
Γιατί το προσχέδιο ΚΥΑ δεν θεραπεύει το ζήτηµα 
των πτυχίων των καλλιτεχνών 

Κατόπιν δυο µηνών κινητοποιήσεων, παραιτήσεων, απεργιών και 14 ενεργών καταλήψεων η κυβέρνηση 
άλλαξε γραµµή, έφτασε στην παραδοχή –διά στόµατος κου Μητσοτάκη κατά τη συνάντηση της 15ης 
Φεβρουαρίου µε τους εκπροσώπους σωµατείων- πως το πρόβληµα είναι υπαρκτό και δεσµεύτηκε για 
νοµοθετική ρύθµιση. 
Το βράδυ της 17ης Φεβρουαρίου αντί νοµοθετικής ρύθµισης λάβαµε στα χέρια µας ένα προσχέδιο ΚΥΑ (κοινή 
υπουργική απόφαση). Θυµίζουµε πως στην ιεραρχία νοµικής ισχύος οι ΚΥΑ είναι υποδεέστερες από τα 
Προεδρικά Διατάγµατα και από τους νόµους και ως τέτοιες είναι εξαιρετικά ευάλωτες σε προσφυγές ενώπιον 
του Συµβουλίου της Επικρατείας (παράδειγµα αποτελεί η εκκρεµούσα δικαστική υπόθεση ανάµεσα σε 
θεατρολόγους-ΠΕΣΥΘ και ΣΕΧΩΧΟ σχετικά µε την ΚΥΑ του 2017). 
Μελετώντας διεξοδικά το εν λόγω προσχέδιο ΚΥΑ µε τα υπόλοιπα σωµατεία και τους νοµικούς συµβούλους 
µας αλλά και κατόπιν της Γενικής Συνέλευσης στις 18 Φεβρουαρίου, βρεθήκαµε στην δυσάρεστη θέση να 
διαπιστώσουµε πως για µια ακόµα φορά δεν προκύπτει θεραπεία του ζητήµατος ούτε ικανοποίηση του 
βασικού αιτήµατός µας για επαγγελµατική αναγνώριση των πτυχίων µας αλλά αντ΄ αυτού ανοίγεται 
κερκόπορτα νέων προβληµάτων και ανισοτήτων. 
Μικρή ανακεφαλαίωση: 
1. Το ΠΔ 84/2022 αντιστοιχίζει τα πτυχία των ανώτερων επαγγελµατικών καλλιτεχνικών σχολών µε επίπεδο 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) ως προς τα προσόντα διορισµού στο δηµόσιο. Ετσι υποβαθµίζει την 
επαγγελµατική τους αξία εν γένει. 
2. Το ίδιο ΠΔ στην παράγραφο 7 (εδάφιο ζ και στ) ορίζει πως οι απόφοιτοι Κολλεγίων µε παραρτήµατα εντός 
της χώρας (τύπου franchise) αντιστοιχίζονται µε επίπεδο ΠΕ (πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης). 
3. Το ενιαίο αίτηµα σχολών, σπουδαστών και εργαζοµένων εδώ και 2 µήνες, αλλά και κατά τα τελευταία 
χρόνια, είναι να δοθεί στα πτυχία αξία επαγγελµατικής κατηγορίας ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) και όχι ΔΕ. 
4. Η τροπολογία της 31/1 που έφερε η κυβέρνηση δεν τροποποίησε τις εν λόγω διατάξεις από το ΠΔ 85/2022 
αλλά δυσχέρανε την υπάρχουσα κατάσταση καθώς όρισε πως το µισθολογικό των θέσεων καλλιτεχνικού 
έργου θα ορίζονται κάθε φορά µε διυπουργικές αποφάσεις (ΚΥΑ) για κάθε προκήρυξη, δίνοντας λευκή επιταγή 
στην εκάστοτε κυβέρνηση. 
5. Στις 17/2 ανακοινώθηκε προσχέδιο ΚΥΑ το οποίο παρουσίασε ως θεραπεία την µισθολογική αύξηση σε 
θέσεις καλλιτεχνικού έργου στο δηµόσιο.  
Δυστυχώς η κοινή λογική και η αδιαπραγµάτευτη πολιτική µας θέση που αφορά στην υπεράσπιση της 
αναγνώρισης των σπουδών µας -ως ανώτερης βαθµίδας εποπτευόµενης από το κράτος- καθώς και την 
προστασία των εργασιακών δικαιωµάτων, δεν µας επιτρέπουν να αξιολογήσουµε θετικά το συγκεκριµένο -
προχειρογραµµένο- προσχέδιο ΚΥΑ καθώς ΔΕΝ δίνει στους απόφοιτους/ες ανωτέρων καλλιτεχνικών σχολών 
επαγγελµατική κατοχύρωση ΤΕ αλλά ούτε και κάποια αντίστοιχη νέα κατηγορία, όπως είχε διαρρεύσει το 
προηγούµενο διάστηµα. 
