μεγάλης διάρκειας προσφέρουν πλεονεκτήματα τόσο για τον χορηγό
- που μπορεί να περιμένει μεγαλύτερα οφέλη απ' ότι από ένα μεμονωμένο γεγονός - όσο και
για τον πολιτιστικό φορέα, που μπορεί έτσι να προγραμματίζει τις δραστηριότητές του σε
μια μακροπρόθεσμη, και επομένως πιο αξιόπιστη, βάση. Το όνομα του χορηγού μπορεί να
συνδεθεί με αυτό του πολιτιστικού φορέα ή του καλλιτεχνικού θεσμού. Το κοινό, τα ΜΜΕ
κα ι οι αρχές αναγνω ρίζουν την συμβολή του χορηγού ως αυτονόητη και οι σχέσεις
διευκολύνονται.
Η διαφάνεια και η καλή επικοινω νία είναι παράγοντες ακόμα πιο σημαντικοί στην
περίπτωση μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας. Είναι προφανές, για παράδειγμα, ότι ο
πολιτιστικός φορέας δεν θα πρέπει να αναζητά πρόσθετες πηγές χρηματοδότησης, χωρίς να
συμβουλεύεται το χορηγό του.
Ανεξάρτητα από τη διάρκεια του συμβολαίου, και τα δύο μέρη θα πρέπει να σκέφτονται τι
μέλλει γενέσθει όταν αυτό λήξει. Μερικές επιχειρήσεις έχουν βοηθήσει τους πολιτιστικούς
φορείς να βρουν νέους χορηγούς.
2.

Φορολογικές ρυθμίσεις

Οι διάφ ορες χώρες εφαρμόζουν μια ευρεία κλίμακα διαφ ορ ετικ ώ ν φ ορολογικώ ν
συστημάτων για τη χορηγία. Οι διευκολύνσεις που προσφέρονται δεν είναι από μόνες τους
επαρκής αιτιολογία για μια επιχείρηση. Είναι, όμως, ένα κίνητρο που συχνά επηρεάζει τα
ποσά που δίνονται και το οποίο καμιά πλευρά δεν πρόκειται να αγνοήσει. Είναι προς το
συμφέρον τόσο της επιχείρησης όσο και του π ολ ιτισ τικού φορέα, να εξετάσουν τα
προσφερόμενα οφέλη. Οι εθνικές οργανώσεις χορηγών προσφέρουν συμβουλές για το θέμα
αυτό.
3.

Εσωτερικές επικοινωνίες / δημόσιες σχέσεις

Μια επιχείρηση χρησιμοποεί ένα χορηγούμενο καλλιτεχνικό γεγονός για να προσφέρει
κίνητρα στους υπαλλήλους της και για λόγους δημοσίων σχέσεων μέσα στο επιχειρηματικό
της περιβάλλον. Μπορεί να οργανώσει ένα συγκεκριμένο γεγονός για τους υπαλλήλους της.

ή απλά να προσκαλέσει, όποιους επιθυμεί στο χορηγούμενο καλλιτεχνικό γεγονός, είτε αυτό
είναι μια παράσταση, τα εγκαίνια ή μια ιδιωτική ξενάγηση σε μια αίθουσα τέχνης. Αυτό
πά ντα σημαίνει πρόσθετη εργασία για τον πολιτισ τικό φορέα, όσον αφορά είτε στην
οργάνωση ενός γεγονότος κατά παραγγελία ή την έκδοση δωρεάν εισιτηρίων, προσκλήσεων,
κ.λπ. Αυτά θα πρέπει να υπολογίζονται στο χορηγούμενο ποσόν.
4.

Λογότυπο και διαφημιστικό υλικό

Οι χορηγοί θα πρέπει να περιμένουν ότι το όνομά τους θα εμφανίζεται σε όλο το
διαφημιστικό υλικό ή στα αντικείμενα που θα κυκλοφορήσουν σχετικά με ένα πολιτιστικό
γεγονός, όπως διαφημιστικά φυλλάδια, αφίσες, εισιτήρια κ.λπ. Οι πολιτιστικοί φορείς είναι
συχνά υποχρεωμένοι να αναφέρουν ένα μεγάλο αριθμό συνεργατών, τόσο από τον δημόσιο
όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. Οι όροι που διέπουν την εμφάνιση του ονόματος ή/και του
λ ο γ ό τυ π ο υ μ ιας επιχείρ ησ ης, θα πρ έπ ει να ο ρ ίζο ντα ι κα τά τη δ ιά ρ κ εια τω ν
διαπραγματεύσεων και να εκτιμώνται βάσει των αντικειμενικών στόχων της επιχείρησης και
το ύψος της χορηγίας.
Για να αποτρέψουν υπέρμετρη χρήση των λογότυπων, οι πολιτιστικοί φορείς μπορούν να
θέσουν επίσημα κριτήρια για τη δημοσιοποίηση μιας χορηγίας μέσω ενός συγκεκριμένου
τρόπ ου δημοσιότητας, παρά μέσω κά ποιου άλλου. Μ πορούν να επιτρέψ ου ν σε μια
επιχείρηση να προωθήσει την δική της παράλληλη διαφημιστική καμπάνια, στην οποία θα
αναφέρει μόνο τη δική της χορηγία.
Στην περίπτωση της χορηγίας ενός συγκεκριμένου γεγονότος (π.χ. μιας συναυλίας) η
πληθώρα διαφημιστικού υλικού στο χώρο διεξαγωγής, μπορεί να μην είναι ευπρόσδεκτη ούτε
από τον τύπο ούτε από το κοινό. Πρέπει, λοιπόν, να επιτευχθεί μια ισορροπία σύμφωνα με
τους επιδιωκόμενους στόχους.
5.

Τ αΜ Μ Ε κ ιη χορηγία

Τα ΜΜΕ είναι απαραίτητα για την επιτυχία μιας χορηγίας. Ό ταν αναφέρονται σε
πολιτιστικές παραγωγές, η τηλεόραση, το ραδιόφωνο και ο τύπος συχνά διστάζουν να
αναφ έρουν τα ονόματα τω ν χορηγών. Η κάλυψη από τα ΜΜΕ δεν μπορεί να είναι
εγγυημένη. Είναι, λοιπόν, προς το συμφέρον και των δύο πλευρών να συνεργαστούν για να
εξασφχχλίσουν τη μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη από τα ΜΜΕ και να αξιοποιήσουν τις επαφές
με το υ ς δημ οσ ιογρ άφ ου ς, εκδ ίδ οντα ς κ ο ιν ά δελ τία τύ π ο υ , ορ γα ν ώ νο ντα ς κο ιν ές
συνεντεύξεις, κ.λπ. Θα πρέπει, όμως, να φροντίσουν να μην ενοχλούν τους δημοσιογράφους,
γιατί η μεγάλη πίεση μπορεί να φέρει αντίθετα αποτελέσματα από τα προσδοκώμενα.
Η τεχνοκριτική - που ο ρόλος της δεν είναι να αναφέρεται σε χορηγούς, αλλά να σχολιάζει

την καλλιτεχνική αξία ενός γεγονότος - δεν πρέπει να σιτ/χέεται με τον λαϊκό τύπο και τα
περιοδικά αγοράς που, αντίθετα, πρέπει να ενθαρρύνονται να αναςρέρονται σ' αυτή καθαυτή
τη χορηγία. Ο τοπικός τύπος είναι πάντα πολύ δεκτικός.
Τα ΜΜΕ είναι πάντα περισσότερο διατεθειμένα να καλύψουν θετικά ένα γεγονός και τον
χορηγό, ή τους χορηγούς του, αν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είναι αναμεμιγμένα στην
προσπάθεια και δημόσια πρόσωπα. Οι μακροπρόθεσμες χορηγικές συμφωνίες καλύπτονται
επίσης ευκολώτερα από τα ΜΜΕ.
Μερικές επιχειρήσεις βρίσκουν ότι είναι πιο ανταποδοτικό να εφαρμόζουν τις δικές τους
καμπάνιες, με τη σι»γκατάθεση του χορηγούμενου πολιτιστικού φορέα, διαφημίζοντας έτσι τη
χορηγική τους πολιτική. Οι δύο πλευρές συνεργάζονται συχνά με οργανισμούς επικοινωνίας
που προσφέρουν διαφημιστικό χώρο ή χρόνο και εξασφαλίζουν κάλυψη του γεγονότος, με
αντάλλαγμα την αναφορά του ονόματός τους στα διαφημιστικά έντυπα και άλλα οφέλη.
Τέτοιες συξμφωνίες "media/sponsor" είναι πολύ συνηθισμένες σε μερικές χώρες.
Οι κανονισμοί που αφορούν χορηγούμενες τηλεοπτικές μεταδόσεις είναι ένα θέμα
επίκαιρο σε πολλές χώρες και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι γι' αυτό αναμενόμενο να
υπάρχει κάποια σύγχιση στο κοινό ως προς τον χορηγό ή τους χορηγούς της τηλεοπτικής
αναμετάδοσης και του χορηγού ή των χορηγών αυτής καθ' αυτής της καλλιτεχνικής
παραγωγής που προσφέρεται για αναμετάδοση. Σ' αυτή την τελευταία περίπτωση, πριν
προσφέρουν οποιαδήποτε εγγύηση τηλεοπτικής προβολής στον χορηγό τους, οι πολιτιστικοί
φορείς θα πρέπει να γνωρίζουν τις θέσεις του πιθανού μεταδότη.
6.

Αξιολόγηση και αποτίμηση της Χορηγίας

Βάσει των αντικειμενικών στόχων που καθορίστηκαν από την αρχή, οι επιχειρήσεις και οι
πολιτιστικοί φορείς περιμένουν να κερδίσουν από την αποτίμηση των αποτελεσμάτων της
συνεργασίας τους: Επετεύχθησαν οι αντικειμενικοί στόχοι της κάθε πλευράς; Δεν υπάρχει
αμφιβολία ότι η σωστή αποτίμηση θα καθορίσει τη βάση για τις μελλοντικές σχέσεις μεταξύ
των δύο μερών και θα πρέπει να γίνεται ανταλλαγή απόψεων και συμπερασμάτων. Παρόλο
που η αποτίμηση είναι χρήσιμη κυρίως για τα δύο μέρη, είναι επίσης χρήσιμη όταν έρχεται
να αποδείξει στην πράξη τα αποτελέσματα σε τρίτους (τους μετόχους, τον τύπο, τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, κ.λπ.).
Οι μέθοδοι για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας μιας χορηγίας περιλαμβάνουν:
αποτίμηση της κάλυψης από τα ΜΜΕ και της παρακολούθησης του κοινού, της συμμετοχής
στο γεγονός των υπαλλήλων και των πελατών της εταιρείας χορηγού και της ανταπόκρισής
τους σ' αυτό. Μια δημοσκόπηση μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια μιας σειράς
γεγονότων, ή μετά το γεγονός τηλεφωνικώς, χρησιμοποιώντας ένα σύντομο ερωτηματολόγιο,
προκ αλώ ντας σ χόλια από ιδιώ τες για τα ίδια τα γεγονότα και εξακριβώ νοντας αν

αναγνώρισαν τους χορηγούς. Πρέπει να αποφασιστεί αν η ευθύνη για μια τέτοια έρευνα
βαρύνει το χορηγό ή τον πολιτιστικό φορέα. Πρέπει να υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια
και να συμφωνηθεί ποιές θα είναι οι ερωτήσεις.
Μερικά προγράμματα αποτιμώνται καλύτερα από ειδικευμένα γραφεία δημοσκοπήσεων
που έχουν επινοήσει πιο περιληπτικά συστήματα για να μελετούν την επίδραση, τη δημόσια
αναγνώριση ή τους στόχους μιας χορηγίας.
Η αποτίμηση είναι μια λεπτή, αλλά ουσιώδης, διαδικασία που πολύ συχνά αγνοείται ή
διεκπεραιώνεται ανεπαρκώς. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι για να αποτιμηθεί η επιτυχία άλλων
τύπων επικοινωνίας και η χορηγία θα πρέπει να εμπίπτει σ' αυτές. Τέλος, από τη χορηγία δεν
πρέπει να αναμένονται άμεσα οφέλη, γιατί αυτά είναι μακροπρόθεσμα.
Η χορηγία δεν μπορεί να αφεθεί στην τύχη. Απαιτεί επιδεξιότητα. επαγγελαμτισμό και μια
στρατηγική, η αποτίμηση των οποίων αποτελεί το τελικό στάδιο.

