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Προς  τους Υπουργούς 

α) Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Λίνα Μενδώνη 

β) Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, 

γ) Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννη Βρούτση 

 
Θέμα: « Νέα  μέτρα στήριξης και ενίσχυσης των μουσικών καλλιτεχνών » 

 
 Κύριοι  Υπουργοί, 

  Σύμφωνα με την ΚΥΑ  που δημοσιεύτηκε σε σχέση με την αποζημίωση ειδικού σκοπού για το 

δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2020, στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης των καλλιτεχνών, 

διευκρινίζεται ότι δικαιούχοι της αποζημίωσης είναι οι καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες 

της τέχνης και του πολιτισμού που έχουν εγγραφεί έως τις 20 Οκτώβρη στο «Μητρώο 

Καλλιτεχνών» (την πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του 

Υπουργείου Εργασίας). Αντίστοιχα, εξαιρούνται όσοι έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε 

κάποιον εργοδότη στο διάστημα αυτό (Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου), καθώς και  όσοι λαμβάνουν 
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τακτική επιδότηση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ για το διάστημα αυτό, ενώ οι δικαιούχοι του 

επιδόματος πρέπει να  υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση-υπεύθυνη δήλωση στο ειδικό έντυπο με 

τίτλο «Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και 

τουριστικών συνοδών για την χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού βάσει του άρθρου 20 

του ν.4722/2020». 

 Η σχετική  απάντηση του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, η οποία θεωρεί ότι τα μέτρα 

στήριξης  είναι ελλιπέστατα,  επισημαίνει: « Έπρεπε να φτάσουμε τέλος Οκτώβρη, για να 

ανακοινωθούν κάποια ψίχουλα για ένα ελάχιστο μέρος των εργαζόμενων στο χώρο του 

Πολιτισμού. Χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο 15.000 εργαζόμενοι από όλες τις ειδικότητες στον 

Πολιτισμό θα είναι οι δικαιούχοι. Αποκλείει όσους έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στο 

διάστημα αυτό, δηλαδή όσους «στάθηκαν τυχεροί» και βρήκαν ένα μεροκάματο μετά την άρση 

του lockdown, και μάλιστα με πολύ χειρότερους όρους από αυτούς που δούλευαν πριν. 

Αποφασίζεται δηλαδή πως ένας εργαζόμενος που δουλεύει σε ένα ωδείο ως ωρομίσθιος για 20-80 

ευρώ το μήνα, ή σε ένα χώρο εστίασης για 30-50 ευρώ την εβδομάδα, αυτός μπορεί να 

αντεπεξέλθει οικονομικά και δεν χρειάζεται ενίσχυση. Μάλιστα δε γίνεται καμία αναφορά στην 

ΚΥΑ στην δέσμευση της Υπουργού πως θα εξαιρεθούν όσοι έχουν υπογράψει Συμβάσεις μιας 

ημέρας (αφορά κυρίως τους καλλιτέχνες σε συναυλίες) μέχρι το όριο των 5 συμβάσεων μηνιαίως. 

Πρόκειται για μέτρα ψίχουλα, τα οποία βρίσκονται πολύ μακριά από τις ανάγκες των εργαζόμενων 

οι οποίες αποτυπώνονται στο πλαίσιο αιτημάτων που διεκδικούμε. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 

καλλιτέχνες που βρίσκονται σε τραγική οικονομική κατάσταση, ακόμα και ανάμεσα στους 

συνάδελφους που στάθηκαν τυχεροί και πήραν τις προηγούμενες δόσεις της αποζημίωσης. Ήδη η 

Κυβέρνηση έχει αποκλείσει τη λειτουργία των νυχτερινών κέντρων για το χειμώνα που έρχεται. Για 

τα επισιτιστικά μαγαζιά που έχουν ζωντανή μουσική απαγορεύουν τη μικροφωνική, ζητώντας μας 

να ξεπεράσουμε τα φυσικά μας όρια αν θέλουμε να δουλέψουμε.» 

 Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι αυτήν τη στιγμή υπάρχουν καλλιτέχνες, μουσικοί που 

αποκλείονται από το εποχικό επίδομα, διότι - αν και πληρούν τις προϋποθέσεις των 

απαιτούμενων ενσήμων από την έως σήμερα καλλιτεχνική δραστηριότητά τους - έχουν 

εξαναγκαστεί, λόγω εκτίναξης της ανεργίας στο χώρο, να ετεροαπασχοληθούν, έστω προσωρινά.  



 Επιπλέον, ελάχιστες περιπτώσεις καλλιτεχνών έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν μέσα στο 2020 

τα 25 ένσημα που απαιτούνται για το επίδομα ανεργίας. 

 Η στήριξη και προστασία των εργαζομένων στο χώρο του πολιτισμού αποτελεί την πιο έμπρακτη 

απόδειξη του σεβασμού της πολιτείας απέναντι στην αξία της τέχνης και των ανθρώπων που την 

υπηρετούν. 

 

     Δεδομένων των προαναφερθέντων, ερωτάσθε: 

 

1) Θα προβείτε στην υπαγωγή των καλλιτεχνών με συμβάσεις μίας ημέρας και  των 

εργαζομένων μουσικών στα ωδεία και στους χώρους εστίασης στα νέα μέτρα για την 

οικονομική ενίσχυσή τους στον δύσκολο χειμώνα που έρχεται; 

2) Θα προβείτε σε νέα μέτρα στήριξης των καλλιτεχνών με πάγωμα των χρεών  σε Τράπεζες, 

ΔΕΚΟ, Εφορία κλπ; 

3) Θα οριστεί ως προαπαιτούμενο για να ενταχθούν οι καλλιτέχνες στο επίδομα ανεργίας η 

συγκέντρωση 25 ενσήμων από 1/10/2019 μέχρι και το τέλος του 2020 τουλάχιστον; 

4) Θα  καταβληθεί  το εποχικό επίδομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (και για το 

2020 ΑΔΑ: Ψ8254691Ω2-Δ48), ακόμη και  αν σε αυτές τις συνθήκες και κατά τη νέα σαιζόν 

του χειμώνα του 2020, ο εργαζόμενος ετεροαπασχολείται; 

5) Θα επιδοτηθούν όλοι οι μακροχρόνια άνεργοι του κλάδου, καθώς και οι εργαζόμενοι των 

ειδικοτήτων που δεν έχουν κωδικό επαγγέλματος στον ΕΦΚΑ, με βεβαίωση από 

επαγγελματικό σωματείο ή συλλογικό φορέα; 

                                                                                                  Η  ερωτώσα  Βουλευτής 

                                                                                                  

                                                                                                     Αγγελική  Αδαμοπούλου 

                                                                                                Βουλευτής Α΄ Αθηνών, ΜέΡΑ25 




