
 

Αθήνα, 29/04/2020 

Ερώτηση  

 

Προς:  την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού 

                 

Θέμα: «Αστοχίες στο Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Κινηματογραφικής Κοινότητας 

για Κινηματογραφικά Έργα Μικρού Μήκους, Ντοκιμαντέρ και Animation» 

 

Τους τελευταίους μήνες η κατάσταση στο χώρο του πολιτισμού είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Η 

καλλιτεχνική εργασία έχει νεκρώσει, χιλιάδες εργαζόμενοι στο χώρο της τέχνης και του 

πολιτισμού μένουν χωρίς εισόδημα και αβέβαιο παραμένει το μέλλον τους καθώς, με 

δεδομένη την κατάσταση, δεν μπορούν να γίνουν μελλοντικοί προγραμματισμοί. 

Μάλιστα, εντύπωση προκάλεσε η ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 

που ανάρτησε και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, σχετικά με τις προϋποθέσεις και το 

δικαίωμα συμμετοχής στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Κινηματογραφικής 

Κοινότητας για Ταινίες Μικρού Μήκους, Ντοκιμαντέρ και έργων Animation». 

61 κινηματογραφιστές έλαβαν την πρωτοβουλία την Τρίτη 28 Απριλίου 2020 και απέστειλαν 

επιστολή στην Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κα Λίνα Μενδώνη όπου αναφέρουν 

χαρακτηριστικά πως, «Με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχετε καθορίσει όπου: 

«δικαίωμα συμμετοχής έχουν κινηματογραφιστές (σκηνοθέτες, σεναριογράφοι ή 

παραγωγοί) με ενεργό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), φυσικά ή νομικά πρόσωπα» 

αφήνετε εκτός προγράμματος την πλειοψηφία των Σκηνοθετών και Σεναριογράφων-και δη 

μικρομηκάδων- τους οποίους αυτό το ειδικό πρόγραμμα υποτίθεται ότι θα ενισχύσει. 

Σας θυμίζουμε ότι τα επαγγέλματα του σεναριογράφου και του σκηνοθέτη, με τις διατάξεις 

των άρθρων 4, 5 και 6 του Ν.1296/1982 και του άρθρου 40 του Ν.1469/84, υπάγονται στην 

ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υποχρεωτικά και αυτοδίκαια. Οπότε οι σκηνοθέτες και οι 

σεναριογράφοι δεν έχουν ΚΑΔ.  
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Η δυνατότητα απαλλαγής τους από το ΙΚΑ, γίνεται στην περίπτωση που ασφαλίζονται 

παράλληλα και σε άλλον φορέα κύριας ασφάλισης είτε ως Παραγωγοί είτε ως Σκηνοθέτες-

Παραγωγοί με κύρια ιδιότητα αυτή του Παραγωγού. 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν συμπεριλαμβάνει όσους κινηματογραφιστές έχουν ετήσιο 

τζίρο χαμηλότερο των 10.000 ευρώ και κάνουν χρήση του δικαιώματος που τους δίνει ο 

νόμος να μην υπάγονται σε ΚΑΔ, αλλά να εισπράττουν και να φορολογούνται με απόδειξη 

δαπάνης (τίτλο κτήσης) και τους συναδέλφους με την ιδιότητα του Σκηνοθέτη - Παραγωγού 

που σε αυτή τη φάση έχουν ανενεργή ΚΑΔ. 

Με άλλα λόγια, το μέτρο αυτό, στην παρούσα μορφή του, έρχεται να ενισχύσει μόνο τους 

παραγωγούς με φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, στερώντας το δικαίωμα 

συμμετοχής από το σύνολο όσων σκηνοθετών και σεναριογράφων δεν έχουν ΚΑΔ, αλλά 

υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

Ταυτόχρονα και η ίδια η προκήρυξη έχει «αστοχίες» όπως αυτό με την απόδοση ενός 

άρτιου έργου animation, την απαίτηση, δηλαδή, παράδοσής του σε ένα εξάμηνο, πράγμα 

αδύνατο σε αυτό το χρονικό πλαίσιο για τέτοιου είδους παραγωγές.» 

Να σημειωθεί πως σήμερα Τετάρτη 29 Απριλίου 2020 οι υπογράφοντες τη συγκεκριμένη 

επιστολή ξεπερνούν τους 100 κινηματογραφιστές και η λίστα συνεχώς αυξάνει. 

Με δεδομένα τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυβερνητικές αποφάσεις που 

αφορούν μέτρα στήριξης εργαζομένων, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού, έχουν θέσει εκτός του επιδόματος των 

800 ευρώ και οποιασδήποτε άλλης υποστηρικτικής ρύθμισης τη συντριπτική πλειοψηφία 

του κλάδου των κινηματογραφιστών, 

 

Ερωτάται η κ Υπουργός: 

1. Τι μέτρα θα λάβει η Κυβέρνηση προκειμένου να αναθεωρηθούν άμεσα οι όροι και να 

μπορούν όλοι οι κινηματογραφιστές να συμμετέχουν με τις προτάσεις τους στο 

«Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Κινηματογραφικής Κοινότητας για Ταινίες Μικρού 

Μήκους, Ντοκιμαντέρ και έργων Animation», χωρίς περιορισμούς; 

2. Γιατί δεν ακολουθείται μια διαδικασία όρων συμμετοχής για όλους τους 

κινηματογραφιστές ανάλογη με εκείνη για τις καταθέσεις των προγραμμάτων μικρού 

μήκους του ΕΚΚ, και ειδικότερα του μικροφίλμ της ΕΡΤ, όπου για την κατάθεση και 



στα δύο προγράμματα δεν χρειάζεται, τουλάχιστον στην πρώτη φάση, παραγωγός 

ενώ για το πρόγραμμα μικροφίλμ υπάρχει και η επιλογή της εκτέλεσης παραγωγής 

από την πλευρά του σκηνοθέτη και την παραγωγή της ΕΡΤ; 

 

        Οι ερωτώντες βουλευτές                      

         

 

                                                      Φωτεινή Μπακαδήμα 

                                              

 

                                                       Κλέων Γρηγοριάδης 

 

                                   