3.10 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΙΑ
Η σχέση της οικονομικής δύναμης και του πολιτιστικού πνεύματος είναι το βασικό
πρόβλημα της πολιτικής σκέ\|της και φιλοσοφίας του Πλάτωνα.
Μ έσω τω ν τοποθετήσεω ν του μεγάλου αυτού φιλοσόφου θα προσπαθήσουμε να
τεκμηριώσουμε τους λόγους ύπαρξης του θεσμού της χορηγίας και ταυτόχρονα να τονίσουμε
την αναγκαιότητα φιλίας του πνεύματος, της τέχνης με την "Δύναμη" πολιτική, οικονομική,
κοινωνική.
Έχοντας κάποιοι από εμάς μια ευαίσθητη λεπτή όραση και ακοή, μας είναι εύκολο να
διακρίνουμε ένα γκρίζο χρώμα τόσο στις πόλεις μας (κτίρια, δρόμοι), όσο και στις πολιτικές
σκέψεις που κυριαρχούν στον παγκόσμιο χώρο.
Βάσει των σκέψεων του Πλάτωνα αυτό οφείλεται κατά μεγάλο ποσοστό, στον χωρισμό
της Δύναμης από το πνεύμα, κατάσταση η οποία δημιουργεί νοσηρές μορφές πολιτικού,
κοινωνικού και ατομικού βίου.
Α ντίθετα αν υφίσταται η συνύπαρξη "δύναμης" με το "πνεύμα" είναι οι βασικές
προϋποθέσεις ομαλού και υγιούς πολιτικού βίου.
Ευτυχώς υπάρχουν κάποια ελατήρια μέσω των οποίων το πνεύμα-ή τέχνη, έλκει την
"δύναμη" και αντιστρόφως η "Δύναμις" καλεί προς αυτήν το πνεύμα-τέχνη.
Σύμφωνα με τον Πλάτωνα η σοφία, η φρόνιση, η σωφροσύνη, είναι πνευματικές
δυνάμεις των οποίων δημιουργήματα είναι τα έργα της τέχνης, επιστήμης, λογιότητας και
ποιήσεως. Τα πνευματικά και καλλιτεχνικά αυτά δημιουργήματα ασκούν μια ισχυρή γοητεία
και έλξη, λόγω της όμορφης φύσης τους.
Έτσι απέναντι από την πολιτική ή οικονομική δύναμη ορθώνεται η δύναμη της τέχνης,
του πνεύματος.
Ωστόσο η ουσία της πρώτης δύναμης διαφέρει από την ουσία της δεύτερης. Είναι δύο
αμοιβαία ελκόμενα ετερώνυμα. Εκείνο που λείπει από την πρώτη, συμπληρώνει η δεύτερη,
είναι μια έλξη αμοιβαιότητας ωσάν την ερωτική φύση την οποία ερμηνεύει το Πλατωνικό
Συμπόσιο.
Πάνω σε αυτή την σχέση αναμφισβήτητα στηρίχθηκαν οι χορηγίες από "δυνατούς άνδρες"
της Αθηναϊκής Δημοκρατίας μετά τον 6ο π.Χ. αιώνα.
Στο σημείο αυτό θέλω να παραλληλίσω και να τονίσω μια σημαντική διαφορά με την
παρελθοντική Αθηναϊκή δημοκρατία.
Σε πρώ το επίπεδο σήμερα παγκόσμια κυριαρχεί η οικονομική ισχύς, αντίθετα στην
Ελληνική αρχαιότητα προβάδισμα είχαν οι ισχυροί άρχοντες, οι οποίοι σύμφωνα με μια
επιστολή του Πλάτωνα, μας ομιλεί για μια σχέσή φιλίας και σεβασμού μεταξύ του άρχοντα
Παυσανία του Λακεδαίμονα με τον ποιητή Σιμωνίδη του Κείου, του Περίανδρου με τον
Θαλή, του Περικλή με τον Αναξαγόρα, του Κροίσου με τον Σόλωνα και του Κύρου με τον

28

K qoloo. Αυτές και πολλές άλλες σχέσεις μεταξύ της "Δύναμης" και του πνεύματος - τέχνης,
δημουργήθηκαν διότι ο λόγος και η τέχνη συνήθως προβάλλουν ιδανικά, (γράφω συνήθως,
διότι και η τέχνη έχει πάρει κάποια ς)θινουσα πορεία στους καιρούς μας).
Ιδανικά που στην σύγχρονη μορφή της κοινωνίας μας σπανίζουν ή πνίγονται απ' την
τάση γρήγορου κέρδους και μέτριας παρουσίας όλων μας.
Έτσι μέσα σε αυτή την "συνωμοσία των μετρίων" η τέχνη και το πνεύμα στέκει μόνη χωρίς
να μπορεί (διότι την αρνούμαστε) να ομορφήνει τη ζωή μας.
Απευθυνόμενος σε ανθρώπους που μελετούν ή ακόμα και να εργάζονται σε χώρους
οικονομίας, θέλω να τονίσω την αναγκαιότητα φιλίας και σεβασμού επιχειρήσεων - τέχνης,
γεγονός που θα ενισχύσει τις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις, αρκεί να αγκαλιάσουν
σωστά τον θεσμό της χορηγίας.
Για να πιστοποιήσω την δύναμη του θεσμού αναφέρω ότι το σύγχρονο Μέγαρο Μυυυΐκής
Αθηνών δεν θα υπήρχε αν οι ιδιώτες χορηγοί δεν είχαν συμβάλλει στην κατασκευή του με 4
δισ. δραχμές, επίσης είναι αμφίβολο αν θα παραγματοποιείτο τελικά όλο το πολιστιστικό
και καλλιτεχνικό πρόγραμμα που βλέπουμε σε φεστιβάλ, εκθέσεις, αν οι διαφόροι χορηγοί
δεν κάλυπταν μέρος των εξόδων. Υπάρχει έτσι, το εξής ερώτημα: καλά το κράτος τί κάνει;
Νομίζω ότι όλοι λίγο-πολύ γνωρίζουμε ότι για διαφόρους λόγους υπάρχει ανεπάρκεια
στην χρηματοδότηση καλλιτεχνών και καλλιτεχνικών γεγονότων - γιατί δεν είναι οικονομικά
ανταποδοτική - στην ανεπάρκεια αυτή επάνω, έρχονται οι χορηγοί για να καλύψουν το κενό
και να υποστηρίξουν τις τέχνες και το πνεύμα, ελπίζοντας να λάβουν την κοινωνική
αποδοχή, πολύ πιθανό να λάβουν και οικονομικά οφέλη.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

SPONSORING
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: Δομή και στόχοι του SPONSORING
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: ΧΟΡΗΓΙΑ - SPONSORING

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Δομή και στόχοι του Sponsoring
Τι εστί Sponsoring
4.2

Αθλητικό Sponsoring

4.3

Ο χρυσός κανόνας του αθλητικού Sponsoring
Ολυμπιακοί αγώνες 1992 και Sponsoring
Εταιρίες - Sponsoring - Αθλητές
Sponsoring τηλεοπτικό
Η ψυχολογία του τηλεοπτικού Sponsoring

4.8

Αποτελεσματικότητα στο τηλεοπτικό Sponsoring

4.9

Ειδικές εταιρίες Sponsoring

4.1. ΤΙ ΕΣΤΙ SPONSORI.NG
Η Αγγλική λέξη Sponsor ως γραμματικός τύπος είναι ουσιαστικό και σημαίνει ανάδοχος,
εγγυητής, ο προσφέρω ν κάτι, σαν ρήμα είναι αυτός που προσφέρει, αναδέχεται να
προσφέρει κάτι.
Σ ύμφ ω να με την ορολογία των επιχειρήσεω ν σε παγκόσμιο επίπεδο. Sponsoring
ο νο μ ά ζο υ μ ε την πρ οσ φ ορά χρήματος από την πλευρά τω ν επιχειρήσ εω ν για την
πραγματοποίηση αθλητικών ή καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που χαίρουν της ευρείας συνήθως
συμμετοχής του κοινού.
Η χρηματοδότηση αυτή έχει στόχο την προώθηση των πωλήσεων, προϊόντων ή υπηρεσιών
της εταιρείας Sponsor. Ιστορικά το Sponsoring εμφανίζεται το 1967 στις ΗΠΑ, από τον
πανίσχυρο κροίσο Rockefeller και άρχισε να "φουντώνει" στις ΗΠΑ όταν απαγορεύτηκαν οι
διαφημίσεις τσιγάρων από την τηλεόραση.
Έ τσι οι κολοσοί των καπνοβιομηχάνων (και όχι μόνο) σκέφτηκαν να προσφέρουν
δισεκατομμύρια για να αποτυπώσουν τη φίρμα τους πάνω στις βολίδες της Formula -1 ή στις
αγωνιστικές μοτοσυκλέτες και βέβαια πάνω στο κράνος καιτη φόρμα των πιλότων αυτών
των βολίδων. Στόχος του Sponsoring είναι ευνόητο να δηλώσουμε ότι είναι η άμεση αύξηση
των πωλήσεων. Απλά χρησιμοποιούν σαν όχημα τον αθλητισμό, την τηλεόραση και γενικά
γεγονότα ευρείας συμμετοχής του κοινού.