Επίσης αναφέρονται τα αρχικά Κ.Ε. µε την επεξήγηση : Καλλιτεχνικό Εργο. 
Δεν κατανοούµε την επιλογή να αναγραφεί ο όρος "καλλιτεχνικό έργο" µε τα αρχικά Κ.Ε. δηµιουργώντας- 
εσκεµµένα ή µη- παραπλάνηση µε τα αρχικά Δ.Ε., Τ.Ε, Π.Ε. τη στιγµή µάλιστα που ο όρος καλλιτεχνικό έργο 
υπάρχει ήδη. Ο µόνος λόγος που αντιλαµβανόµαστε είναι η στοχευµένη πρόκληση σύγχυσης της κοινής 
γνώµης ειδικά κατόπιν διαρροής στον Τυπο άλλης συντόµευσης Κ.Ε. δηλαδή Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης. Αν 
η κυβέρνηση προτίθεται να δηµιουργήσει νέα κατηγορία Κ.Ε. (Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης) ας το αναγράψει, 
ανακοινώσει και περιγράψει καθαρά. Οποιαδήποτε άλλη αναφορά σε Κ.Ε. πρόκειται για ανόητη και ανεπιτυχή 
απόπειρα σύγχυσης. 
Η ΚΥΑ αυτή ΔΕΝ δηµιουργεί ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ούτε δίνει αξία διαφορετική από ΔΕ στα 
καλλιτεχνικά πτυχία. 
Το µόνο που προσφέρει είναι ειδικό µισθολόγιο σε όποιον-α προσληφθεί για “καλλιτεχνικό έργο", 
περιγράφοντας ΜΟΝΟ το είδος της θέσης δηλαδή χορεύτριας-η, ηθοποιού, σκηνογράφου, κλπ. χωρίς να 
προσδιορίζει προσόντα διορισµού, όπως πτυχίο, εµπειρία ή συνδυασµό αυτών.  
Κατά συνέπεια δεν έχουµε ούτε αναγνώριση των σπουδών µας και προφανώς ούτε διαχωρισµό των 
ανώτερων σχολών από τη µεταλυκειακή εκπαίδευση (όπως ΙΕΚ, ΤΕΕ και αλλα). 
Σχετικά µε τη δέσµευση από µέρους της κυβέρνησης για άµεση ακαδηµαϊκή διαπερατότητα, δηλαδή 
δυνατότητα κατατακτηρίων από τις ανώτερες σχολές σε ανώτατες, η απουσία πανεπιστηµιακού τµήµατος 
χορού την καθιστά αδύνατη. 



Οσον αφορά δε την δέσµευση του ΥΠΠΟΑ για συµπερίληψη των σωµατείων στις επιτροπές που 
επεξεργάζονται σχέδιο για την ίδρυση σχολής παραστατικών τεχνών, αναµένουµε να κληθούµε άµεσα. 
Ειδικά για το χώρο του χορού, η απαιτούµενη επαγγελµατική αναγνώριση των πτυχίων και οποιαδήποτε 
µισθολογική αναβάθµιση στο δηµόσιο πρέπει να συνοδευτεί µε άµεση δηµιουργία θέσεων εργασίας για να 
εφαρµοστούν τα παραπάνω.  
Δηλώνουµε την άµεση ανάγκη και απαιτούµε την ίδρυση ενός θεσµού/θεάτρου/οργανισµού για τον χορό, την 
ποσόστωση χορού στις ήδη κρατικές ή κρατικά χρηµατοδοτούµενες σκηνές όπως τα ΔΗΠΕΘΕ και την αύξηση 
της χρηµατοδότησης των επιχορηγήσεων. 
Συµπερασµατικά: 
Η προτεινόµενη ΚΥΑ δεν τροποποιεί το ΠΔ 85/2022 ούτε δίνει µια δίκαιη επαγγελµατική διαβάθµιση στα 
καλλιτεχνικά πτυχία. Αρα ως επίσηµη κατηγορία παραµένουν οι πτυχιούχοι καλλιτεχνικών σχολών στην 
κατηγορία ΔΕ.  
Τη ίδια στιγµή, το ΠΔ έρχεται και δίνει επαγγελµατική αξία ΠΕ στα διπλώµατα των ξένων κολλεγίων στην χώρα 
µας υποβαθµίζοντας την δηµόσια και δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση. 
