
 

 
 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 
 

ΑΝΑΦΟΡΑ 
 

Για τους κ.κ. Υπουργούς  
 

Πολιτισμού και Αθλητισμού  
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 
Θέμα: «Επιστολή των εργαζομένων στον Πολιτισμό προς τον 
Πρωθυπουργό».  

 
Η βουλευτής Αχαΐας Σία Αναγνωστοπούλου καταθέτει ως αναφορά την 

επιστολή που απέστειλαν οι εργαζόμενοι στον Πολιτισμό στον Πρωθυπουργό 
η οποία συνυπογράφεται από δεκάδες πανελλαδικές ομοσπονδίες, σωματεία 
και ενώσεις των εργαζομένων στον χώρο του Πολιτισμού.  Για πολλοστή 
φορά  οι άνθρωποι της τέχνης και του πολιτισμού κάνουν έκκληση στον 
Πρωθυπουργό προκειμένου να ληφθούν από την κυβέρνηση τα επιβεβλημένα 
εκείνα μέτρα, που θα καλύπτουν τις ανάγκες του πλέον πληττόμενου -εδώ και 
δύο χρόνια- κλάδου, της Τέχνης και του Πολιτισμού.  
 

Όπως επισημαίνεται στην εν λόγω επιστολή, «[…] δεν είναι η πρώτη φορά 
που στοχοποιείται ο πολιτισμός και οι χώροι ψυχαγωγίας ως εστίες 
υπερμετάδοσης της Πανδημίας, αφού τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν 
περιορίζονται στην απαγόρευση της μουσικής. Από την αρχή αυτής της 
περιπέτειας, τα μόνα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση είναι ο περιορισμός 
των πολιτιστικών εκδηλώσεων και της κοινωνικής ζωής». 
 
Στην επιστολή διαμαρτυρίας την οποία συνυπογράφουν 44 πανελλαδικές 
ομοσπονδίες, σύλλογοι, ενώσεις, σύνδεσμοι και σωματεία τονίζεται εμφατικά 
η αναγκαιότητα για την λήψη άμεσων μέτρων οικονομικής στήριξης για τον 
κλάδο που πλήττεται  ανεπανόρθωτα, προκαλώντας σοβαρά οικονομικά 
προβλήματα στους ανθρώπους της τέχνης και του  πολιτισμού, οι οποίοι ζουν 
σε ένα συνεχές καθεστώς επισφάλειας και αβεβαιότητας.  
 
Επισημαίνουν χαρακτηριστικά ότι: «[…]Αν και οι ακυρώσεις των 
προγραμματισμένων εκδηλώσεων γίνονται με ευθύνη της κυβέρνησης και όχι 
δική μας υπαιτιότητα, οι εργαζόμενοι δεν έχουν αποζημιωθεί ποτέ για αυτές, 
είτε πρόκειται για Φεστιβάλ, είτε για εορταστικές εκδηλώσεις, είτε για 
μεμονωμένες εκδηλώσεις τοπικής αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικές. Η Κυβέρνηση 
επιδοτεί αναδρομικά τις θεατρικές & μουσικές σκηνές και για την περίοδο 



Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2021, ενώ-την ίδια στιγμή δεν αναγνωρίζει την ανάγκη 
να επιδοτηθούν και οι εργαζόμενοι αυτών των επιχειρήσεων, σταματώντας-και 
πάρα τις επίμονες διεκδικήσεις μας-τις αποζημιώσεις του Mητρώου 
Καλλιτεχνών τον Ιούλιο του 2021!!! Συγχρόνως, τα οριζόντια κριτήρια 
επιδότησης με βάση τις θέσεις, δίνουν τα πολλά στους μεγάλους και ψίχουλα 
για τους μικρούς, σπρώχνοντάς τους πιο γρήγορα στο κλείσιμο. Από την αρχή 
του καλοκαιριού, επιβάλλονται συνεχόμενα τοπικά lockdown για τους χώρους 
μουσικής, φτάνοντας στο σημείο να απαγορεύσουν ακόμα και την 
ηχογραφημένη μουσική τον περασμένο Σεπτέμβριο. Παρ’ όλα αυτά, το 
Υπουργείο Εργασίας έχει αρνηθεί οποιαδήποτε αποζημίωση για τους μήνες 
Αύγουστο μέχρι και Δεκέμβριο». 
 