4.2 ΑΘΛΗΤΙΚΟ SPONSORING
Παρ' όλη τη διστακτικότητα και απειρία, αρκετές ελληνικές εταιρείες κατακτούν σιγά-σιγά
τμήματα της αγοράς μέσω του Sponsoring.
Το ποδόσςραιρο ήταν το πρώτο "μέσον" στο οποίο αναπτύχθηκε το ελληνικό Spnosoring.
Η ευρήτατη απήχηση του αθλήματο ήταν καθοριστικός παράγοντας για τη δημιουργία
κοινωνικού " image" μεγάλων επιχειρήσεων.
Σήμερα, οι ίδιες επιχειρήσεις ανακαλύπτουν και τις μικρότερες ομάδες της επαρχίας.
Ελληνική εταιρεία Ιαπωνικών αυτοκινήτων που θα είχε την οικονομική άνεση να σπονσάρει
τον Ολυμπ;αικό π.χ, προτιμά την τοπική ομάδα του Βόλου, επειδή έχει εργοστάσιο εκεί.
Ό πω ς και πολλές άλλες ομόλογές της, η εταιρεία υποστηρίζει την πόλη που τη φιλοξενεί,
καταβάλλοντας "κοινωνικό ενοίκιο".
Η στρατηγική προβολή αυτού του Sposnoring στην τοπική κοινωνία μέσω του Τύπου,
ηλεκτρονικού ή μη, εδραιώνει το κύρος της εταιρείας - ελαχιστοποιώντας τις όποιες
αντιδράσεις των κατοίκων σ' ενδεχόμενη περιβαλλοντική παραβίαση ή πολιτική απολύσεων
από την πλευρά της εταιρείας.
(Μεγάλη πολυεθνική φαρμακευτική εταιρεία "χρεωμένη" στο πρόσφατο παρελθόν με ρίξη
τοξικώ ν αποβλήτων στο Ρήνο, χρηματοδοτεί στην Γερμανία μορφωτικά και ερευνητικά
προγράμματα).
Το δέλεαρ της κοινωνικής αποδοχής τραβά τις εταιρείες σαν τις μύγες στο μέλι. Τα
λογότυπα αλληλοδιαδέχονται στις φανέλες των ποδοσφαιριστών ή τω ν πα ικτώ ν του
μπάσκετ. Η πολιτεία συμμετέχοντας στη μάχη, επιτρέπει με πρόσφατο νόμο στις ΠΑΕ να
προτάξουν το όνομα του Σπόνσορά τους δίπλα στο δικό τους, με το αζημίωτο βέβαια.
Σ ύ μ φ ω να με εκτιμήσεις επα γγελμα τιώ ν του Sponsoring οι φ ίλ α θ λ ο ι δεν
"βραχυκυκλώνονται" από αυτές τις μετονομασίες της ομάδας τους.

4.3. Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΝΟ.ΝΑΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ SPO.NSORI.NG
Έ νας κανόνας - ο κανόνας του "ένα προς τρία" βρίσκεται στη βάση της επιτυχίας του
Sponosoriog στον αθλητισμό. Σύμφωνα με τις απόψεις του κ. Ασημάκη Ασημακόπουλου,
υποψήφιου διδάκτωρ Αθλητικής Διοικήσεως και Μάρκετιγκ του Πανεπιστημίου Οχάιο,
υποστηρίζεται ότι "για κάθε μία δραχμή που πληρώνει ο σπόνσορας για να αγοράσει το
πακέτο προσφ οράς θα πρέπει να ξοδέξει άλλες τρεις δραχμές για την προώθηση του
Sponsoring μέσω της χρησιμοποίησης των άλλων μέσων προώθησης".
Πόσο όμως οι ελληνικές επιχειρήσεις τηρούν τον συγκεκριμένο κανόνα, που έχει
αποδείξει την ισχύ του σε όλες τις Ευρωπαϊκές και διεθνείς μετρήσεις;
Ελάχιστες ελληνικές επιχειρήσεις "στηρίζουν" το Sponosoring τους, με αποτέλεσμα να μην
επιτυγχάνεται η καλύτερη διτνατή αξιοποίηση των χρημάτων που έχουν επενδυθεί σε uui0.
Η άρνηση συμμορφώσεως ή ακόμα κι η άγνοια του συγκεκριμένου νόμου αποτελεί ένα
ενδεικτικό στοιχείο της εικόνας που εμφανίζει το Sponsoring αθλητικών γεγονότων στη
χώρα μας. Ελάχιστες είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν συγκεκριμένους στόχους
κατά την υλοποίηση του Sponsoring, ενώ η επιλογή και η εκτέλεση του Sponsoring δεν
στηρίζεται σε επιστημονικά κριτήρια.
Ενώ στα πρώτα χρόνια του Sponsoring οι αποφάσεις για αυτό μπορεί να βασίζονταν στις
δημόσιες σχέσεις ή και στις προσωπικές προτιμήσεις των ιδιοκτητών μιας επιχείρησης,
σήμερα με βάση τα ποσά που επενδύονται, αυτό θα ήταν καταστροφική διοικητική πολιτική
για μια επιχείρηση.
Ό πω ς για τα άλλα μέσα προώθησης μιας επιχείρησης ή ενός προϊόντος της, υπάρχουν
συγκεκριμένα μοντέλα οργάνωσης και επιστημονικά τεκμηριωμένα εργαλεία για τη λήψη
αποφάσεων, έτσι και για το Sponsoring απαραίτητη η ίδια σοβαρότητα και αντιμετώπιση.
Στην κατεύθυνση αυτήν υπάρχουν έξι βήματα για την ολοκλήρωση ενός Sponsoring:
α.

Η επισκόπηση του προγράμματος μάρκετιγκ.

β.

Ο καθορισμός των στόχων του Sponsoring,

γ.

Ο καθορισμός των κριτηρίων του Sponsoring,

δ.

Η επιλογή του Sponsoring,

ε.
ζ.

Η εκτέλεσή του.
Η μέτρηση της αποτελεσματικότητάς του.

Η επισκόπηση του προγράμματος μάρκετιγκ, ο καθορισμός των στόχων του Sponsoring, ο
καθορισμός των κριτηρίων του Sponsoring, η επιλογή του Sponoring η εκτέλεσή του, η
μέτρηση της αποτελεσματικότητάς του.
Αν θέλουν οι ελληνικές επιχειρήσεις να γίνουν ανταγωνιστικές και κυρίαρχες στον
αγοραστικό τομέα που δρούν θα πρέπει να εφαρμόσουν το Sponsoring κάτω απο την ορθή
και επιστημονική του βάση.

4.4 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1992 ΚΑΙ SPONSORING
Με κάθε τιμ ή και μεγαλοπρέπεια η Κ όκα-Κ όλα πήρε τον τίτλο του κορυφαίου
παγκόσμιου σπόνσορα των Ολυμπιακών Αγώνων του 1992.
Βασικοί αντύπαλοί της

Coca-Colla ήταν η Κόντακ και η 3Μ. Αυτές οι εταιρείες ήταν

επίσης ανάμεσα στους εννιά κορυφαίους σπόνσορες των Ολυμπιακών αγώνων του 1988 στην
Σεούλ.
Η κόκα-κόλα διέθεσε για να πάρει τον τίτλο του πρώτου Ολυμπιακού σπόνσορα, στα
ταμεία της ΔΟΕ αλλά και των οργανωτών των Ολυμπιακών Αγώνων του 1992 το ποσό των
15 εκ. δολ. (περίπου 225 εκ. δρχ).
Εδώ και χρόνια οι Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν γίνει ένα πρώτης τάξεως όχημα για τις
πολυεθνικές εταιρίες, προκειμένου να κερδίσουν την κούρσα της διαφήμισης. Και για μια
θέση στο όχημα αυτό η μάχη είναι σκληρή και λυσσαλέα.
Οι σπόνσορες που έλαβαν μέρος για τους διαφημιστικούς αγώνες στην Ολυμπιάδα του
1992 στην Βαρκελώνη ήταν:
IBM , SEAT, RANK XEROX, PHILIPS (αυτές οι 4 εταιρείες είναι συνεταίροι των
διοργανωτών) μαζί με αυτούς "τρέχουν" οι διεθνείς σπόνσορες: COCA-COLA, KODAC, 3Μ,
PANASONIC.

MARS,

ILLUSTRATED/riME.

Ριζοσπάστης 5/3/1989

BROTHER,

VISA,

BAUSCH
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LOMB,

SPORTS

4.5 ΕΤΑΙΡΙΕΣ - SPONSORING - ΑΘΛΗΤΕΣ
Ο στόχος των εταιριών που σπονσάρουν αθλητικά γεγονότα δεν είναι κατά κύριο λόγο ο
τηλεοπτικός χρόνος. Το όφελος είνα ι πολλα πλό και είνα ι δύσκολο να υ πολογιστεί
επακριβώς. Το μεγαλύτερο "δόλωμα" για τους χορηγούς των Ολυμπιακών Αγώνων είναι το
δικαίωμα να χρησιμοποιούν το σήμα των αγώνων με τους πέντε δακτύλιους. Η κάλυψη από
τα μέσα ενημέρωσης της νίκης ενός αθλητή - ο οποίος υποστηρίζεται από μια φίρμα - είναι
πολύ ταχύτερη και ίσως αποτελεσματικότερη από απλά διαφημιστικά. Το κλειδί, επομένως,
είναι η επιτυχία και για το λόγο αυτό η επιλογή των αθλητών ή των ομάδων είναι κρίσιμη. Η
ιταλική εταιρεία Montedison για παράδειγμα πλήρωσε περισσότερα από 100 εκατομμ.
δολάρια για το σκάφος "11 Μ ογο di Venizia" που συμμετείχε στο America's Cup. Όταν το
σκάφος κέρδισε τον προκριματικό γύρο, η μετοχή της εταιρείας ανέβηκε κατά 10%.
Έ τσι εταιρείες όλων των ειδών χρηματοδοτούν αγώνες κάθε μορφής. Τη μερίδα του
λέοντος έχουν βέβαια οι εταιρείες αθλητικών ειδών.
Στην Αμερική, η σχετική αγορά υπολογίζεται ότι έφτασε το 1991 τα 30 δισ. δολάρια,
δηλαδή 20 φορές πάνω από τα έσοδα εισητηρίων για αγώνες μπέιζμπολ, ποσοσιραίρου,
μπάσκετ και χόκεϊ που είναι τα δημοφιλέστερα στις Η.Π.Α.
Κάτω από αυτές τις οικονομικές συνθήκες ο αθλητισμός αρ χίζει κα ι χά νει την
ερασιτεχνική του μορφή. Σύμφωνα με τους κανόνες της Διεθνούς Ομοσπονδίας κλασικού
Αθλητισμού τα κέρδη όλων των Αθλητών στίβου πρέπει να καταλτίγουν σε κοινά ταμεία που
χρηματοδοτούν είτε αγαθοεργίες είτε το άθλημα.
Οι Ολυμπιακοί είναι ακόμα "ερασιτεχνικοί", αφού για τους νικητές δεν προβλέπονται
χρηματικά βραβεία. Οι αγώνες μπορεί να είναι ερασιτεχνικοί, αλλά οι αθλητές δεν είναι.
Κάθε άλλο. Ο γνωστός αθλητής Κρλ. Λιούις. για κάθε δευτερόλεπτο αγώνα είχε "ταρίφα"
5.000 δολάρια το ίδιο συμβαίνει με όλα τα μεγάλα αστέρια του στίβου. Τα έσοδά τους
βέβαια, δεν προέρχονται από τους αγώνες αλλά από τους σπόνσορες, που ίσως έχουν φέρει
τον κόσμο ανάποδα σε όλα τα αθλήματα, τα 20-30 τελευταία χρόνια, θα ήταν υπερβολή αν
έλεγα ότι υπάρχουν κίνητρα οικονομικά για ντόπιγκ, ας σταματήσω αυτή την άποψή μου
εδώ γιατί μπορεί να θεωρηθώ αντί Σπονορίστας.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 6 Ανγ. 1992

