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Η κυβέρνηση του 
κρατιδίου Βόρειας 
Ρηνανίας-Βεστφαλίας 

  

Δελτίο Τύπου - 371/05/2020 

Η κυβέρνηση του κρατιδίου διευρύνει τις 
επενδύσεις στην άμεση ενίσχυση από τη 
Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία και στο 
πρόγραμμα άμεσης ενίσχυσης από το 
Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών 

Υπουργός Οικονομίας Pinkwart: Η λύση για την προστασία της 
θεμιτής εμπιστοσύνης βοηθά τους αυτοαπασχολούμενους να 
μετριάσουν τις συνέπειες της κρίσης 

Υπουργός Πολιτισμού Pfeiffer-Poensgen: Η ενίσχυση για 
ανεξάρτητους επαγγελματίες καλλιτέχνες και καλλιτέχνιδες 
αυξάνεται στα 32 εκατομμύρια ευρώ 

Το Υπουργείο Οικονομίας, Καινοτομίας, Ψηφιοποίησης και 
Ενέργειας και το Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών 
ανακοινώνουν τα εξής: 

Για να είναι εφικτή η προσδοκώμενη υποστήριξη σε όλες τις μικρές 

επιχειρήσεις από την άμεση ενίσχυση της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας 

για το 2020 κατά την κρίση λόγω του κορονοϊού, η κυβέρνηση του 

κρατιδίου ανέπτυξε μία ταχεία και δίκαιη λύση για την προστασία της 

θεμιτής εμπιστοσύνης. Υπό αυτό το πλαίσιο και με βάση την επιθυμία 

της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, η άμεση ενίσχυση πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί μόνο για τρέχουσες επιχειρησιακές πραγματικές 

δαπάνες και χρηματοοικονομικά έξοδα και όχι για δαπάνες διαβίωσης. 

Για να μην προκύψουν σχετικές ζημίες στους αυτοαπασχολούμενους 

που δεν έχουν υποβάλει αίτηση για βασική ασφάλεια τον Μάρτιο και τον 

Απρίλιο, η κυβέρνηση του κρατιδίου τους παρέχει για αυτούς τους μήνες 

μία έμμεση επιδότηση συνολικού ύψους 2.000 ευρώ. 

Ο θεσπισμένος κανονισμός για την άμεση ενίσχυση της Βόρειας 

Ρηνανίας-Βεστφαλίας ισχύει, επίσης, για ανεξάρτητους επαγγελματίες 

καλλιτέχνες και καλλιτέχνιδες που έχουν υποβάλει αίτηση έως τα τέλη 

Απριλίου. Επιπρόσθετα, η ενίσχυση για ανεξάρτητους επαγγελματίες 

καλλιτέχνες διευρύνεται με πρόσθετα μέσα ύψους 27 εκατομμυρίων 

ευρώ: Το πρόγραμμα άμεσης ενίσχυσης του Υπουργείου Πολιτισμού και  
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Επιστημών, το οποίο δρομολογήθηκε στα μέσα Μαρτίου, αυξάνεται στα 

32 εκατομμύρια ευρώ. Έως και 13.000 περαιτέρω επαγγελματίες του 

πολιτιστικού τομέα θα λάβουν ένα επίδομα για τα έξοδα διαβίωσης 

ύψους 2.000 ευρώ για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. 

Υπουργός Πολιτισμού Isabel Pfeiffer-Poensgen: «Με τη σημερινή 

απόφαση βρήκαμε ως κρατίδιο μία δίκαιη λύση για πολλούς 

ανεξάρτητους καλλιτέχνες και καλλιτέχνιδες που έχουν πληγεί ιδιαίτερα 

από τους περιορισμούς λόγω του κορονοϊού. Για εμένα προσωπικά ήταν 

μία ιδιαίτερη επιθυμία να μην αφήσουμε αβοήθητο το πλήθος των 

επαγγελματιών του πολιτιστικού τομέα, οι οποίοι δεν είχαν επωφεληθεί 

μέχρι πρότινος από το πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Επιστημών. Για αυτόν τον λόγο αυξάνουμε το πρόγραμμά μας στα 32 

εκατομμύρια ευρώ περίπου και ταυτόχρονα προσφέρουμε ως κρατίδιο, 

στο πλαίσιο της άμεσης ενίσχυσης της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, 

μία προστασία της θεμιτής εμπιστοσύνης σε όλους όσοι έχουν υποβάλει 

αίτηση μέχρι τα τέλη Απριλίου για την άμεση ενίσχυση της Βόρειας 

Ρηνανίας-Βεστφαλίας για δαπάνες διαβίωσης.» 