Ως προς τις τρέχουσες απαγορεύσεις εξηγούν ότι ενώ: «έχουμε καθολική 
απαγόρευση την μουσικής, με εκατοντάδες ακυρωμένες πολιτιστικές 
εκδηλώσεις και με την πενιχρή αποζημίωση που εξαγγέλθηκε μόνο για τον 
Ιανουάριο, να ισχύει μόνο για συγκεκριμένους κωδικούς, αφήνοντας εκτός 
χιλιάδες συναδέλφους. Και φυσικά, δεν πλήττεται μόνο η μουσική, αλλά όλος ο 
Πολιτισμός, αφού ακόμα και οι μουσικές ή θεατρικές παραστάσεις που δεν 
έχουν απαγορευτεί, αναγκάζονται να σταματήσουν, είτε λόγω κρουσμάτων 
στους εργαζόμενους είτε λόγω χαμηλής προσέλευσης κοινού». 
 
Στην επιστολή προτείνονται σειρά από μέτρα στήριξης τα οποία πρέπει να 

υλοποιηθούν – ώστε να μην οδηγηθεί ο πολιτισμός στον πλήρη αφανισμό. 

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων ζητούν: δυνατότητα σε όλους του χώρους να 

υπάγονται - για όσο διάστημα απαιτείται - σε καθεστώς αναστολής ως 

"πληττόμενες επιχειρήσεις", αποζημιώσεις μέσω του Μητρώου Καλλιτεχνών 

από τον Αύγουστο του 2020 κ.ε., επιδότηση ενοικίου μαζί με τις μονομερείς 

δηλώσεις μέσω του Μητρώου, άμεσα  μέτρα στήριξης των δημιουργών και 

ερμηνευτών του ελληνικού τραγουδιού (οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης), 

υπολογισμός των ενσήμων από την επιδότηση του 2021 μέσω του ΕΡΓΑΝΗ - 

δυνατότητα υπαγωγής στο ταμείο ανεργίας, αποζημιώσεις σε περίπτωση 

ακύρωσης ή αναβολής παράστασης, αποζημίωση στις καθηγήτριες και 

καθηγητές καλλιτεχνικών σχολών, επίλυση όλων των ζητημάτων και λαθών σε 

ΚΑΔ  των  ενσήμων για  το Εποχικό Επίδομα του ΟΑΕΔ κά.  

Επιπλέον ζητούν το αυτονόητο τόσο για την δική τους προστασία, όσο και για 

την υγεία των θεατών: «Να αλλάξουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα για τις 

ζωντανές παραστάσεις και τις πρόβες για να διασφαλιστεί η υγεία μας. Μαζικά, 

επαλαμβανόμενα δωρεάν τεστ σε όλους με ευθύνη του κράτους.  Επιπλέον 

Rapid test πριν από κάθε παράσταση». 

Επειδή η προστασία του Πολιτισμού σε κάθε του έκφανση είναι υποχρέωση 

της  Πολιτείας. 

Επειδή, οι άνθρωποι του Πολιτισμού έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα – 

οικονομικά, κοινωνικά, ψυχικά-  τα δύο χρόνια της πανδημικής κρίσης.  

Επειδή, οι χώροι του πολιτισμού αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις 

οικονομικές τους υποχρεώσεις, λόγω της συνεχόμενων ακυρώσεων ή 

αναβολών των εκδηλώσεων.  



Επειδή, το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Εργασίας δεν έχουν 

λάβει ουσιαστικά μέτρα οικονομικής στήριξης για τους καλλιτέχνες και 

αδιαφορούν για τα αιτήματά τους. 

Παρακαλούμε για την απάντηση και την ενημέρωσή μας σχετικά με τις 
ενέργειές σας. 

Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή . 
 

  
Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2021 

 
Η καταθέτουσα βουλευτής 

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία) 

 