4.6 SPONSORING ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ
Η είσοδος της ιδιωτικής τηλεόρασης στη χώρα μας δεν επέφερε μόνο σημαντική αύξηση
της εκροής του τηλεοπτικού προϊόντος, αλλά εκ των πραγμάτων θέσπισε μια νέα πρακτική
(αν και στο εξωτερικό είναι γνωστή από χρόνια) χρηματοδότησης των καναλιών η των
προγραμμάτων τους, το αποκαλούμενο τηλεοπτικό Sponsoring.
Το τηλεοπτικό Sponsoring αναπτύχθηκε διεθνώς ως εναλλακτική μορφή διαςρήμισης η
οποία έχει ως κύριο στόχο τη διακριτική και άμεση επικοινω νία με το κοινό, που την
ενδιαφέρει. Είναι περισσότερο, μια σύγχρονη και εξελισσόμενη τεχνική στον τομέα των
δημοσίων σχέσεων, με ένα κυρίαρχο πνεύμα τον εμπλουτισμό της κοινωνικής εικόνας
(image) της επιχείρησης-σπόνσορα με τα ουσιώδη στοιχεία της κοινωνικής ευαισθησίας και
προσφοράς, της κοινωνικής ευθύνης και της καλής θέλησης (goodwill). Η επιχείρηση, όποια
επιχείρηση, αποφασίζει να βελτιώσει το κοινωνικό της image χρηματοδοτώντας οτιδήποτε:
μια ομάδα μπάσκετ, την Tina Turner , τους Μεσογειακούς Αγώνες, το δελτίο καιρού στην
τηλεόραση κ.λπ.
Έτσι η υπέρβαση των μέσων μαζικής ενημέρωσης ή μάλλον των "συμβατικών"τρόπων
διαφήμισης, φέρνει την εταιρεία κοντά, πολύ κοντά, στο καταναλω τικό της κοινό και
μάλιστα τη στιγμή που είναι χαλαρό και ψυχαγωγείται.
Μπορεί η δαπάνη του Sponsoring

να μην έχει την άμεση απόδοση μιας συμβατικής

διαφημιστικής εκστρατείας αλλά είναι ουσιιοδέστερη: συνδέει αναπόσπαστα μια απρόσωπη
οικονομική επιχείρηση με καταστάσεις και γεγονότα που πισ τοπ οιούν το ανθρώ πινο
επίπεδο, όπως ο αθλητισμός, η ψυχαγωγία μέσω της τηλεόρασης, μια συναυλία.
Ο φίλαθλος στο γήπεδο δεν έχει άλλη εκλογή από το να προσέξει την εταιρεία που
χορηγεί την "ομάδα του" το σήμα της είναι αποτυπωμένο στις φανέλες των παικτών και στις
διαφημιστικές πινακίδες γύρω από τον αγωνιστικό χώρο.
Η σύζυγος που μαγειρεύει με το ένα μάτι στο δέκτη της τηλεόρασης, δεν μπορεί παρά να
εκτιμήσει θετικά το γεγονός ότι μια μακαρονοβιομηχανία προσφέρει την εκπομπή "Η τέχνη
της μαγειρικής".
Επιπλέον, η νοικοκυρά δεν σκοτίζεται με τηλεοπτικές σφήνες που διαφημίζουν την καλή
ποιότητα του σπαγκέτι, ή πόσο "in" είναι να τρώς μακαρόνια.
Τα παιδιά της οικογένεις, η νεολαία, έχοντας την ψυχή τους δοσμένη στα σπορ και τη
μουσική, πως να μην προσέχουν την φίρμα επίπλων που χορηγεί τον Αρη ή την Cola που
μετακάλεσε τους γηραιούς, πλην αειθαλείς. Deep Purple; Ή τους διάφορους σπόνσορες που
υποστηρίζουν οικονομικά αθλήματα νεανικά όπως το beach volley;
Σύμφωνα με εκτιμήσεις εκπροσώπων της αγοράς οι επιχειρήσεις και οργανισμοί ξόδεψαν
το 1992, 4,5 ως 5 δισ. δραχμές για να προβληθούν μέσω του τηλεοπτικού Sponsoring που
αφορούσε τηλεοπτικές σειρές αθλητικών και πολιτιστικών γεγονότων, καθώς επίσης και
διάφορες ταινίες και τηλεοπτικά γεγονότα.
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Τα κονδύλια αυτά "διαχειρίστηκαν" ελάχιστες εταιρίες και ιδιαίτερα οι: Bold, Asset, Spot
Thompson και Theasis. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν συγκροτήσει ειδικά τμήματα που
δραστηριοποιούνται στον τομέα του Sponsoring.
Το τμήμα Sponsoring σύμφωνα με τον κ. Ν. Μπιμπίρη Πρόεδρο της Theasis, είναι το
τμήμα που ασχολείται με την προώθηση επιλεγμένων Sponsorings, που τις εντάσσει σε
ολοκληρωμένα προγράμματα επικοινω νίας, στο πλαίσιο ενός μακροπρόθεσμου image
building (δημιουργία εικόνας) των πελατών της.
Στον τομέα αυτόν ανιχνεύονται και υποδεικνύονται εναλλακτικοί τρόποι προβολής πέρα
από αυτούς που χρησιμοποίησε η διαφήμιση ως τώρα".
Το νέο "μέσον" είναι το Sponsoring διαςρόρων τηλεοπτικών εκπομπών με τρόπο που είναι
"κομμένος κα ι ραμμένος" στα γούστα του πελάτη (teilo r m ade). Χ α ρ α κτη ρ ισ τικά
παραδείγματα tailor made τηλεοπτικών εκπομπτών είναι "Η μαγειρική τέχνη" με Sponsoring
της Melissa και Minerva - " Μόδα είναι, θα περάσει" με σπόνσορα την Zunsilk, και πολλές
άλλες που τις αποφεύγουμε μη θεωρηθεί διαφήμιση.

ΕΝΑ 9/10/1991

4.7 Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ SPONSORING
Όταν ένας σπόνσορας αναλαμβάνει να προσφέρει ένα τηλεοπτικό γεγονός προσβλέπει
αρχικά στην ωφέλεια - ικανοποίηση του κοινού.
Αν το κοινό ικανοποιηθεί από το εν λόγω τηλεοπτικό πρόγραμμα, θα κάνει θετικούς
συνειρμούς συνδέοντάς το με το όνομα του σπόνσορα γεγονός που θα τον οδηγήσει με
μεγάλες στατιστικές πιθανότητες να γίνει πελάτης του σπόνσορα.
Με άλλα λόγια ο μέσος τηλεθεατής θεωρείται ότι διαχρονικά δημιουργεί μια θετική εικόνα
για την εταιρεία σπόνσορα, έτσι αρχίζει το "κτίσιμο" γνωριμίας με το προϊόν της εταιρείας.
Καθοριστικό ρόλο σε αυτό το "ψυχολογικό κτίσιμο" προϊόντος - πελάτη είναι η συνάφεια
του προσφερόμενου τηλεοπτικού προγράμματος και του προϊόντος της εταιρείας.
Για παράδειγμα μια εκπομπή μαγειρικής με σπόνσορα μια εταιρεία που πα ράγει
μακαρόνια, ντοματοχυμό. Αναγκαία προϋπόθεση είναι το τηλεοπτικό κοινό να ικανοποιηθεί
από το τηλεοπτικό γεγονός έτσι ώστε να "κτίσει" σε δεύτερη φάση θετική εικόνα για την
εταιρεία σπόνσορα.

4.8 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΤΗΑΕΟΠΤΙΚΟ SPONSORING
Κάθε επιτυχημένο sponsoring λειτουργεί μέσα από μια τριφασική σχέση όπου: ο
σπόνσορας χρηματοδοτεί ένα πρόγραμμα το τελευταίο καταναλώνεται από το κοινό και ο
σπόνσορας αναμένει μέσα από την κατανάλωση του προσψερόμενου προγράμματος να
επιτύχει τους στόχους του.
Για να δημιουργηθούν οι κατάλληλοι συνειρμοί στο κοινό, πρέπει αυτή η τηλεκατανάλωση
να μεταφραστεί σε συχνές επαφές των τηλεθεατών (επαναληπτικότητα) με το πρόγραμμα
(κυρίως τον τύπο προγράμματος). Αν οι συνειρμοί θα είναι θετικοί ή αρνητικοί, τούτο
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ενδιαφέρον του κοινού για το πρόγραμμα.
Στο πλαίσιο αυτό, σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρώτη μεθοδολογική προσπάθεια
μέτρησης της αποδοτικότητας του sponsoring που αναπτύχθηκε από την "AGB Hellas". Η
μέθοδος που χρ η σ ιμ ο π ο ιεί, συνδυά ζει τα υ τό χ ρ ο να δύο μεγέθη μέτρησης: α) τη
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ, δηλαδή ο μέσος αριθμός επαφών των τηλεθεατών με ένα σύνολο εμφανίσεων
του εν λόγω προγράμματος ή τύπου προγράμματος (Loyalty, πιστότητα στο πρόγραμμα) και
Ρ) τη Δ ΙΑ ΡΚ ΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΦΗΣ δηλαδή ο μέσος χρ ό ν ο ς π α ρ α κ ολού θη σ η ς ενός
π ρ ογρά μ μ α τος, εκφρασμένος σε ποσοστό επί τη διά ρ κ ειά του (ενδια φ έρ ον για το
πρόγραμμα).
Στο πλαίσιο αυτό, σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η διερεύνηση των αποτελεσμάτων
όπου φάνηκε ότι προγράμματα που εμφανίζουν υψηλό ποσοστό τηλεαθέασης δεν είναι
απαραιτήτως κατάλληλα για τις ιδιαίτερες ανάγκες και εμπορικούς στόχους που έχουν
συνήθως οι σπόνσορες.
Από ότι φάνηκε από την ανάλυση των στοιχείων τηλεθέασης, ένα πρόγραμμα μπορεί να
συγκεντρώνει υψηλά μερίδια θεαματικότητας, χωρίς να έχει ταυτόχρονα το ίδιο κοινό
(loyalty, πιστότητα) και να συντηρεί το ενδιαφέρον του σε μεγάλο ποσοστό της διάρκειάς
του. Για παράδειγμα στην κατηγορία 15-24 ετών υπάρχουν προγράμματα όπως, λόγου χάρη,
οι ξένες τα ιν ίες που συγκεντρώ νουν μεν υψηλά μερίδια θεαμ ατικ ότητα ς, αλλά δεν
παρουσιάζουν υψηλό δείκτη πιστότητας. Με άλλα λόγια, οι τηλεθεατές που "περνούν" από
μια ξένη ταινία στο μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι διαφορετικοί σε κάθε εμφάνιση/προβολή.
Τούτο βέβαια οφείλεται και στο γεγονός ότι οι ταινίες λόγω της θεματικής τους ποικιλίας
προσελκύουν και ενδιαφέρουν διαφορετικές ομάδες του τηλεοπτικού κοινού.
Σε αντίθεση, οι κωμικές σειρές και τα ενημερωτικά προγράμματα συγκεντρώνουν σταθερά
τις ίδιες ομάδες του κοινού συντηρώντας ταυτόχρονα το ενδιαφέρον τους για ένα μεγάλο
ποσοστό της διάρκειάς τους.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 20 Φεβ. 1994

