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Συνάντηση µε εκπροσώπους του καλλιτεχνικού κόσµου, είχε σήµερα ο Πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίµου. Στη συνάντηση, η οποία πραγµατοποιήθηκε 
σε δηµιουργικό κλίµα για την αναζήτηση λύσεων σε προβλήµατα που χρονίζουν εδώ και 
τουλάχιστον δύο δεκαετίες, συζητήθηκαν διεξοδικά τα αιτήµατα των καλλιτεχνών. Από τη 
συζήτηση προέκυψαν τα ακόλουθα: 
– Η ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών τη δηµιουργία της οποίας εξήγγειλε η 
κυβέρνηση, είναι ένα θετικό βήµα στην καλλιτεχνική εκπαίδευση. Για το σκοπό αυτό έχουν 
συγκροτηθεί Οµάδες Εργασίας οι οποίες ως το τέλος Μαρτίου θα καταθέσουν 
συγκεκριµένο πλαίσιο για τον χαρακτήρα της Σχολής και τον τρόπο λειτουργίας της, από 
το 2025. Στο πλαίσιο της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, θα αξιολογηθεί η 
δυνατότητα εισαγωγής σε αυτήν µε εξετάσεις αποφοίτων από άλλες συναφείς σχολές. 
– Ως το τέλος της εβδοµάδας, θα κατατεθεί από την Κυβέρνηση συγκεκριµένη πρόταση 
προκειµένου να θεραπευτεί το ζήτηµα που προέκυψε το 2017 και αφορά τη 
διαφοροποίηση µισθολογικά και ως προς την βαθµολογική εξέλιξη αποφοίτων δραµατικών 
σχολών και σχολών χορού ανεξαρτήτως του έτους αποφοίτησής τους (προ ή µετά του 
2003), για την παροχή καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού και συναφούς έργου στο δηµόσιο. 
– Συµφωνία για την ύπαρξη οριζόντιας ακαδηµαϊκής διαπερατότητας, δηλαδή δυνατότητας 
εισόδου αποφοίτων δραµατικων και συναφών σχολών µε κατατακτήριες εξετάσεις στο 3ο 
εξάµηνο τµηµάτων ΑΕΙ. 
Στην έναρξη της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την 
ακόλουθη τοποθέτηση: 
Χαίροµαι πάρα πολύ που µάς δίνεται η δυνατότητα να κάνουµε αυτή τη συζήτηση για ένα 
θέµα το οποίο, όπως γνωρίζετε καλά, έχει απασχολήσει πολύ το δηµόσιο διάλογο και µάς 
έχει απασχολήσει κι εµάς πάρα πολύ εσωτερικά. Και επιτρέψτε µου να ξεκινήσω λέγοντάς 
σας, ότι έχετε ένα δίκιο να αισθάνεστε πληγωµένοι για τη διαχρονική αδιαφορία του 
κράτους σε θέµατα που έχουν να κάνουν µε την καλλιτεχνική εκπαίδευση και την 
ακαδηµαϊκή αναγνώριση των δικαιωµάτων σας. 
Είναι βέβαιο ότι έχουν γίνει πολλά λάθη στο παρελθόν και από προηγούµενες 
κυβερνήσεις. Εµείς, δεν είµαστε εδώ για να κρύψουµε το πρόβληµα κάτω από το χαλί, 
είµαστε εδώ για να λύνουµε προβλήµατα και σίγουρα δεν έχουµε κανένα λόγο ή σχέδιο -
επειδή τα άκουσα κι αυτά στο δηµόσιο διάλογο- να βάζουµε απέναντί µας τον καλλιτεχνικό 
κόσµο. Kαι νοµίζω ότι είµαστε εδώ για να λύσουµε µε ειλικρίνεια κάποιες παρεξηγήσεις οι 
οποίες νοµίζω ότι προέκυψαν από τη δηµόσια συζήτηση γύρω από το θέµα αυτό. 
Καταλαβαίνω ότι σε µεγάλο βαθµό το θέµα το οποίο θα συζητήσουµε σήµερα έχει µία 
ακαδηµαϊκή ή, θα έλεγα, αξιακή διάσταση. Δεν νοµίζω ότι αυτό το οποίο σας ενδιαφέρει 
πρωτίστως, η πρώτη προτεραιότητά σας, είναι ο τρόπος µε τον οποίο θα 
προσλαµβάνεστε στο δηµόσιο, ειδικά για αντικείµενα που δεν έχουν να κάνουν µε την 
καλλιτεχνική σας απασχόληση. 
Και βέβαια θέλω να επαναλάβω ότι και το περιβόητο Προεδρικό Διάταγµα το οποίο 
δηµιούργησε όλη αυτήν την πολύ µεγάλη συζήτηση, δηµοσιεύθηκε εν όψει ενός πολύ 
µεγάλου διαγωνισµού του ΑΣΕΠ στο πλαίσιο µιας µεγάλης προσπάθειας µεταρρύθµισης 
και αναδιοργάνωσης του ανθρώπινου δυναµικού του δηµοσίου. Και βέβαια νοµίζω -το 
γνωρίζετε πια καλά- ότι αυτό το Προεδρικό Διάταγµα δεν αναγνωρίζει νέα ακαδηµαϊκά ή 
επαγγελµατικά δικαιώµατα και ούτε τροποποιεί υφιστάµενες διατάξεις της νοµοθεσίας 



γύρω από αυτά κι ότι οι προσλήψεις καλλιτεχνών στο δηµόσιο για καλλιτεχνικό έργο 
εξαιρούνται ρητά από το Προεδρικό Διάταγµα, το ΑΣΕΠ και το ενιαίο µισθολόγιο. 
