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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
& ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αν. Φ.: 18

Ταχ. Δ/νση: Μπουμπουλίνας 20-22
Ταχ. Κώδ  : 106 82
Τηλέφωνο : 2131322-362, 363, 368
Fax              : 210-82.01.426
Email          : atneke@culture.gr 

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ:

Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών
Όπως πίνακας αποδεκτών

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 375/11.11.2020 Αναφορά με θέμα: 
«Μέτρα στήριξης καλλιτεχνών του χώρου της μουσικής»

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 375/11.11.2020 Αναφοράς των 
Βουλευτών κ.κ. Αθανασίας (Σίας) Αναγνωστοπούλου, Ελευθέριου Αβραμάκη, Αλέξανδρου - 
Χρήστου Αυλωνίτη, Άννας Βαγενά - Κηλαηδόνη, Σωκράτη Βαρδάκη, Βασίλη Βασιλικού, 
Καλλιόπης Βέττα, Χρήστου Γιαννούλη, Αναστασίας (Νατάσας) Γκαρά, Ιωάννη Γκιόλα, 
Θεόδωρου Δρίτσα, Νικόλαου Ηγουμενίδη, Εμμανουήλ Θραψανιώτη, Διονύσιου - 
Χαράλαμπου Καλαματιανού, Ευφροσύνης (Φρόσως) Καρασαρλίδου, Ειρήνης (Νίνας) 
Κασιμάτη, Σπυρίδωνα Λάππα, Κυριακής Μάλαμα, Χαράλαμπου (Χάρη) Μαμουλάκη, 
Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου, Αικατερίνης (Κατερίνας) Νοτοπούλου, Θεόφιλου Ξανθόπουλου, 
Μαρίας - Ελίζα (Μαριλίζας) Ξενογιαννακοπούλου, Αθανάσιου (Σάκη) Παπαδόπουλου, 
Αικατερίνης Παπανάτσιου, Θεοπίστης (Πέτης) Πέρκα, Παναγιούς (Γιώτας) Πούλου, Ιωάννη 
Σαρακιώτη, Παναγιώτη (Πάνου) Σκουρλέτη, Παναγιώτη (Πάνου) Σκουρολιάκου, Ελισσάβετ 
(Μπέττυς) Σκούφα, Χρήστου Σπίρτζη, Ολυμπίας Τελιγιορίδου, Μερόπης Τζούφη, 
Αλέξανδρου (Αλέκου) Τριανταφυλλίδη, Γεώργιου Τσίπρα, Σωκράτη Φάμελλου, Νικόλαου 
Φίλη, Θεανώς Φωτίου, Δημήτριου (Τάκη) Χαρίτου, Ραλλίας Χρηστίδου και Γεώργιου 
Ψυχογιού, σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες και σε 
ό,τι αφορά το ΥΠΠΟΑ, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Από την πρώτη στιγμή της εφαρμογής των υγειονομικών μέτρων για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας και της συνακόλουθης λήψης μέτρων οικονομικής στήριξης 
εργαζομένων και εργοδοτών, αναδείχθηκε κατά τρόπο μη επιδεχόμενο αμφισβήτησης ότι ο 
τομέας του πολιτισμού παρουσίαζε σημαντικές αποκλίσεις και δυσκολίες ένταξης στα 
οριζόντια μέτρα στήριξης. Παρά ταύτα, από την πρώτη στιγμή της κρίσης της πανδημίας, 
για τη στήριξη των πληττόμενων δημιουργών και καλλιτεχνών ανελήφθη πλήθος 
πρωτοβουλιών για την στήριξη του συνόλου των καλλιτεχνών, αλλά και ειδικά των 
μουσικών.  

Συγκεκριμένα σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, οι μισθωτοί και 
επαγγελματίες του Πολιτισμού, μεταξύ αυτών και οι μουσικοί, εντάχθηκαν από τον Μάρτιο 
στα οριζόντια μέτρα της κυβέρνησης και κατέστησαν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού 
σκοπού 800 € και των λοιπών μέτρων που ελήφθησαν από το ανωτέρω Υπουργείο. 
Περαιτέρω, το ΥΠΠΟΑ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, προχώρησε και σε 
επόμενες κινήσεις, ώστε να καλυφθούν υποπεριπτώσεις εργαζομένων και ιδιαιτερότητες 
του πολιτιστικού κλάδου. Στο πλαίσιο αυτό, εντάχθηκαν στα μέτρα στήριξης και οι 
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δικαιούχοι εποχικού επιδόματος, οι οποίοι έχουν ήδη καταστεί δικαιούχοι του ποσού των 
800 €.

