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ΕΡΩΣΗΗ 

 

Προς:  Σελ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ Κα Λίλα Μελδψλε 

 

 

Θέμα:  Επέθηαζε ησλ κέηξσλ ζηήξημεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν ηεο ηέρλεο 

 

Αμηφηηκε Κα Τπνπξγέ. 

 

Μεηά θαη απφ ηηο πξφζθαηεο εμαγγειίεο ηνπ Τπνπξγείνπ ζαο ζρεηηθά κε ηα 

κέηξα ζηήξημεο ησλ εξγαδφκελσλ ζηνλ θιάδν ηεο ηέρλεο, θαηέζηε ζαθέο φηη ηα 

δίθαηα αηηήκαηά ηνπο αληηκεησπίζηεθαλ κε κία αλεμήγεηε πξνρεηξφηεηα θαη 

βηαζχλε, ελ κέζσ γεληθήο θαηαθξαπγήο. Οη εμαγγειίεο ζαο γηα εθάπαμ 
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απνδεκηψζεηο, αθνξνχλ κφλν ηνπο εξγαδφκελνπο κε ζπκβάζεηο, ελψ ζηεξνχληαη 

νπζίαο, θαζψο ζε θακία πεξίπησζε δελ εμαζθαιίδνπλ ηελ επηβίσζε φισλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηνλ θιάδν καθξνπξφζεζκα. Είλαη άιισζηε θνηλά απνδεθηφ φηη νη 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ lockdown ζηνλ ρψξν ηνπ Πνιηηηζκνχ πξφθεηηαη λα γίλνπλ 

αηζζεηέο πέξα απφ ηα ρξνληθά φξηα ηεο γεληθεπκέλεο απαγφξεπζεο ζπλαζξνίζεσλ 

θαη ηδηαίηεξα κεηά απφ ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. Παξάιιεια, ζηα κέηξα 

ζηήξημεο πνπ εμαγγέιζεθαλ, δελ ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηε δπλακηθή 

«ραξηνγξάθεζε» ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν ηεο ηέρλεο, ψζηε λα αληηκεησπηζηεί 

άκεζα θαη πξαθηηθά ε αδήισηε εξγαζία θαη λα γίλεη ζπλνιηθή απνγξαθή ησλ 

εξγαδνκέλσλ, αλεμάξηεηα απφ ηηο, πξάγκαηη εηεξνγελείο θαη πνιχπινθεο, 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη εηδηθφηεηέο ηνπο.  

Ωο πξνο ηα άκεζα κέηξα ζηήξημεο, αδπλαηνχκε λα θαηαλνήζνπκε κε πνηνλ 

ηξφπν ηα θνλδχιηα απηά πξνζαλαηνιίδνληαη εηδηθά γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζην 

ρψξν ηεο ηέρλεο. Η δε πξφβιεςε γηα ζηήξημε ησλ δηθαηνχρσλ επνρηθνχ 

επηδφκαηνο ηνπ 2019, είλαη πεξηνξηζηηθή, ιφγσ ηεο ξήηξαο εμαίξεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ έιαβαλ επίδνκα αλεξγίαο, έζησ θαη γηα κία κέξα, θαηά ηελ ίδηα 

πεξίνδν. Παξάιιεια, κε ηα λέα κέηξα ζηήξημεο, δελ ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ ε 

κεηάζεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ παξαγσγή θαιιηηερληθνχ έξγνπ θαη ηεο 

ζχλαςεο ησλ αληίζηνηρσλ ζπκβάζεσλ ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν. Επηπξφζζεηα, ηα 

λέα κέηξα θαίλεηαη λα δεκηνπξγνχλ κία άληζε κεηαρείξηζε κεηαμχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ, θαζψο σο δηθαηνχρνη επλννχληαη φζνη ήδε απαζρνινχληαλ 

ζπλερφκελα ζην ρψξν ηεο ηέρλεο, απφ 01.06.2019 έσο 30.05.2020. Σέινο, ην 

Τπνπξγείν δελ επηρεηξεί λα ελνπνηήζεη αζξνηζηηθά ηα έλζεκα απφ πνιιαπινχο 

θσδηθνχο θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο ή απφ δηαθνξεηηθνχο θνξείο, κε 

απνηέιεζκα λα εμαηξείηαη απφ ηηο επεξγεηηθέο ξπζκίζεηο έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν ηεο ηέρλεο. 



Σα ζηξαηεγηθά κέηξα ζηήξημεο, παξ’ φηη θηλνχληαη πξνο ηε ζσζηή 

θαηεχζπλζε, δελ αληαπνθξίλνληαη επαξθψο ζηε ζθνδξφηεηα ηεο θξίζεο πνπ 

βηψλνπλ - θαη πνπ πξφθεηηαη λα βηψζνπλ - νη εξγαδφκελνη ζην ρψξν ηεο ηέρλεο. 

