
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΑ – ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
Αθήνα, 20/02/2023 

Χρειάστηκαν δύο µήνες αγώνα των καλλιτεχνών και σπουδαστών (απεργίες, πορείες, παρεµβάσεις, 
καταλήψεις), παραιτήσεις διδακτικού προσωπικού και ξεσηκωµός και φοιτητών συναφών τµηµάτων ΑΕΙ (που 
τελούν επίσης υπό κατάληψη), προκειµένου η κυβέρνηση να αλλάξει τη γραµµή της και από «παρεξήγηση – 
δεν κατάλαβαν -δεν άλλαξε τίποτα» ή τα «20 fake news» να δεσµευτεί µέσω του Πρωθυπουργού πως µέχρι το 
τέλος της εβδοµάδας θα κατέθεταν “νοµοθετική ρύθµιση”. 

Κι ενώ την Παρασκευή περιµέναµε µε αγωνία αυτή τη ρύθµιση, τελικά, αργά το βράδυ, λάβαµε ένα 
προσχέδιο… Κοινής Υπουργικής Απόφασης! Η “νοµοθετική ρύθµιση” έγινε τελικά ΚΥΑ που δεν περνά από 
κοινοβουλευτικό έλεγχο (ισχύει µε την υπογραφή και δηµοσίευσή της σε ΦΕΚ) και, φυσικά, – για όσους 
γνωρίζουν νοµικά – είναι υποδεέστερη από έναν νόµο ή το Προεδρικό Διάταγµα και ως τέτοια είναι εξαιρετικά 
ευάλωτη σε προσφυγές ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας (όπως άλλωστε ήταν και η ΚΥΑ του 2017 
που εκδικάζεται µετά την προσφυγή των θεατρολόγων). 

Η προτεινόµενη ΚΥΑ, λοιπόν, βελτιώνει – πράγµατι – τις αποδοχές των καλλιτεχνών µε καθιέρωση ειδικής 
µισθολογικής κατηγορίας ισότιµης µε ΤΕ (τεχνολογικής εκπαίδευσης). Με µια πολύ σηµαντική παγίδα όµως 
επιβεβαιώντας την πίστη µας πως «ο διάβολος κρύβεται στις λεπτοµέρειες»: 

1. Η ΚΥΑ αυτή δεν µας κατατάσσει σε ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, αφού δεν προσδιορίζει προσόντα 
διορισµού. Με την «ντρίπλα» που προτείνουν, να ονοµαστούν οι θέσεις ως “καλλιτεχνικού έργου”, το µόνο 
που προσφέρουν είναι µια ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ µισθολογική αναβάθµιση, η οποία εξασφαλίζεται, όµως, για 
οποιονδήποτε προσληφθεί για το “έργο” αυτό (πχ. ηθοποιού, σκηνογράφου, κλπ. ). Δηλαδή, όλοι 
ΣΥΛΛΗΒΔΗΝ οι διπλωµατούχοι τριετούς φοίτησης ΑΝΩΤΕΡΩΝ και αναγνωρισµένων από τον νόµο και το 
Σύνταγµα σχολών, οι απόφοιτοι διετούς φοίτησης ΙΕΚ / ΔΙΕΚ, οι απόφοιτοι Κολεγίων ή ακόµα και εµπειρικοί 
καλλιτέχνες – χωρίς καν πτυχίο ή δίπλωµα σχετικό µε τα καλλιτεχνικά – αν προσληφθούν για ΕΡΓΟ 
(ηθοποιού, σκηνογράφου, κλπ.) θα αµείβονται µε τον ΙΔΙΟ µισθό. 

2. Έτσι, λοιπόν, δεν έχουµε αναγνώριση των σπουδών µας και προφανώς δεν έχουµε ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ των 
ΑΝΩΤΕΡΩΝ σχολών από όλες τις υπόλοιπες σχολές άλλου τύπου. 

3. Παράλληλα, η ΚΥΑ δεν τροποποιεί το ΠΔ 85/2022, όπως ζητάµε τόσο καιρό. Έτσι, το ΔΕ που δίνει το ΠΔ 
85/2022 στις οργανικές (αορίστου χρόνου) θέσεις καλλιτεχνών στο Δηµόσιο θα συνεχίσουν να είναι ΔΕ. 

4. Αυτό, φυσικά, δηµιουργεί κι άλλα προβλήµατα. Πώς θα προκηρύσσονται οι θέσεις; Θα προκηρύσσονται ως 
ΔΕ και θα αµείβονται ισότιµα µε ΤΕ; Κι είµαστε βέβαιοι πως αυτό δεν θα δηµιουργεί λόγο για συνεχείς 
ενστάσεις και συνεχείς αποκλεισµούς; 

Για να το πούµε απλά. 

Η ΚΥΑ αυτή δεν ικανοποιεί ούτε στο ελάχιστο το αίτηµα του αγώνα µας που είναι η ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ αναγνώριση 
των καλλιτεχνικών σπουδών µας µέσω της ένταξής µας στην κατηγορία ΤΕ του ενιαίου µισθολογίου. 

Δεν είµαστε 2 ολόκληρους µήνες στον δρόµο για 179 ευρώ (όση είναι η µισθολογική διαφορά από την 
κατηγορία ΔΕ στην ΤΕ). Αν η Κυβέρνηση πιστεύει πως µε αναλογική εφαρµογή της επιδοµατικής πολιτικής 
των energy/food/fuel/tourism passes θα λύσει το πρόβληµα, είναι βαθιά γελασµένη και εξοργιστικά ανάλγητη. 

Δεν παλεύουµε για επιδόµατα. Παλεύουµε για ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. Για την αναγνώριση των σπουδών µας. ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΑΣ. 

Όσο η δυνατότητα πρόσβασης των αποφοίτων των καλλιτεχνικών σχολών στο εξαγγελθέν 
Πανεπιστήµιο Παραστατικών Τεχνών και η λύση στο ζήτηµα της ακαδηµαϊκής µας διαβάθµισης 
προσδιορίζεται για το 2025,  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ τώρα από την Κυβέρνηση να απαντήσει επιτέλους στο ΤΙ ΕΙΝΑΙ τα πτυχία µας µέσω της 
αναγνώρισης της επαγγελµατικής αξίας τους. 

Τρόποι υπάρχουν πολλοί. Το ζήτηµα είναι αν υπάρχει πολιτική βούληση. 

Για όλα αυτά και για το πώς θα συνεχίσουµε από εδώ και πέρα θα συζητήσουµε συλλογικά και θα 
αποφασίσουµε ΜΑΖΙ στην Έκτακτη Γενική µας Συνέλευση αυτήν την Τρίτη, 21/2/2023 στις 17:30 στο θέατρο 
ΑΚΡΟΠΟΛ. 