Επιπλέον, δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης των € 800 κατέστησαν όλοι οι μουσικοί, 
των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έληξαν πρόωρα, πριν τον συμβατικό τους χρόνο, κατά την 
χρονική περίοδο από 15.2.2020 έως 20.3.2020, με τροποποίηση της σχετικής Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Εργασίας και Οικονομικών. Σημειώνεται ότι η εν λόγω 
τροποποίηση έλαβε χώρα αποκλειστικά για τους εργαζόμενους στον χώρο του Πολιτισμού, 
ακριβώς διότι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, διαπιστώνοντας ότι πολλές επιχειρήσεις 
του χώρου του Πολιτισμού διέκοψαν τις δραστηριότητές τους ήδη από τα μέσα Φεβρουαρίου 
λόγω μειωμένης προσέλευσης του κοινού των θεαμάτων-ακροαμάτων, από την πρώτη στιγμή 
ενέσκυψε στο πρόβλημα και με την πολύτιμη συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων 
διεύρυνε ειδικά για τους εργαζόμενους του Πολιτισμού, τις οριζόντιες προϋποθέσεις των 
χρονικών ορίων, προκειμένου να ενταχθούν και οι εργαζόμενοι του Πολιτισμού, οι οποίοι είχαν 
απωλέσει τις εργασίες τους ήδη από τον μήνα Φεβρουάριο. 

Με την ως άνω τροποποίηση εντάχθηκαν στα οριζόντια μέτρα και κατέστησαν δικαιούχοι 
της αποζημίωσης ειδικού σκοπού μουσικοί, οι οποίοι απασχολούνταν με βραχυχρόνιες 
συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (όπως συμβάσεις μιας ή δύο ημερών) με 
συμβατικό χρόνο έναρξης και λήξης εντός του ιδίου ως άνω χρονικού διαστήματος δηλαδή από 
15.2.2020 έως 20.3.2020 σε μία ή σε περισσότερες επιχειρήσεις – εργοδότες. Επίσης με την 
τροποποίηση αυτή, εντάχθηκαν αναδρομικά στα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης και όσοι μουσικοί, 
απασχολούνταν σε πάνω από έναν εργοδότη και κάποιος/οι εξ αυτών δεν είχαν θέσει σε 
αναστολή τις συμβάσεις εργασίας τους και εφόσον οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησής τους δεν 
ξεπέρασαν το 50% των συνολικών ωρών εργασίας τους με βάση τις συμβάσεις εργασίας τους, 
από 15/3/2020 έως και 20/4/2020, καθώς και όσοι μουσικοί υπαγόμενοι σε έναν από τους 
κωδικούς ειδικοτήτων σύμφωνα με τον e- ΕΦΚΑ, απασχολήθηκαν σε μία ή σε περισσότερες 
επιχειρήσεις – εργοδότες και έχουν ασφαλιστική ικανότητα σε ισχύ.

Πέραν των ανωτέρω, με νέα θεσμική παρέμβαση και, συγκεκριμένα, με το άρθρο 20 του 
ν. 4722/2020 θεσπίσθηκαν νέα μέτρα στήριξης για τους μήνες Σεπτέμβριο - Οκτώβριο των 
επαγγελματιών του πολιτισμού, μεταξύ αυτών και των μουσικών, με δυνατότητα επέκτασης και 
το επόμενο δίμηνο. Με τη συγκεκριμένη διάταξη ορίσθηκε ότι δικαιούχοι της αποζημίωσης 
ειδικού σκοπού 534 ευρώ καθίστανται καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες του πολιτισμού 
που είναι εγγεγραμμένοι έως και την 20η Οκτωβρίου 2020 στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα 
artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Το ΥΠΠΟΑ, ήδη από το Μάρτιο του 2020, προβαίνει σε κάθε θεσμική παρέμβαση προς 
τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την 
ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων εργαζομένων στα οριζόντια μέτρα στήριξης. Παρά ταύτα, 
η σχετική αρμοδιότητα ανήκει στα συνερωτώμενα Υπουργεία και, ως εκ τούτου, τα περιεχόμενα 
στην Αναφορά εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων του ΥΠΠΟΑ.

Σημειώνεται ότι, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού κατένειμε 1.500.000 ευρώ από 
πόρους του στις Περιφέρειες, με αποκλειστικό σκοπό την πραγματοποίηση συναυλιών εντός του 
2020, προκειμένου να εργαστεί ο κλάδος των μουσικών. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αγοράς 
εργασίας, αλλά και στην προσπάθεια προσφοράς ποιοτικών πολιτιστικών αγαθών, το ΥΠΠΟΑ 
δημιούργησε το θεσμό «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός». Συμπεριέλαβε 71 νέες παραγωγές, 
275 πολιτιστικές εκδηλώσεις σε 122 αρχαιολογικούς χώρους σε 43 περιφερειακές ενότητες, στις 
οποίες απασχολήθηκαν περίπου 2.000 άτομα από την ελεύθερη αγορά, αρκετοί εκ των οποίων 
ήταν μουσικοί.  