Είλαη αθαηαλφεηε ε ζπλερηδφκελε εμαίξεζε ησλ Κνηλσληθψλ πλεηαηξηζηηθψλ 

Επηρεηξήζεσλ πνπ θέξνπλ θσδηθφ αξηζκφ ακηγψο θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο 

απφ ηελ εγγξαθή ζην Μεηξψν Πνιηηηζηηθψλ Φνξέσλ. Σν Μεηξψν απηφ, φπσο θαη 

ην Μεηξψν Καιιηηερλψλ νθείινπλ λα δηεπξχλνληαη δπλακηθά, θαιχπηνληαο φιν 

ην θάζκα θξαηηθψλ - ηδησηηθψλ θνξέσλ ή εηαηξεηψλ, θαζψο θαη θπζηθψλ 

πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ θαιιηηερληθή ή ζπλαθή κε ην ρψξν δξαζηεξηφηεηα.  

ηα εμαγγειζέληα κέηξα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ηνπ Πνιηηηζκνχ, 

είλαη πξνθαλήο ε δηάζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ λα «θνπζθψζεη» ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηνπ, γηα επηθνηλσληαθνχο θαη κφλν ιφγνπο. Η ζρεηηθή αχμεζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ θαηά κφιηο 5 

εθαηνκκχξηα επξψ ζε ζρέζε κε πέξζη είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε, ηδίσο αλ 

ιεθζεί ππ’ φςηλ φηη ζην θνλδχιη απηφ πεξηιακβάλνληαη πάγηεο ππνρξεψζεηο θαη 

επηρνξεγήζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ πξνο πνιηηηζηηθνχο θνξείο, νη νπνίεο δελ έρνπλ 

κέρξη ζήκεξα εθηακηεπζεί. Σν θνλδχιη απηφ, πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί θπξίσο ζε 

παξαγσγέο λένπ έξγνπ θαηά ηελ επφκελε θαιιηηερληθή πεξίνδν, ρσξίο λα 

ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ άκεζε ζηήξημε ησλ παξαγσγψλ θαηά ηε ζεξηλή θαη 

εαξηλή πεξίνδν. Η δε πξαγκαηηθή αχμεζε, θαηά 685.000 επξψ, ησλ 

επηρνξεγήζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα θαηεπζπλζνχλ ζην ρψξν ηνπ ζεάηξνπ, δελ 

πξφθεηηαη ζε θακία πεξίπησζε λα αληηκεησπίζεη επαξθψο ηηο ζπλέπεηεο απφ κία 

ελδερφκελε απζηεξνπνίεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ θαη πξσηνθφιισλ. ε 

κία ηέηνηα πεξίπησζε, ηα ζπλνιηθά θφζηε παξαγσγήο ζα απμεζνχλ δξακαηηθά, 

θαζψο, κε γλψκνλα ηελ ηήξεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ, απαηηνχληαη 

κεγαιχηεξεο αίζνπζεο, πεξηζζφηεξν πξνζσπηθφ αζθαιείαο θαη ηαμηζέηεο ή 



δηαθνξεηηθά θακαξίληα, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή, ηα έζνδα απφ ηηο εηζπξάμεηο ησλ 

παξαζηάζεσλ ζα κεησζνχλ, ιφγσ ησλ θελψλ ζέζεσλ θαη ηεο κείσζεο ηεο 

ρσξεηηθφηεηαο ησλ ρψξσλ. Ωο πξνο ηα πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο απαζρφιεζεο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Εξγαζίαο, δελ κπνξνχκε παξά λα εθθξάζνπκε ηελ έθπιεμή καο 

ζρεηηθά κε ην χςνο ηνπ ρνξεγνχκελνπ κεληαίνπ επηδφκαηνο γηα εξγαζία κε 

απξνζδηφξηζην θαη αζαθέο αληηθείκελν, ην νπνίν σζηφζν είλαη ζπγθξηηηθά 

κηθξφηεξν απφ ην επίδνκα αλεξγίαο, ην νπνίν θπζηθά αθνξά ζην γεληθφ πιεζπζκφ 

αλέξγσλ ηεο ρψξαο.  

Οη εμαγγειίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ γηα ηελ 

επηζηξνθή ησλ εξγαδφκελσλ ηεο ηέρλεο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ηνπο, απνηειεί 

ίζσο ηε ζεκαληηθφηεξε έλδεημε πξνρεηξφηεηαο σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

ζπλεπεηψλ ηνπ lockdown. Παξάιιεια, θαλεξψλεη θαη κία επηθίλδπλε άγλνηα σο 

πξνο ηε θχζε ησλ θαιιηηερληθψλ δηεξγαζηψλ θαη δπκψζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ παξνπζίαζε ελφο νινθιεξσκέλνπ θαη άξηηνπ θαιιηηερληθνχ απνηειέζκαηνο. 