Η προτεινόµενη ΚΥΑ προσπαθεί να εξαγοράσει τα δικαιώµατα ενός ολόκληρου κλάδου µε µια µισθολογική 
αναβάθµιση των ΔΕ καλλιτεχνών που θα προσλαµβάνονται στο δηµόσιο. 
Ακόµα και σε αυτή τη µισθολογική ρύθµιση δεν αναφέρει καν προσόντα διορισµού. 
Αφήνει ανοιχτό σε ερµηνεία αλλά και στην διακριτική ευχέρεια των φορέων να προσδιορίσουν τους 
προαπαιτούµενους τίτλους σπουδών των υποψηφίων και εν γένει τα προσόντα διορισµού για θέσεις 
καλλιτεχνικού έργου. 
Κατόπιν όσων προκύπτουν από τα παραπάνω, συνεχίζουµε τον αγώνα για δίκαιη επαγγελµατική διαβάθµιση 
των πτυχίων µας και αξιοπρεπή εκπαίδευση και εργασία. 
Συγκεκριµένα, κατόπιν της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΧΩΧΟ στις 18/2: 
- Προχωράµε σε 48ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ (η έναρξη της οποίας θα οριστεί στο αµέσως επόµενο διάστηµα).  
- Στηρίζουµε τη µεγάλη συναυλία της Δευτέρας 20/2 του ΠΜΣ έξω από το κατειληµµένο ΡΕΞ 
- Συνεχίζουµε τις κινητοποιήσεις και δράσεις σε συντονισµό µε τα υπόλοιπα σωµατεία, όργανα σπουδαστών 
και συνελεύσεις καταλήψεων. 
Εν µέσω µιας γενικευµένης απειλής προς τα κοινά αγαθά, επίθεσης στο πεδίο των δικαιωµάτων και µπροστά 
στην επερχόµενη και επονείδιστη αναδιανοµή του πλούτου µέσω των πλειστηριασµών στέγης, 
υπερασπιζόµαστε την αξιοπρέπειά µας στην εργασία και την εκπαίδευση και διεκδικούµε:  
- Υπαγωγή όλων των αποφοίτων ανώτερων καλλιτεχνικών σχολών και των εργαζοµένων στην Τέχνη και στον 
Πολιτισµό, στην κατηγορία Τ.Ε. (πλην αυτών που ήδη ανήκουν στην κατηγορία Π.Ε.) ή σε άλλη κατηγορία που 
θα διαφοροποιηθεί από την κατηγορία ΔΕ. 
- Να αποσυρθεί από το ΠΔ 85/2022 το άρθρο 7 (παράγραφος ζ και στ) που αποδίδει αξία ΠΕ σε διπλώµατα 
οποιουδήποτε κλάδου των ξένων κολλεγίων µε παραρτήµατα στην Ελλάδα.  
- Ιδρυση Δηµόσιας Πανεπιστηµιακής Σχολής Παραστατικών Τεχνών και ενιαίας δηµόσιας καλλιτεχνικής 
εκπαίδευσης σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες. Αµεση ίδρυση πανεπιστηµιακού τµήµατος χορού που θα 
επιτρέψει κατατακτήριες από τις ανώτερες σπουδές. 
- Συµπερίληψη των εκπροσώπων από τους συλλογικούς φορείς των καλλιτεχνών και την ακαδηµαϊκή 
κοινότητα στις επιτροπές για προεργασία της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών 
- Ιδρυση Κρατικής Στέγης για το Χορό µε στόχο την πραγµατική δηµιουργία θέσεων εργασίας. Ποσόστωση 
παραγωγών χορού σε ΔΗΠΕΘΕ και κρατικές σκηνές. Αύξηση του προϋπολογισµού για το σύγχρονο 
πολιτισµό.  
- Παροχή Σίτισης, Στέγασης και Δωρεάν Συγγραµµάτων στο Σπουδαστικό Σώµα. 
Σε εσάς που µας ακούτε, δηλώνουµε ξεκάθαρα ότι οι αγώνες µας δε θα εξαγοραστούν!  
Καλούµε όλους τους φοιτητικούς συλλόγους σε συµπόρευση και κινητοποίηση καθώς το ΠΔ 85/2022 θέτει σε 
κίνδυνο το δηµόσιο χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης και τα επαγγελµατικά δικαιώµατα πτυχίων ΑΕΙ. 
Καλούµε όλα τα σωµατεία τεχνικών αλλά και άλλων κλάδων σε συµπόρευση στην απεργιακή κινητοποίηση. 
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