4.9 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ SPONSORING
Η αξιοποίηση του sponsoring έχει γίνει μια πολύ εξειδικευμένη δουλειά. Υπάρχουν
σήμερα ειδικευμένες εταιρείες "μεσαζόντων" οι οποίες, με απλά λόγια, έχουν έργο να
πολλαπλασιάζουν το χρήμα που ρέει στα αθλήματα και τους αθλητές.
Συχνά αναλαμβάνουν τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε αθλητές και εταιρίες (σπόνσορες)
ή ολόκληρα αθλητικά γεγονότα, ή να κλείσουν συμφωνίες με αθλητές για να μετάσχουν σε
συγκεκριμένα μίτινγκ ή απλώ ς κάνουν δημόσιες σχέσεις. Συχνά αναλαμβάνουν την
παραγωγή τηλεοπτικών προγραμμάτων καιτο μάρκετινγκ τους.
Η κριτική που διατυπώνεται συχνά είναι ότι η δουλειά αυτή από τη φύση της συνεπάγεται
τη διαφθορά των αθλημάτων, των αθλητών και των παραγόντων.
Μια από τις εταιρείες αυτές είναι η γνωστή IMG. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη του
"κλάδου", που απασχολεί 1.000 υπαλλήλους σε 46 γραφεία σε όλο τον κόσμο και ο ετήσιος
κύκλος εργασιών της αναφέρεται ότι είναι 800 εκατομμύρια δολάρια κάνει τον πράκτορα για
μεγάλα ονόματα (Ναβρατίλοβα, Κούριε, Σένα, Λεντλ, Σουμάχερ, Τόμπα...). Το 35% των
εσόδων της προέρχεται από προμήθειες από αθλητές, ένα άλλο 30-35% προέρχεται από
διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 6 Ανγ. 1992

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΧΟΡΗΓΙΑ - SPONSORING
Διαφορές χορηγίας - sponsoring
5.2

Συμπεράσματα

5 .3

Νομικό καθεστώς χορηγίας

5.1 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ SPONSORING
Η διαφορά μεταξύ των θεσμών της χορηγίας και του sponsoring είναι αρκετά λεπτή
ωστόσο πολύ σημαντική.
Μέσα από την έρευνα για αυτή την εργασία συνάντησα πληροφοριακό υλικό που συχνά
χρησιμοποιούσε λάθος τις δύο αυτές έννοιες, για αυτό είναι ανάγκη να διαλυθεί η σύγχυση
μεταξύ των δύο αυτών θεσμών και των δύο αυτών εννοιών, οι οποίες συχνά συγχέονται και
με τη διαφήμιση.’Ετσι σύμφωνα με στοιχεία του ΟΜΕΠΟ.
Η χορηγεία δεν είναι ούτε διαφήμιση αφού δεν προσβλέπει στην άμεση αύξηση των
πωλήσεων, δεν περιγράφει ούτε προβάλλει το προϊόν αλλά μόνο το όνομα της χορηγού
εταιρίας.
Αυτή είναι άλλωστε και η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη χορηγία και το sponsoring, την
εμπ:ορευματική δηλαδή προσπάθεια προώθησης των πωλήσεων μέσα από την χρηματοδότηση
αθλητικών γεγονότων ή καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που χαίρουν της ευρείας συνήθως
συμμετοχής του κοινού. Αντίθετα η χορηγία αφορά καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, εκθέσεις,
εκδόσεις βιβλίων, προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος, που λόγω του μη εμπορικού
τους χαρακτήρα δεν θα είχανε την τύχη να "χρηματοδοτηθούν" από το ευρύ κοινό και κατά
συνέπεια δεν θα έβλεπαν ποτέ το φως της ημέρας.
Τονίζω ότι το sponsoring έχει στόχους εμπορικούς, αντίθετα η χορηγία δεν έχει εμπορικό
χαρακτήρα. Αν προκύψει στο μέλλον έχει καλώς αν δεν προκύ-ψει πάλι έχει καλώς, στο
σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε ότι το χορηγούμενο πολιτιστικό προϊόν έχει τις αρετές
της αληθινής τέχνης: είναι άριστο, κλασσικό ή πρωτοποριακό, δημιουργικό . . . (Excellence,
Innovation, Creation e.t.c.).
5.2

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Αν και η διαφορά της χορηγίας και του sponsoring είναι μονολεκτικά το κέρδος, και οι
δύο έννοιες είναι χρήσιμες και αποδοτικές και για την οικονομία και για την κοινωνία.
Ο θεσμός της χορηγίας είναι χρήσιμος γιατί μέσω αυτής βλέπουν το φως πνευματικές και
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Έτσι ώστε να βελτιωθεί το πολιτιστικό επίπεδο της κοινωνίας
μας, τα υτόχρονα οι κα λλιτέχνες ή οι π νευμ ατικ οί ά νθ ρω π οι να μπορ ού ν να ζουν
αξιοπρεπώς.
Από την πλευρά της επιχείρησης - χορηγού καταφέρνεται η κοινωνική της καταξίωση που
όπως γράψαμε ήδη στην εργασία μας αυτό μεταφράζεται σε πιθανή αύξηση των πωλήσεων ή
υπηρεσιών της χορηγού εταιρίας.
Απ'την πλευρά του Sponsoring αν και σε κάποια σημεία το θίξαμε, αξίζει να αναφέρουμε
ότι από οικονομικής άποψης είναι κερδοφόρο για μια επιχείρηση, δεν είναι τυχαίο το
γεγονός ότι οι τιμές μετοχών επιχειρήσεων που ανέλαβαν πετυχημένο sponsoring ανεβαίνουν
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κατά αρκετές μονάδες.
Ακόμα μία άλλη διάσταση σε σχέση με τα θετικά του sponsoring στον αθλητισμό είναι ότι
τα μεγάλα ονόματα αθλητών να "αξίζουν" τα χρήματα που κερδίζουν μέσω αυτού.
Φυσικά όλα με ένα μέτρο και μια διάκριση, έτσι ώστε να μην κινούμαστε σε ενέργειες
αποκλειστικά και μόνο για το χρήμα, την ύλη.

5.3 Νομικό καθεστώς χοριτ/ίας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
1884/1990
ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
&
ΚΟΙΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(ΦΕΚ 679, 673, 481, 374, 616, 21

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ο Νόμος 1« » 4/19ϋϋ (ΦΕΚ 01 Α/16.6.90)
ΛρΟρο 35
ΓυΟμίοης στη ψορολυγία οσοδήρατος
1. Μετά την περίτιτωοη ι' της ιιαρσγράψο
υ άρθρου 0 του ν.δ. 3323/1955 σροσιίΟεται
εδάφιο ως εδής:
•Τα αφορολόγητα τιυοά των τιεριτπώοεων ο ’ έως κι
κοΟώς και ι' αυτής της παραγράφου υτιολογίζοντοι μόνον για τα τιοαά των αντίαιοιχωτ
ιιανιύν ιιου έχουν αναγραήιεί στην
αρχική δήλωση που υιιοΟάλλεται αττό τον υπόχρεο και ει
JV είχαν συνυιιοΟληΟεί με αυτήν τα
οικεία δικαιολογηηκά ττου αποδεικνόουν την κατοΟολή τοι·ς>.
2. II ιοχός της τΐ|κιΐ|γοόμενης τιαραγράηιου καταλαμΟόνει τις συμπληρωματικές δηλώσεις
ήιυρολογίας εισοδήματος τιου υτιοΟάλλονται στις αρμόδιες φορολογικές αρχές από τη δημοαίεοαη (ΐυτοό του νόμου και σιο εδής.
3. Ιιη ν πομόγμα(|·ο 7 του άρθρου 0 του ν.δ. 3323/1955. τα εδειφια τρίτο, τέταρτο και ττέμτΓτο
της τιεμίιττωοης δ έχουν όπως αυτά διαμομ(|>ώΟηκ(ΐν στην τιαρύγ|ΐαφο 5 του άρθρου 0 του τι.6.
129.19U9, με τις διατόΐ,εις της τια(κιγρόφου 3 της 11ϋ5403'2(Μ9.'ΛΙΧΙ12 από 3 ΟκτωΟρίυυ 19U9 ατιόήιαοης του υτιουργοό Οικεινομικών, η οποία κυρώθηκε με την ττερίτπωση θ' της ποραγρύ<]ιυυ 9
του εήιΟρυυ 51 του ν. 1002/199(1.
Επίσης στην υιιοτιερίτττοιυη >η· της τιερίτττωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν.δ.
3323Ί955 τα εδόι|ιια τρίτο, τέταριο και τιέμπτο έχουν όιιως αυτό διαμορήχυθηκαν στην υποπερίτιτωοη ρ της TiifUTiTuKiim α της τιαραγράήιου 1 του άρθρου 31) του τι.δ. 129/1909 με τις διατάέιις τη., ..ορηγράήιου 4 της οιιάήιαοης ττου εινειε|>έρετειι στο προηγούμενο εδάηιιο.
^ 1 α εδάήιια τέταρτο, τιέμτηο και έκτο της τιερίπτωοης 6 της πορειγρειι|·ου 7 του άρθρου 0
Toi^v^fi 3323Ί955. αντικαΟιοτεινιαι ως ιδης'
«Επίσης, τα χρηματικά ττοσά που κσταΟάλλοντσι επτά το φορολογούμενο μέχρι ποσοστό 15%
του συνολικού φορολογούμενου εισοδήματός του, λόγω χορηγίας προς τα μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ττου νόμιμα υψίστανται ή ουνιστώνται
εψόοον επιδιώκουν οκοπούς πολιτιστικούς. Πολιτιστικοί οκοποί είναι, ιδίως η καλλιέργεια, η
τιροσγωγή και διάδοση των γραμμάτων της μουσικής, του χορού, του θεάτρου, του κινηματο
γράφου, της ζωγραφικής, της γλυτττικής και των τεχνών γενικότερα, καθώς και η ίδρυοη, επέ
κταση και συντήρηση των ανετγνωρισμένων ιδιωτικών μουσείων, όπως τέχνης, φυσικής ιεττορίσς,
εθνολογικών και λαογραφικών.
Με κοινές αποφόυεις των υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζονται, μετά από
έλεγχο του υπουργείου Πολιτισμού, τα νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν πολιτιεπικού)^ σκοτιούς, για την εφαρμογή αυτών των διατάζεων.
Όταν το ποσό των δωρεών και των χορηγιών αυτής της περίτπωσης με εζαίρεση τις δωρεές
τιου κστοΟάλλονται εττους δωρεοδόχους του πρώτου εδαφίου, υπερΟαίνουν τις ογδόντα χιλιάδες
(00.(ΧΧ)) δραχμές ετηοίως, λσμΟάνοτπαι υπόηιη μόνον εφόσον έχουν κατατεθεί στο Ταμείο Παρα
καταθηκών και Δανείων.
Τα χρηματικά τιοοά αυτών των δωρεών και χορηγιών δεν πρέπει να έχουν εκπέοει με Οαση
άλλη διύταζη του παρόντος.
Το αφορολόγητο τεοσό αυτής της περίτπωσης. που τιροέρχεται από δωρεές ή χορηγίες χρημαιικών ποσών, δεν μπορεί να υπερΟεί ποσοεττό δέκα τοις εκατό (10%) του εισοδήματος που
πμοκύιπει οε περίτπωοη εφαρμογής της διάταζης της παραγράφου 7 του άρθρου 5·.
© Τα δύο τελευταία εδάφια της υποπερίπτωσης γγ της περίτττωσης α της παραγράφου 1
του άρθρου 35 του ν.δ. 3323/1955 ειντικσθίεπσντσι ευς εζής:
•Επίσης, τα χρηματικό ποσά που κεπαΟόΛλονπαι μέχρι ποσοστό 15% του συνολικού καθα
ρού εισοδήματος ή κερδών που προκύιπουν από ισολογισμούς, λόγω χορηγίας προς τα μη κερ
δοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωτια ιδιωτικού δικαίου τιου νόμιμα υφίεπατται ή
συνισιώτπσι, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιεττικούς. Πολιτιστικοί σκοποί είναι, ιδίως, η καλ
λιέργεια, η προαγωγή και διάδοση των γραμμάτων, της μουσικής, του χορού, του θεάτρου, του
κινηματογράήιου, της ζωγραφικής, της γλυπτικής και των τεχνών γενικότερα, καθώς και η ίδρυ
ση, επέκταση και συντήρηση των αναγνωρισμένων ιδιωτικών μουσείων, όπως τέχνης, φυσικής ιεπορίας. εθνολογικών και λαογραφικών.
Με κοινές αποφάσεις των υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζονται μετά από έ
λεγχο του υπουργείου Πολιτισμού, τα νομικά τιρόοωπα που επιδιώκουν πολιτιεπικούς σκοπούς,
για την εφαρμογή αυτών των διατάζεων.
Όταν τα ποσά των δωρεών και των χορηγιών αυτής της περίπτωσης με εζαίρεση τις δωρεές
τιου καταΟάλλονται στους δωρεοδόχους του πρώτου εδαφίου, υπερΟαίνουν τις ογδόντα χιλιάδες
(ΟΟ.ϋΟΟ) δραχμές ετηοίως, λαμΟάνοντσι υπόψη μόνον εφόσον έχουν κατατεθεί στο Ταμείο Παρα
καταθηκών και Δανείων.
Ιο χρηματικά ποσό αυτών των δωρεών και χορηγιών δεν πρέπει να έχουν εκπέοει με Οόση
άλλη διάιαζη του παρόντος·.
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ΤΙ-ΙΣ ΕΛΛΗΙΜΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