Σε κάθε περίπτωση µε την τροπολογία την οποία έχουµε ψηφίσει, έχουµε γυρίσει στο 
status quo ante, ό,τι ίσχυε δηλαδή πριν από τη δηµοσίευση του Προεδρικού Διατάγµατος. 
Άρα είµαστε στο σηµείο το οποίο ίσχυε πριν γίνει όλη αυτή η µεγάλη κινητοποίηση από 
πλευράς καλλιτεχνών. 
Κατά συνέπεια αυτό που θέλω να καταλάβω σήµερα από εσάς, δεν είναι τόσο πώς 
µπορούµε να θεραπεύσουµε κάτι το οποίο κρίνουµε ότι ως προς το Προεδρικό Διάταγµα 
ήδη έχουµε θεραπεύσει, αλλά να δούµε κάποιες χρόνιες παθογένειες στα θέµατα που 
έχουν να κάνουν µε την καλλιτεχνική εκπαίδευση, τη διαβάθµιση, την ακαδηµαϊκή 
σταδιοδροµία την οποία µπορεί να ακολουθεί κάποιος καλλιτέχνης και ελπίζω να 
µπορούµε να καταλήξουµε τουλάχιστον σε έναν οδικό χάρτη για το πώς µπορούµε να 
κινηθούµε από εδώ και στο εξής. 
Θα ακούσετε από εµάς πράγµατα τα οποία µπορούν να γίνουν και πράγµατα τα οποία δεν 
µπορούν να γίνουν, διότι νοµίζω ότι όλοι σας αντιλαµβάνεστε ότι υπάρχουν και 
συνταγµατικοί περιορισµοί, ως προς τη δυνατότητα να παρέχεται ιδιωτική τριτοβάθµια 
εκπαίδευση. Και όσο δεν αλλάζει το άρθρο 16, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα είναι εφικτό. 
Θα χαρώ πάρα πολύ βέβαια, πρέπει να πω, όταν µε το καλό προχωρήσει αυτή η 
µεταρρύθµιση -γιατί είναι στις προθέσεις µας στην επόµενη συνταγµατική µεταρρύθµιση 
να αλλάξουµε το άρθρο 16-, όσοι διαµαρτυρήθηκαν µετ’ επιτάσεως και ζήτησαν την 
αναγνώριση της δυνατότητας της ιδιωτικής εκπαίδευσης να παρέχει πτυχία τα οποία θα 
είναι ουσιαστικά πανεπιστηµιακά, να µάς στηρίξουν σε αυτή τη µεγάλη προσπάθεια που 
θα κάνουµε τότε. 
Σταµατώ εδώ. Έχουµε µαζί όλους τους συναρµόδιους Υπουργούς, Γενικούς Γραµµατείς 
και υπηρεσιακούς παράγοντες οι οποίοι µπορούν να διαφωτίσουν πτυχές της συζήτησης. 
Και να ξεκινήσω, γιατί ο σκοπός είναι να ακούσουµε εσάς. 
Στη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό συµµετείχαν, εκ µέρους της Κυβέρνησης, ο 
Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο 
Υφυπουργός Πολιτισµού Νικόλας Γιατροµανωλάκης, η Γενική Γραµµατέας Σύγχρονου 
Πολιτισµού Ελένη Δουνδουλάκη, η Γενική Γραµµατέας Ανθρώπινου Δυναµικού Βιβή 
Χαραλαµπογιάννη, ο Γενικός Γραµµατέας Ανώτατης Εκπαίδευσης Οδυσσέας-Ιωάννης 
Ζώρας, ο Γενικός Γραµµατέας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου 
Μάθησης Γιώργος Βούτσινος και ο Γενικός Γραµµατέας Συντονισµού Θανάσης 
Κοντογεώργης. 
Εκ µέρους των καλλιτεχνών στη σύσκεψη έλαβαν µέρος ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας 
Οµοσπονδίας Θεάµατος Ακροάµατος Κωνσταντίνος Κεχαγιόγλου, ο Γενικός Γραµµατέας 
του ΣΕΗ Άρης Λάσκος, η Πρόεδρος του Σωµατείου Εργαζοµένων στο Χορό Μίνα 
Ανανιάδου, ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου Βασίλης 
Παρασκευόπουλος, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου Γιάννης Μόσχος, ο 
Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος Αστέρης Πελτέκης, η 
Διευθύντρια Σπουδών της Δραµατικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου Δηώ Καγγελάρη, ο 
Διευθυντής Σπουδών της Σχολής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος Γιάννης Ρήγας, 
ο εκπρόσωπος των σπουδαστών της Δραµατικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου Θάνος 
Παπαδογιάννης, ο εκπρόσωπος ιδιωτικών δραµατικών σχολών Μιχάλης Καλαµπόκης και 
ο νοµικός σύµβουλος των σωµατείων Μάνος Ελευθερόγλου. 
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