Η απφθαζε γηα ηε βεβηαζκέλε έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαιιηηερληθψλ ζρνιψλ 

θαη εθπαηδεπηεξίσλ, θαζψο θαη ηεο έλαξμεο ησλ πξνβψλ θαη ησλ 

θηλεκαηνγξαθηθψλ γπξηζκάησλ, είλαη θαλεξφ φηη ιήθζεθε ππφ ην βάξνο ησλ 

θνηλσληθψλ αληηδξάζεσλ, ρσξίο σζηφζν λα ππάξρεη πξφλνηα γηα ηελ ππνρξεσηηθή 

εθαξκνγή θαη ηήξεζε πγεηνλνκηθψλ πξσηνθφιισλ. Οη πεξηζζφηεξεο 

θαιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ έληνλε ζσκαηηθή επαθή ή εγγχηεηα 

κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ζε πεξηνξηζκέλνπο ρψξνπο, ζπλήζσο κηθξήο 

ρσξεηηθφηεηαο. ε πιήξε αληίζεζε κε ηα πξναλαθεξζέληα, παληειψο αλεμήγεηα, 

ε ιεηηνπξγία ησλ θαιιηηερληθψλ εθπαηδεπηεξίσλ γηα παηδηά θάησ ησλ 12 εηψλ, δελ 

επηηξάπεθε, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη δεηήκαηα νηθνλνκηθήο επηβίσζεο 

ησλ ηδηνθηεηψλ θαη εξγαδνκέλσλ.    



χκθσλα κε έξεπλα ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ 

Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, θαηά ην έηνο 2014, ν πνιηηηζηηθφο θαη δεκηνπξγηθφο 

ηνκέαο ζηελ Ειιάδα απαζρνινχζε πεξίπνπ 111.000 εξγαδνκέλνπο ζε 46.370 

επηρεηξήζεηο, κε αληηθείκελν ηηο εηθαζηηθέο θαη παξαζηαηηθέο Σέρλεο, ην 

ζρεδηαζκφ, ηελ αξρηηεθηνληθή, ηα νπηηθναθνπζηηθά κέζα θ.ά, – γεληθφηεξα φ,ηη 

είλαη πξντφλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ζπλεηζθέξνληαο 1,4% ζην ΑΕΠ ηεο ρψξαο. 

Μεηά θαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ γεληθνχ lockdown, ν θιάδνο ηνπ Πνιηηηζκνχ θαη 

νη εξγαδφκελνη ζην ρψξν ησλ ηερλψλ βίσζαλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο πγεηνλνκηθήο 

θξίζεο, κε ην κέιινλ λα ηνπο επηθπιάζζεη ίζσο θαη δπζκελέζηεξεο ζπλζήθεο σο 

πξνο ηελ επηβίσζή ηνπο. Ο ηνκέαο ηνπ Πνιηηηζκνχ απνηειεί έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ρψξαο καο θαη είλαη ρξένο ηεο 

πνιηηείαο λα ηνλ πξνζηαηεχζεη θαη λα ηνλ αλαδείμεη. Μεηά απφ ηα παξαπάλσ, 

 

εξσηάηαη ε Κα Τπνπξγφο: 

 

1. Πξνηίζεζηε λα αλαδεηήζεηε άκεζα ηξφπνπο γηα ηελ πιήξε απνγξαθή, ηδίσο 

κέζσ ηνπ «ΕΡΓΑΝΗ» θαη ηελ επέθηαζε ησλ κέηξσλ ζηήξημεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπ ρψξνπ ησλ ηερλψλ, αλεμάξηεηα απφ ηηο φπνηεο 

εηεξνγελείο θαη πνιχπινθεο, εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη εηδηθφηεηέο ηνπο; 

2. Πξνηίζεζηε λα επεθηείλεηε ηα λέα κέηξα ζηήξημεο θαη ζε επνρηθνχο θαη 

άιινπο εξγαδφκελνπο, πνπ δελ είραλ ελεξγή ζχκβαζε θαηά ηελ πεξίνδν 

έμαξζεο ηνπ Covid - 19; 

3. Πξνηίζεζηε λα δηεπξχλεηε ην Μεηξψν Πνιηηηζηηθψλ Φνξέσλ, εληάζζνληαο 

ζε απηφ θαη ηηο Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Επηρεηξήζεηο; Πξνηίζεζηε λα 

δηεπξχλεηε άκεζα ην Μεηξψν Καιιηηερλψλ; 



4. Πξνηίζεζηε λα επηρνξεγήζεηε άκεζα ηηο ζεξηλέο θαη εαξηλέο παξαγσγέο κε 

αλαπηπμηαθά θνλδχιηα, ρσξίο λα ζπλππνινγίδεηαη ην άκεζα δηαζέζηκν 

ςεθηαθφ έξγν;   

5. Θεσξείηε φηη ε έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαιιηηερληθψλ ζρνιψλ ρσξίο 

ζαθή πγεηνλνκηθά πξσηφθνιια ζπκβάιιεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

κεηάδνζεο ηνπ Covid – 19; 

6. Είλαη ζηηο πξνζέζεηο ζαο ε εμέηαζε φισλ ησλ αηηεκάησλ πνπ ζαο έρεη ζέζεη 

ε πξσηνβνπιία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ηέρλεο «Support Art Workers» θαη ε 

δηελέξγεηα εηιηθξηλνχο δηαιφγνπ κε ηνπο ζπληνληζηέο – εθπξνζψπνπο ηνπο; 

 

  

 

Η εξσηψζα Βνπιεπηήο 

 

 

 

Κσλζηαληίλα Αδάκνπ 