)ΚΓΠϋΡΙΟΥ 1990

ΛριΟ. η ι ι ιυ/ι·Ν()Σ/42:ι;ΐ9
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Καϋΐίρΐ'ΐμός τιον Ν .ΙΙ.Ι.Λ . itou ειαϋκοχουν κολιηοτικούς οκοπούς για
ti|v ειραρ|ΐογΐ| των δ ιοισξεω ν χοιν παρ. Ί· και 5 του άρθρου 3 5 του ν.
I (1)14/19 W .

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΛΝΛΠΛΠΡΟΤΙΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ί·:χονχας υκύψΐ|:
1. Ί'ις διατάξεις του Ν. 155)3/191)5 «Κυ[)έρνε|στ| και Κυ[3ερνΐ|τικά
όργανα» (ΊΈ Κ Λ / 137).
2. Ί'ις διατάξεις του άρθρου 3 5 παρ. 4 και .5 του Ν. I ))))4 /9 0 «ΔισρρυΟμϊοεις σττ|ν έμμεοτ) «ρορολυγϊα και άλλες διατάξεις» (Ί Έ Κ Λ /Ι) I ).
3. Γην σρ. Γ 1 0 2 1 /2 0 .4 .9 (3 απόφαση του 11ρο;0υπουργού με τ ιρ
οποία καΟορίοΟηχαν οι αρμοδιότητες της Υπουργού Λναπληρωτού ΙΙολιτιαμού Ά ννας Ψαρούδα - Μπενάκη (<Ι>|·,Κ 11/21)6).
4. Την πολιτιστική προσφορά και το κύρος xojv κατιοτέροι νομικεόν
πρυοόιπευν ιδιωτικού δικαίου, αποφασίζουμε:
I.
,Ος νομικά πρόσοιπα ιδκ.ιτικού δικαίου που επιδκυκουν πολιτιστι
κούς οκοπούς κατά την έννοια του άρθρου .').5 παρ. 4 και Γ) του ν. I 0114/
1 9 9 0 ορίζονται τα ακόλουθα, κατά τΐ|ν πρώττ| εφαρμογή τοιν δια τά 
ξεων α υτών, ήτοι:
1. (.(ργανισμός Μεγάρου Μουοικής Λϋτ|νών
2. 'ϋ μ ιλ ο ς Ενίσχυσης I Ιολιτι'στικών Δρασττ|ριοτήτοιν
3. Ι',ταιρεία Μακεδονικών Σπουδώ ν
4. I Ιελοποννηοιακό Λαογραφικό Ίδρ υμ α
5. Μουσείο Γουλανδρή ι|»υσικί|ς Ιστορίας
6. Ιστορικό και ΙύΟνολογικό Μουσείο
7. Λύκειο των Ι'.λληνίδο^ν
11 απόφαοη αυτή να δΐ|μοοιευΙ)εί οττ|ν Ιύφημερίδα ττ|ς Κυ[)ερνήσεως.
ΛΟι'ινα, 2 2 Οκτω()ρίου 1 9 9 0
ΙΙΙΚυΝΙΙΜΙΚΟΝ

Κ3ΛΝ. ΙΙΛΛΛΙϋΚΙ’ΛΣΣΛΣ
ΛΝΛΠΛ ΙΙΟΛΙΙΙΙΜΠΥ

ΛΝΝΛ Ί'ΑΡΟΥΔΛ-ΜΠΕΝΛΚΙΙ

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ
ΤΗ Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

\ pifl ηΐΙΙ()/άΙ1ΙΕ/29052

(9)

Καθορισμός Ν.ΙΙ.Ι.Λ. που ιπιδιώχουν ηολιτιστιχούς σχοπούς (άρθρο 35
χαρ. 4 χσι 5 του Ν. 1 0 » 4 /9 0 ).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξτις του Ν; 1 5 5 8 /8 5 «Κυβέρνηση χαι Κυβτρνητιχά όρ
γανα. (ΦΕΚ Α /137).
2. Την αριΟμ. Τ. 1 0 2 1 /2 0 .4 .9 0 απόφαση του Πρτωθυπουργοΰ με
•την οποία χαΟορίστηχαν οι αρμοδιότητες της Λναττληρουτοϋ Τπουργού
ΙΙολιτισμοϋ Άννας 'Γορούδα Μπενάχη (ΦΕΚ Β /2 8 6 ).
3. Την αριΟμ. Τ Π Π Ο /Γ Ν Ο Σ /4 3 3 3 2 /2 5 .1 0 .9 0 Κ.Τ.Λ.. που εχδό- ‘
Οηχε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 5 παρ. 4 χαι 5 του Ν.
1 8 8 4 /9 0 «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις*
(ΦΕΚ Λ /81).
4. Την αριΟ. 1 6 5 0 /1 4 .1 .9 1 κοινή Απόφαση του Υπουργού Πολιτι
σμού και της Αναπληρωτού Υπουργού Πολιτισμού, που αφορά στη συ
γκρότηση Επιτροπής ένταξης Ν.1Ι.1.Δ. στην κατηγορία εκείνων πουθ
επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς (άρθρο 35 του Ν. 1 8 8 4 /9 0 ).
5. Την αριΟμ. 2 /1 5 .1 .9 1 γνωμοδότηση της ανωτέρω Επιτροπής,
αποφασίζουμε:
Ως Ν.Π.Ι.Δ., που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς κατά την έννοια
του άρθρου 35 παρ. 4 και 5 του Ν. 1 8 8 4 /9 0 (ΦΕΚ Α / 8 1) ορίζονται τα
ακόλουθα:
1. «Κέντρο Πολιτισμού Δημήτρ-ης Γληνός·.
2. «Σύλλογος Φίλων Γεννοδείου Βιβλιοθήκης·;
3. «Τέχνη» Μακεδονική Καλλιτεχνική ΙίΓΓαιρεία
4. «Ίδρυμα Νικ. II. Γουλανδρή - Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης».
5. «Οι φίλοι του Βυζαντινού Μουσείου θεσ/νίκης».
6. «Πολιτιστικοί Ορίζοντες».
7. «Ταινιοθήκη της Ελλάδος (Αρχείο Ταινιών Ελλάδος)
8. «Ελληνική Εταιρεία θεάτρου - θεάτρου Τέχνης».
9. θέατρο Αερόπλοιο».
11 απόφαση αυτή να δημοσιευΟεϊ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα. 2 0 Ιουνίου 1991

I.

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
ΠΟΛ1ΤΙΙΜΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΓ
ΤΖ. ΤΖΑΝ Ν ΕΤΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΟΤΗΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ - ΜΠΕΝΑΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣΚΥΒΕΡΝΗΣΕδΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Τ Ε Υ Χ Ο Σ ΔΕΥΤΕ ΡΟ

9 ΙΟΥΝΙΟΥ 1992

ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ

Αρι9. ΤΠΠΟ/ΑΙΠΕ/9721/393
(5)
Καθορισμός Ν.Π.Ι.Δ. που ιπιόιώχουν πολιτιστιχοΰς σχοποϋς.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξιις του Ν. 1558/85 ιΚυβέρνηση χαι Κυβιρνητιχά Όρ
γανα. (ΦΕΚ Α/137).
2. Την αριθμ. ΤΠΠΟ/ΓΝΟΣ/43332/25.10.90 Κ.ΤΛ., που tx60θηχι οϋμφοΛία μ( τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 4 χαι 5 του Ν.
1884/90 «Διαρρυθμίοεις στην ΐμμιση φορολογία χαι άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α/81).
3. Την αριθμ. 1650/14.1.91 χοινή απόφαση του Τπουργοϋ Πολιτι
σμού χαι της Αναπληρωτού Τπουργού Πολιτισμού, πόυ αφορά στη συγχράτηση Επιτροπής ένταξης Ν.Π.Ι.Δ. στην χατηγορΐα εχεΐνοιν που
επιδιώχουν πολιτιστιχοΰς σχοπούς (άρθρο 35 του Ν. 1884/90).
4. Την αριθμ. 3/11.9.91 γνωμοδότηση της ανωτέρω Επιτροπής,
αποφασίζουμε;
Ος Ν.Π.Ι.Δ.. που επιδ
του άρθρου 35 παρ. 4 χι
τα αχόλουθα:
1. «Ελληνιχοί Χοροί Δόρα Στράτου».
___ ______
2. ·Ιστορ«ό χαι Λαογραφιχό Μουσείο Ρεθϋμνης·.
3. .Εταιρεία Ειχαστιχών Τεχνών Α. Τάοοος».
4. ·Οι φίλοι των Ελληνιχών Μαριονεττών».
■ ■ )v Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

I.