Υπουργός Οικονομίας Καθ. Δρ. Andreas Pinkwart: «Τα ομοσπονδιακά 

κρατίδια έχουν συνηγορήσει ρητά στην ομοσπονδία, έτσι ώστε οι 

αυτοαπασχολούμενοι που έχουν πληγεί έντονα από την κρίση να 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάποια μέρη της άμεσης ενίσχυσης και 

για τη διασφάλιση των εξόδων διαβίωσής τους. Δυστυχώς, η 

ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν ακολούθησε αυτό το διακομματικό αίτημα 

των κρατιδίων. Χαίρομαι που με τη λύση της Βόρειας Ρηνανίας-

Βεστφαλίας για την προστασία της θεμιτής εμπιστοσύνης βοηθάμε τους 

αυτοαπασχολούμενους να μετριάσουν τις συνέπειες της κρίσης. Αυτή η 

λύση αποτελεί ταυτόχρονα μία αναγνώριση των επιχειρησιακών 

επιδόσεων και εκφράζει την εκτίμηση για αυτή την επαγγελματική 

ομάδα.» 

Οι κανονισμοί συνοπτικά: 

 Όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν μία 

δήλωση στο τέλος της τρίμηνης περιόδου εφαρμογής. Σε αυτήν 

πρέπει να διευκρινίζουν εάν χρειάζονται την άμεση ενίσχυση της 

Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας πλήρως για την κάλυψη των 

προβλημάτων ρευστότητας που έχουν προκύψει λόγω του 

κορονοϊού. Διαφορετικά, πρέπει να αποδώσουν την πλεονάζουσα 

ενίσχυση που έχουν λάβει. Ο κανονισμός που έχει πλέον  
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θεσπιστεί προβλέπει ότι σε αυτήν τη βεβαίωση μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν 2.000 Euro για τα έξοδα διαβίωσης. 

 Προϋπόθεση αποτελεί ότι οι αιτούντες δεν έχουν υποβάλει 

αίτηση ούτε τον Μάρτιο ούτε τον Απρίλιο για επίδομα ανεργίας II 

(ALG II). Αυτή η άμεση ενίσχυση του κρατιδίου δεν χορηγείται, 

επίσης, αν έχουν ήδη λάβει μία ενίσχυση από το πρόγραμμα 

άμεσης ενίσχυσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών 

για καλλιτέχνες και καλλιτέχνιδες. 

Πρόγραμμα άμεσης ενίσχυσης για ανεξάρτητους καλλιτέχνες και 

καλλιτέχνιδες: 

Οι επιλέξιμοι αιτούντες που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση αλλά δεν 

έχουν επωφεληθεί μέχρι τώρα λόγω του περιορισμού των πόρων 

στα πέντε εκατομμύρια ευρώ, θα λάβουν προσκομίζοντας μία 

απόδειξη της καλλιτεχνικής τους δραστηριότητας (συμμετοχή στο 

ταμείο κοινωνικής ασφάλισης των καλλιτεχνών ή σε άλλη ένωση 

καλλιτεχνών) χρηματική ενίσχυση για τα έξοδα διαβίωσής τους 

ύψους 2.000 ευρώ για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. 

Προϋπόθεση αποτελεί ότι δεν έχουν λάβει παροχές τον Μάρτιο 

και τον Απρίλιο από το πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού 

και Επιστημών, από την άμεση ενίσχυση της Βόρειας Ρηνανίας-

Βεστφαλίας για το 2020 ή από τη βασική ασφάλεια. 

 Και η ενίσχυση για κάθε αιτούντα που έχει λάβει θετική απάντηση 

για την αίτησή του, αυξάνεται στο εφάπαξ ποσό των 2.000 ευρώ. 

Με την άμεση ενίσχυση λόγω του κορονοϊού, η κυβέρνηση του 

κρατιδίου έχει ήδη κατορθώσει από τα τέλη Μαρτίου να 

ενισχύσει χρηματοοικονομικά σχεδόν 400.000 επιχειρήσεις 

χωρίς γραφειοκρατία. Το κρατίδιο και η ομοσπονδία κατέβαλαν 

συνολικά 4,07 δις ευρώ. 86 τοις εκατό των αιτούντων ήταν 

αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρήσεις με έως πέντε 

εργαζόμενους. 15.000 αιτήσεις απορρίφθηκαν. 

Αρμόδιοι επικοινωνίας Τύπου: 
Εκπρόσωπος τύπου Υπουργείου Οικονομίας, Καινοτομίας, 
Ψηφιοποίησης και Ενέργειας: 
Matthias.Kietzmann@mwide.nrw.de  
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Εκπρόσωπος Τύπου Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών: 
Jochen Mohr, 0211 / 896– 4790, presse@mkw.nrw.de  

Αυτό το δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο και στο Internet, στον ιστότοπο της 
κυβέρνησης του κρατιδίου www.land.nrw 

Υπόδειξη για την προστασία προσωπικών δεδομένων σχετικά με τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης 
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