Επισημαίνεται ότι, το ΥΠΠΟΑ, με ουσιαστική παρέμβαση και πρωτοβουλία του, 
συνέστησε το Μητρώο Καλλιτεχνών, το οποίο, ενώ ξεκίνησε την εφαρμογή του,  μεσούσης της 
πανδημίας, αξιοποιήθηκε και εξελίχθηκε μέσα σε λίγους μόνο μήνες, σε ένα απολύτως δυναμικό 
εργαλείο αποτύπωσης της πραγματικής κατάστασης του Πολιτιστικού και Δημιουργικού τομέα.  
Παρά το γεγονός,  ότι το Μητρώο ξεκίνησε την λειτουργία του ως σύστημα χαρτογράφησης του 
χώρου του Πολιτισμού και των επαγγελματιών του, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η χάραξη 
κατάλληλων δημόσιων πολιτικών, εξελίχθηκε και λειτουργεί πλέον, με την συνεργασία των 
συναρμόδιων Υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών, ως εργαλείο χορήγησης επιδομάτων, 
προκειμένου να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν 
εντοπίζονται σε άλλα αρχεία. Ενόψει των νέων μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της 
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πανδημίας, το ΥΠΠΟΑ βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τα Υπουργεία Οικονομικών και 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αλλά και με τους επαγγελματίες του Πολιτισμού, 
προκειμένου να ανεύρει τα ιδανικότερα, κατά περίπτωση, μέτρα για τη στήριξη του κλάδου και 
την ανάσχεση των συνεπειών της πανδημίας.

Η Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

Πίνακας αποδεκτών:
1. Βουλευτή κα Αθανασία (Σία) Αναγνωστοπούλου
2. Βουλευτή κ. Ελευθέριο Αβραμάκη
3. Βουλευτή κ. Αλέξανδρο -Χρήστο Αυλωνίτη
4. Βουλευτή κα Άννα Βαγενά - Κηλαηδόνη
5. Βουλευτή κ. Σωκράτη Βαρδάκη
6. Βουλευτή κ. Βασίλη Βασιλικό
7. Βουλευτή κα. Καλλιόπη Βέττα
8. Βουλευτή κ. Χρήστο Γιαννούλη
9. Βουλευτή κα. Αναστασία Γκαρά
10. Βουλευτή κ. Ιωάννη Γκιόλα
11. Βουλευτή κ. Θεόδωρο Δρίτσα
12. Βουλευτή κ. Νικόλαο Ηγουμενίδη
13. Βουλευτή κ. Εμμανουήλ Θραψανιώτη
14. Βουλευτή κ. Διονύση - Χαράλαμπο Καλαματιανό
15. Βουλευτή κα Ευφροσύνη (Φρόσω) Καρασαρλίδου
16. Βουλευτή κα. Ειρήνη (Νίνα) Κασιμάτη
17. Βουλευτή κ. Σπυρίδωνα Λάππα
18. Βουλευτή κα Κυριακή Μάλαμα
19. Βουλευτή κ. Χαράλαμπο (Χάρη) Μαμουλάκη
20. Βουλευτή κ. Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο
21. Βουλευτή κα Αικατερίνη (Κατερίνα) Νοτοπούλου
22. Βουλευτή κ. Θεόφιλο Ξανθόπουλο
23. Βουλευτή κα Μαρία - Ελίζα (Μαριλίζα) Ξενογιαννακοπούλου
24. Βουλευτή κ. Αθανάσιο (Σάκη) Παπαδόπουλο
25. Βουλευτή κα Αικατερίνη Παπανάτσιου
26. Βουλευτή κα Θεοπίστη (Πέπη) Πέρκα
27. Βουλευτή κα Παναγιού (Γιώτα) Πούλου
28. Βουλευτή κ. Ιωάννη Σαρακιώτη
29. Βουλευτή κ. Παναγιώτη (Πάνο) Σκουρλέτη
30. Βουλευτή κ. Παναγιώτη (Πάνο) Σκουρολάκο
31. Βουλευτή κα Ελισσάβετ (Μπέττυ) Σκούφα
32. Βουλευτή κ. Χρήστο Σπίρτζη
33. Βουλευτή κα Ολυμπία Τελιγιορίδου
34. Βουλευτή κα Μερόπη Τζούφη
35. Βουλευτή κ. Αλέξανδρο (Αλέκο) Τριανταφυλλίδη
36. Βουλευτή κ. Γεώργιο Τσίπρα
37. Βουλευτή κ. Σωκράτη Φάμελλο
38. Βουλευτή κ. Νικόλαο Φίλη
39. Βουλευτή κα Θεανώ Φωτίου
40. Βουλευτή κ. Δημήτρη (Τάκη) Χαρίτο
41. Βουλευτή κα Ραλλία Χρηστίδου
42. Βουλευτή κ. Γεώργιο Ψυχογιό
43. Υπουργείο Οικονομικών
44. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Εσωτερική Διανομή:
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1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού
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