Αθήνα. 11 Μαίου 1992
οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜίΙΐΟΝ
ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΧ
ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ-ΜΠΕΝΑΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣΚΥΒΕΡΜΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
9 ΙΟΥΝΙΟΥ 1992

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Δ ΕΥΤΕ ΡΟ

ΛριΟ. TllllO /iMtlE/250i9/2601
(6)
Καθορισμός Ν.ΙΙ.Ι.Δ. που Επιδιώκουν πολιτιοτιχούς αποπούς.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατόξΕίς του Ν. 15511/85 «Κυβϊρνηοη χαι Κυβιρνητιχά Όρ
γανα. (ΦΕΚ Λ/137).
2. Την αριΟμ. ΤΠΠΟ/ΓΝΟΣ/43332/25.10.90 Κ.Τ.Α., που ιχδόΟηπε οϋμρωνα μι τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 4 χαι 5 του Ν.
1084/90 "ΔιαρρυθμίοΕίς στην έμμεση φορολογία χαι άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Λ/81).
3. Την αριθμ. 1650/14.1.91 χοινή απόφαση του Τπουργοϋ Πολιτι
σμού χαι της Λναπληρωτοϋ Τπουργού I Ιολιτισμοϋ, που αφορά στη συγχρόιηση Επιτροπής ένταξης Ν.ΙΙ.Ι.Δ. στην χατηγορία εχείνων που
επιδιώχουν πολϊτιατιχοϋς σχοπούς (άρθρο 35 τον Ν. 1884/90).
4. Την αριθμ. 4/20.11.91 γνωμοδότηση ττ)ς ανωτέρω Επιτροπής,
11ς Ν.ΙΙ.Ι.Δ.. που επιδιώχουν πολϊτιατιχοϋς σχοπούς πατά την έννοια
του άρθρου 35 παρ. 4 χαι 5 του Ν. 1884/90 (ΦΕΚ Λ/81), ορίζονται
1. Μορφωτικός χαι Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κύμης.
2. ΙΙολιτιοτιχό Κέντρο ΙΙατρών - Μουσείο Λαϊκή Τέχνης.
3. Μουσείο Σολωμού χαι Επιφανών ΖαχυνΟίων.
4. ΙΙνευματιχή Εστία Σπάρτης.
5. Εταιρεία Ίδρυσης ΙΙαιδιχών χαι Εφηβικών ϋιβλιοΟηχών.
6. Οι φίλοι του Μουσείου Σολωμού χαι Επιφανών ΖαχυνΟίων.
7. Ίδρυμα Γιάννη Τσαρούχη.
8. Σωματείο ·Οι Φίλοι του Μουσείου του Μακεδονικού Λγώνα».
9. Ένωση των Φίλων της Ακρόπολης.
10. Δημοτικό Περιφερειακό θέατρο Ιωαννίνων.
11. Κέντρο Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας.
12. Εταφεία των Φίλων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (Σωματείο).
13. Οργχ.ιομός Καλλιτεχνικών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων.
14. Κέντρο Πολιτισμού και Έρευνας - Λέσχη ΤΖΛΖ Κορίνθου.
15. Πνευματικό Κέντρο .Τοακάλωφ· Πανηπειρωτικός Μουσικός
Σύλλογος.
Π απόφαση αυτή να δημοσαυΟεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Μαϊου 1992

I. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣΚΥΒΕΡΜΗΣΕδΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
9 ΙΟΥΝΙΟΥ 1992

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Δ Ε ΥΤΕ ΡΟ

AptO. ΤηΠΟ/ΑΙΠΕ/24019/988
(7)
Καθορισμός Ν.Π.Ι.Δ. itou (κιόιώχουν πολιτιαιιχούς σχοΛοΰς.

Έχοντας υκόψη;
1. Τις διοχόξίΐς του Ν. 1558/05 «Κυβίρνηση χαι Κυβιρνητιχά Όρ
γανα. (ΦΕΚ Λ/137).
2. Την αριΟμ. ΤΠΠΟ/ΓΝΟΣ/43332/25.10.90 Κ.Τ.Λ., που ιχδόΟηχι σύμφωνα μι τις διατόξιις του άρθρου 35 χαρ. 4 χαι 5 του Ν.
1004/90 .ΔιαρρυΟμίοιις στην Ιμμιση φορολογία χαι άλλις διατόξιις.
(ΦΕΚ Λ/01).
3.
Τηναρι0μ. 1650/14.1.91 χοινήοχόφαση του Τχουργού ΙΙολιτισμού χαι της Αναχληρωτοΰ Υπουργού Πολιτισμού, που αφορά στη συ
γκρότηση Επιτροπής ένταξης Ν.Π.Ι.Δ. στην κατηγορία ιχιίνων που
ιπιδιώχουν πολιτιστικούς σκοπούς (άρθρο 35 του Ν. 1004/90).
4.
Την αριθμ. 5/4.3.1992 γνωμοδότηση της ανωτέρω Επιτροπής,
αποφασίζουμι:
Ος Ν.Π.Ι.Δ., που ιπιδιώχουν πολιτιστικούς σκοπούς πατά την έννοια
του άρθρου 35 παρ. 4 χαι 5 του Ν. 1804/90 (ΦΕΚ Α/81), ορίζονται
τα ακόλουθα;
1) Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν
2) Ίδρυμα Τιχνολογίας χαι Έριυνας
3) Αστική Μορφωτική Πολιτιστική Εταιριία .ΑΛΣΟΣ ΓΡΛΜΜΑTON ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ..
4) .Ελληνική Εταιριία Αασγραφικής Μουσιιολογίας..
5) Οι Φίλοι του Μουοιίου Σύγχρονης Τέχνης.
6) Μακιδονικό Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης.
7) Μουσιίο Μπινά)ΐη
Π απόφαση αυτή να δτ|ΐοοιιυΟιι στην Εφημιρίδα της Κυβιρνήοιως.
Αθήνα, I I Μαίου 1992
\. ΨΑΡΟΥΔΑ-ΜΠΕΝΑΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΠΗΣΚνΒΕΡΝΗΣΕδΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1992

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Δ ΕΥΤΕ ΡΟ

Αρι9. Τ Π ΠΟ /Α 1Π Ε/43590/1912
(6)
ΚαΟοριαμός Ν.1Ι.Ι.Α. που ιπιδιώχουν πολιτιοτιχούς αχοπούς
(άρθρο 35 παρ. Λ χοι 5 του Ν. 1004/90).

Έχοντας υπόψη;
1. Τις διατάξεις του Ν. 1 5 5 0 /0 5 ιΚυβέρνηοη χαι Κυβερνη
τικά Όργανα. (ΦΕΚ Λ/137).
2. Την αριβ. riin O /r N a E /4 3 3 3 2 /2 5 .1 0 .9 0 Κ.Τ.Λ., που
εχδόΟηχε σύμφωνα μι τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 4 χαι 5
του Ν. 1 0 0 4 /9 0 «Διαρρυθμίσεις στην ίμμεση φορολογία χαι άλ
λες διατάξεις. (ΦΕΚ Λ/01).
3. Την αριβ. 1 6 50/14.1.91 Κοινή Απόφαση του Υπουργού
Πολιτισμού χαι της Αναπληρωτού Υπουργού Πολιτισμού, που
αφορά στη συγκρότηση Επιτροπής ένταξης Ν.Π.Ι.Δ. στην κατη
γορία εκείνων που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς (άρθρο 35
του Ν. 1004/90).
4. Την αριθμ. 6 /1 9 .5 .9 2 γνωμοδότηση της ανωτέρω Επι
τροπής.
5. Την αριβ. Υ 1 0 4 7 /1 0 7 0 3 9 9 /1 1 0 2 /0 0 1 /7 .8 .9 2 κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών,
για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, αποφασίζουμε:
ϋ ς Ν II I Δ. που επιδιώκει πολιτιστικούς σκοπούς κατά την
έννοια του άρθρου 35 παρ. 4 και 5 του Ν. 1 0 0 4 /9 0 (ΦΕΚ
Λ /01), ορίζεται η Εταιρεία ^>ίλοι της Σγολι'ις Καλών Τεγνών.^
Π απόφαση αυτή να δημοσΐ£υί)εί στην Εφτμιρίδα τη; Κυβερνήσεεος.
ΑΟτ'ρια, 16 Σεπτεμβρίου 1992
οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ν#ΥΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
ΠΟΑΠΙΙΜΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΙ
Α. ΨΑΡΟΥΔΑ-ΜΠΕΝΑΚΗ

, ^fb’u.ui)

ΕΦΗΜ ΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡί\ΙΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
______________ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ_____________Αρ. ΦύΑΑου 312

Αριθ. Υ Π Π Ο /Δ ΙΠ Ε /11 3 7 0 /8 0 7

(4)

Καθορισμός Ν.Π.Ι.Δ. που επιδιώ κουν πολιτιστικούς σκο
πούς.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψ η:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1 5 5 8 /8 5 «Κυβέρνηση και Κυ
βερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α /13 7).
2. Την αριθμ. Υ Π Π Ο /Γ Ν Ο Σ /4 3 3 3 2 /2 5 .10.90 Κ.Υ.Α.
που εκδό θη κε σύμψωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 5
παρ. 4 και 5 του Ν. 1 8 8 4 /9 0 «Διαρρυθμίσεις στην έμμεσ η
ςρορολογία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α /81 ).
3. Την αριθμ. 1 6 5 0 /1 4.1 .9 1 Κοινή Α π όφ ασ η του
Υπουργού Πολιτισμού και της Αναπληρωτού Υπουργού
Πολιτισμού, που αφ ορά στη συγκρότηση Επιτροπής έντα
ξης Ν.Π .Ι.Δ . στην κατηγορία εκείνω ν που επιδιώ κουν πο λ ι
τιστικούς σκοπούς (άρθρο 35 του Ν. 1 8 8 4 /9 0 ).
4. Την αριθμ. 1 1 /1 9 .3 .9 3 γνωμοδότηση της ανωτέρω
Επιτροπής.
5. Την υπ· αριθ. Υ 18 47 /1 07 8 3 9 9 /1 1 8 2 /0 0 0 1 /7 .8 .9 2
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο
νομικών. για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, αποφασίζουμε:
Ως Ν.Π .Ι.Δ. που επιδιώ κου ν πολιτιστικούς σ κοπούς
ϊ^ τ ά την έννοια του άρθρου 35 παρ. 4 και 5 του Ν.
1 8 8 4 /9 0 (ΦΕΚ Α /8 1 ), ορίζονται τα ακόλουθα:
1) Έ νω σ η Κω ν/τινουπολιτών.
2) Σωματείο «Οι φ ίλοι της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής
Τέχνης».
3) Δημοτικό Π εριφ ερεια κό θ έ α τ ρ ο Ρόδου.
4) Δ ημοτικό Π εριφ ερεια κό θέατρο Ρούμελης.
5) Σύλλογος «Οι Φ ίλοι της Μ ουσικής Θεσσαλονίκης».
Η α π όφ ασ η αυτή να δημοσιευθεΐ στην Εφ η μερ ίδ α της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Α πριλίου 1 9 93
οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΠΑΝΝΗ
Μ.ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ

J

ΕΦ ΗΜ ΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΙΜΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 339

ΤΕΥ ΧΟ Σ ΔΕΥΤΕΡΟ
Α ρ ιθ . Υ Π Π Ο /Γ Δ Π Α /Δ ΙΠ Ε /2 3 0 5 0 /9 2 0

(8)

