
 

     

 

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού 

 

Θέμα: «Γραφείο Τύπου ΕΚΚ» 

 

 

Στην από 5/10/2020 απάντησή σας (Α.Π.471) στην ερώτησή μου με θέμα: «Υπεύθυνος 

Γραφείου Τύπου Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου» (Α.Π. 9469/11.9.2020) αναφέρετε 

ότι «…για τη θέση του Υπευθύνου του Γραφείου Τύπου του ΕΚΚ δεν ορίζονται ειδικά 

προσόντα. Επιπλέον, επί του παρόντος δεν υφίσταται Εσωτερικός Κανονισμός 

Λειτουργίας του Κέντρου, η θέσπιση του οποίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 

31.12.2020. Σε ό,τι αφορά την πρόσληψη του κ. Δημητρίου-Γεωργίου Μπούρα στη θέση 

του Υπευθύνου Τύπου του ΕΚΚ, επισημαίνεται ότι τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες, 

δεδομένου αυτή πραγματοποιήθηκε με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Κέντρου, κατόπιν εκδόσεως της οικείας Απόφασης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006. Ο Δ. 

Μπούρας συγκεντρώνει όλα τα απαιτούμενα εκ του νόμου τυπικά προσόντα για το 

διορισμό προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο 

δημόσιο και τις δημόσιες υπηρεσίες και επελέγη για τη συγκεκριμένη θέση διότι έχει 

άριστη γνώση των ζητημάτων του ελληνικού, και όχι μόνο, κινηματογράφου και κρίθηκε ότι 

δύναται να παρέχει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υπηρεσίες του στο ΕΚΚ. 

Οι αποδοχές του Δ. Μπούρα είναι απολύτως σύμφωνες προς τα οριζόμενα στην 

ισχύουσα νομοθεσία και, συγκεκριμένα, στο άρθρο 22 του ν. 4354/2015 και στην ΚΥΑ 

1177/22.4.2019 (ΦΕΚ Β’ 1447/24.4.2019), με την οποία καθορίζονται οι αποδοχές των 
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δημοσιογράφων, που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στα νομικά 

πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος και επιχορηγούνται από αυτό». 

Κατόπιν των παραπάνω,   

 

Ερωτάται η κα Υπουργός:  

1. Ποια είναι τα τυπικά προσόντα πρόσληψης για διορισμό προσωπικού με σχέση 

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο δημόσιο και τις δημόσιες 

υπηρεσίες; 

2. Ποιες οι αρμοδιότητες του Υπευθύνου Γραφείου Τύπου του ΕΚΚ; 

3. Τι ακριβώς εννοείτε λέγοντας πως «για τη θέση του Υπευθύνου του Γραφείου 

Τύπου του ΕΚΚ δεν ορίζονται ειδικά προσόντα», όταν υπάρχουν πανεπιστημιακές 

σχολές για εξειδίκευση στο συγκεκριμένο αντικείμενο; 

4. Η θέση του Υπευθύνου Γραφείου Τύπου ενός οργανισμού που αφορά σε μια 

παγκόσμια βιομηχανία προϋποθέτει ή όχι τη γνώση ξένων γλωσσών;  

5. Αν ναι, ποια τα πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας του Υπεύθυνου του 

Γραφείου Τύπου; 

6. Αν όχι, είναι θεμιτό να απασχολούνται άλλοι εργαζόμενοι του ΕΚΚ για την 

εξυπηρέτηση του υπευθύνου στη μετάφραση ξένων κειμένων και την επικοινωνία 

με ξενόγλωσσους φορείς; 

7. Πώς προκύπτει η αμοιβή του συγκεκριμένου υπευθύνου γραφείου τύπου σε σχέση 

με τα χρόνια προϋπηρεσίας του με βάση το άρθρο 22 του ν. 4354/2015 και την 

ΚΥΑ 1177/22.4.2019 (ΦΕΚ Β’ 1447/24.4.2019);  

8. Δεδομένου πως παραιτήθηκε το προηγούμενο ΔΣ, απαιτείται η ανανέωση της 

σχετικής απόφασης τοποθέτησης στη συγκεκριμένη θέση; 

9. Είναι νόμιμο να μην υφίσταται Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΕΚΚ και να 

λειτουργεί τόσα χρόνια κατά το δοκούν της εκάστοτε Διοίκησης; 



10. Ποιος ευθύνεται για την ανυπαρξία εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του ΕΚΚ; 

11. Δεδομένων των πολλαπλών καταγγελιών που έχουν υπάρξει για το ΕΚΚ, είναι 

σκόπιμο αυτό να παραμένει χωρίς κανονισμό και μην έχει αποτελέσει αυτό 

προτεραιότητα για τη νέα Διοίκηση; 

12. Ποιος είναι ο λόγος καθυστέρησης της κατάρτισης εσωτερικού κανονισμού; 

Η ερωτώσα βουλευτής 
 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