Κ α θ ο ρ ισ μ ό ς Ν .Π .Ι.Δ . πο υ ε π ιδ ιώ κ ο υ ν πολιτισ τικούς
σ κοπ ού ς .
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν Κ Α Ι Π Ο ΛΙΤΙΣ Μ Ο Υ
Έ χο ντας υ π όψ η:
1. Τ ις διατάξεις του Ν. 1 5 5 8 /8 5 «Κ υβέρνηση κα ι Κ υ
β ε ρ ν η τ ικ ά Ό ρ γανα» (Φ Ε Κ Α ' 137).
2.
Την
αριθμ.
Υ Π Π Ο /Γ Ν Ο Σ /4 3 3 3 2 /2 5 .1 0 .9 0
Κ .Υ .Α ., π ο υ ε κ δ ό θ η κ ε σ ύμ φ ω ν α με τις διατάξεις του
ά ρ θρ ου 3 5 πα ρ. 4 και 5 του Ν. 1 8 8 4 /9 0 «Δ ιαρ ρ υθμίσ εις
σ τ ην έ μ μ ε σ η φ ορ ο λ ογία και ά λλες διατάξεις » (Φ Ε Κ Α ’
Θ1).
3. Τ η ν αριθμ. 1 6 5 0 /1 4 .1 .9 1 Κ ο ινή Α π ό φ α σ η του
Υ π ο υ ρ γο ύ Π ολιτισμού και της Α ναπ ληρ ω το ύ Υ π ου ρ γού
Π ολιτισ μού , πο υ α φ ο ρ ά στη σ υγκρ ό τησ η Ε π ιτρ οπ ής
έ ν τ α ξης Ν .Π .Ι.Δ . στην κατηγορ ία ε κ ε ίν ω ν π ο υ ε π ιδ ιώ 
κ ο υ ν πο λιτισ τικο ύς σ κ ο π ο ύ ς (άρθρ ο 3 5 του Ν. 1 8 8 4 /
1 9 9 0 ).
4. Τ η ν αρ ιθμ . 9 /1 2 .1 0 .1 9 9 2 γ ν ω μ οδ ότη σ η της α ν ω 
τέ ρ ω Ε πιτροπής.
5. Τ η ν υ π ’ αριθ. Υ 1 8 4 7 /1 0 7 8 3 9 9 /1 1 8 2 /0 0 0 1 /
7 .8 .9 2 κ οινή α π ό φ α σ η του Π ρ ω θυ πο υρ γού κ α ι του
Υ π ου ρ γού Ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν για τη με τ α β ίβ α σ η α ρ μ ο δ ιο τ ή 
των, α π ο φ α σ ίζ ο υ μ ε ;
Ω ς Ν .Π .Ι.Δ . π ο υ ε π ιδ ιώ κ ο υ ν πο λιτ ισ τ ικ ο ύ ς σ κ ο π ο ύ ς
' κα τά την έννοια του ά ρ θρ ου 3 5 πα ρ. 4 κ α ι 5 του Ν.
1 8 8 4 /9 0 (Φ Ε Κ Α ' 8 1 ), ο ρ ίζο νται τα α κ ό λ ο υ θ α :
1. «Σύλλογος Φ ίλ ω ν Μ ο υ σ ε ίο υ Π αύλο υ Β ρ έλλη».
2. «Λ αογ ραφ ικό Ισ το ρικό Μ ο υ σ ε ίο Λάρισας».
3. «Π ολιτιστική κα ι Φ ιλ ο δ α σ ικ ή Έ ν ω σ ή Α θηνώ ν».
4. «Σ ύ νδεσ μ ος Ε υ ρ ω π α ϊκ ή ς Π ολιτισ τικής Σ υ ν ε ρ γ α 
σίας».
Η α π ό φ α σ η αυτή να δ η μ ο σ ιε υ θ ε ί σ την Ε φ η μ ε ρ ίδ α
της Κ υ β ε ρ ν ή σ ε ω ς .
Α θ ή ν α , 4 Α π ρ ιλ ίο υ 1 9 9 3
οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Μ. ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΠΑΝΝΗ

11 ΜαΤου 19 93

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Τ Ε Υ Χ Ο Σ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρι6. ΥΠ Π θ/ΓΔ Π Α/Δ ΙΠ Ε/26030/1067
(9)
Καθορισμώς Ν.Π.Ι.Δ. που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκο
πούς.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυ
βερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α/137).
2. Την αριθμ. Υ Π Π Ο /ΓΝ Ο Σ/43332/25.10.90 Κ.Υ.Α.,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35
παρ. 4 και 5 του Ν. 1884/90 «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση
φορολογία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/81).
3. Την αριθμ. 1650/14.1.91 Κοινή Απάφαση του
Υπουργού Πολιτισμού και της Αναπληρωτού Υπουργού
Πολιτισμού, που αφορά στη συγκρότηση Επιτροπής έντα
ξης Ν.Π.Ι.Δ. στην κατηγορία εκείνων που επιδιώκουν πολι
τιστικούς σκοπούς (άρθρο 35 του Ν. 1884/90).
4. Την αριθμ. θ/3.8 .9 2 γνωμοδότηση της ανωτέρω Επι
τροπής.
5. Την υπ’ αριθ. Υ. 1847/1078399/1182/0001 Ζ7.8.92
κοινή απόφαση τσυ Πρωθυπουργσύ και του Υπουργού Οι
κονομικών, για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, αποφασί
ζουμε:
Ως Ν.Π.Ι.Δ. που επιδιώ κουν πολιτιστικούς σ κ ο π ο ύ ς
κατά την έννοια του ά ρθρου 35 παρ. 4 και 5 το υ Ν.
1884/90 (ΦΕΚ Α/81), ορίζονται τα α κόλουθα;
1. «Σύλλογος Φίλων της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσα
λονίκης».
2. «Φίλοι της Φιλαρμονικής Ληξουρίου».
3. «Μουσική Εταιρεία Μακεδονίας».
4. «Ινστιτούτο Έρευνας Μουσικής και Ακουστικής».
5. «Εργαστήρι Ανατολικής Μουσικής».
^
6. Εταιρεία Ελληνικής Παιδείας και Έρευνας».
7. «Όμιλος Ενίσχυσης Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων».
8. «Νέο θέατρο Θεσσαλονίκης».
9. «Ουτοπία».
10. «Πνευματική και Καλλιτεχνική Εταιρεία Δεσμοί
Ε.Π.Ε.».
11. «Οι Φίλοι της Ελληνικής Εταιρείας για την Διεθνή
Επικοινωνία μέσω της Τέχνης».
12. «Εταιρεία Φίλων του ΑΜΦΙ-ΘΕΑΤΡΟΥ».
13. «Ίδρυμα Οικογενεΐας Νικολάου Ζαφειρίου Παπανικολάου - Συμβολαιογράφου Κομοτηνής - Πνευματικό Κέ
ντρο - Μουσείο - Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Κομοτη
νής».
14. «Παληά Γραφική Πλάκα».
15. «Παγγορτυνιακή Ένωση».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεΐ στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Μαίου 1993
οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Αρ. ΦύΑΛου 3 8 9
28 ΜαΤου 1993

η

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Δεν αμφιβάλει κανείς ότι κάθε ανθρώπινη σχέση καθορίζεται από την αρχή της προσφοράς j '·■
και της αντιπροσφοράς, εφόσον λοιπόν ατπή η αρχή διαπνέει, συνηδητά ή ασιτνήδητα τις
διαπροσωπικές σχέσεις, αντιλαμβανόμαστε ότι σε επίπεδο κοινωνικών σχέσεων, οι οποίες \
εξ'ορισμού είναι περισσότερο, αν όχι καθολοκληρείαν, σχέσεις αντικειμένου και όχι
υποκειμένων, κάθε άρνηση της πραγματικότητας της "ανταλλαγής" δεν θα αποτελούσε τίποτα
άλλο παρά υποκρισία.
Σύμςχυνα με αυτή την οπτική λοιπόν, κάθε χορηγός είναι ένας δωρητής, ο οποίος προσφέρει
οικονομική ενίσχυση σε πνευματικές πολιτιστικές δραστηριότητες προσδοκώντας συνειδητά η
ασυνήδητα κάποια ανταμοιβή.
Εν αντιθέση με τον Σπόνσορα, που αποβλέπει συνηδητά στην κοινωνική του προβολή και
στην συνεπαγώμενη προβολή των προϊόντων του, η οποία θα αποφέρει και συγκεκριμένο
οικονομικό όφελος.
Αυτή η διάκριση λοιπόν μας επιτρέπει να αντιληςρθούμε ότι κάθε πράξη χορηγίας μπορεί και
πρέπει να υπερβεί μία στενά χρησιμοθηρική αντίλη-ψη και να αποκτήσει μια ευρύτερη
κοινωνική διάσταση η οποία σε τελευταία ανάλυση δεν θα είναι λιγότερο εποφελείς για τον
χορηγό, και τούτο γιατί η προαγωγή του πολιτισμού και της τέχνης συντελεί στην κοινωνική και
ατομική προαγωγή.
Ό ποιος προσφέρει, εξ'αντικειμένου θα ανταμοιφθεί, μία εταιρεία λοιπόν η οποία
αναλαμβάνει ενεργό κοινωνικό ρόλο, μέσο της οικονομικής ενίσχυσης πολιτιστικών
δραστηριοτήτων είναι σαφές ότι προβάλεται θετικά στην κοινή γνώμη και η κοινή γνώμη, το
καταναλωτικό κοινό θα αποδεχθεί ευμενός και τα προϊόντα ή υπηρεσίες της συγκεκριμένης
εταιρείας.
Ευνόητο είναι ότι η σχέση αυτή που περιγράψαμε "Δούναι και λαβείν" ισχύει και στις
διαπροσωπικές και κοινωνικές σχέσεις μας είτε είναι οικογένεια είτε εργασιακές ή φιλικές μας
σχέσεις. Καθημερινά γινόμαστε δότες ψυχοπνευματικών και υλικών αγαθών στους ανθρώπους
του περιβάλλοντός μας. Ευνόητο είναι ότι και ο καθένας μας λειτουργεί στις διαπροσωπικές ί
και κοινωνικές του σχέσεις άλλοτε ως χορηγός και άλλοτε ως Σπόνσορας δηλαδή σε ορισμένες 1
περιπτώσεις προσφέρουμε χωρίς να αναμένουμε άμεσα ανταλλάγματα ενώ σε άλλες η |
προσφορά μας στοχεύει στην αποκοδιμή άμεσον ανταλλαγμάτων. Το ενδιαφέρον είναι όμως 1
ότι τα μεγαλύτερα οφέλη προκύπτουν όταν δεν στοχεύουμε σε άμεσα συγκεκριμένα I
ανταλλάγματα κάτι για το οποίο ο καθένας μας μπορεί να πειστεί από την προσωπική του |
εμπειρία.
Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε, τηρουμένον βέβαια των αναλογιών ότι κάτι παρόμοιο I
ισχύει και στο χώρο της χορηγίας και sponsoring ευεργετήτε ο ευεργέτης που δεν αποσκοπεί σε 1
άμεσα κέρδη, με τρόπο ουσιαστικότερο και αποδοτικότερο επειδή στόχος των σύγχρονων |
επιχειρήσεων πρέπει να είναι η χάραξη μιας πολιτικής η οποία θα διαμορφώσει ένα ελκτικό I
πρόσωπο. Ανάλογη προσπάθεια οφείλουμε όλοι μας να καταβάλουμε έτσι ώστε να I
ανθοφιυρήσουν σε κατεύθυνση ανιδιοτελής προσφοράς τα τάλαντα που δώθηκαν στον καθένα I
μας απ'τον Θεό.
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