SUPPORT art

workers
Αντί για ένα κείμενο που
την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου
θα επιχειρήσει να αναδείξει, για άλλη μια φορά,
τη δεδομένη αξία της Τέχνης
και την πολύτιμη ανθρώπινη ανάγκη για πολιτισμό,
αποφασίσαμε να δημοσιοποιήσουμε
τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αιτήματα
όλων των κλάδων του πολιτισμού,
κάτι που ίσως γίνεται για πρώτη φορά.
Τα αιτήματά μας αποτελούν ταυτόχρονα
τη βάση της πολιτιστικής πολιτικής που χρειαζόμαστε
και τις πρώτες αναγκαίες κινήσεις
για λύση των χρόνιων παθογενειών,
που συστηματικά εμποδίζουν και καταστρέφουν
την εξέλιξη του συνόλου των κλάδων του πολιτισμού.

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ
ΚΑΙ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ
ΑΙΤΗΜΑΤΑ
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A

ντιµέτωποι µε την αδιαφορία, την άγνοια, την αλαζονεία,
τη στοχοποίηση και την απαξίωση, συνεχίζουµε να οραµατιζόµαστε τον πολιτισµό που θέλουµε και να απαιτούµε από
την κυβέρνηση την άµεση δηµιουργία των όρων και προϋποθέσεων που θα στηρίξουν σταθερά τους εργαζόµενους των
τεχνών αλλά και την ίδια την τέχνη, όπως οφείλει.
Η οµάδα οργάνωσης και συντονισµού των Support Art Workers
απηύθυνε ανοιχτό κάλεσµα στα χιλιάδες µέλη της πρωτοβουλίας,
αλλά και σε µέλη των καλλιτεχνικών σωµατείων, να καταθέσουν
αιτήµατα και προτάσεις προς το ΥΠΠΟΑ. Στη συνέχεια τα
συγκέντρωσε, τα επεξεργάστηκε και διαμόρφωσε το παρακάτω
κείμενο.
Επιδιώκοντας να οραµατιστούµε µια πολιτιστική πολιτική πέραν
της πανδηµίας, επιλέξαµε να αρθρώσουµε αιτήµατα που αφορούν
σε µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα, ως ενέργεια
συµπληρωµατική της δράσης των σωµατείων µας, που κρατούν
τα βραχυπρόθεσµα αιτήµατα σταθερά στο προσκήνιο των
διεκδικήσεων.
Σχεδόν έναν χρόνο πριν, διαµορφώσαµε ένα πλήρες κείµενο
αιτηµάτων για όλους τους κλάδους εργασίας στις τέχνες που
αφορούσαν στις απολύτως επικαιρικές άµεσες ανάγκες, καθώς
το 90% των εργαζοµένων του πολιτισµού βρισκόταν εκτός χάρτη
στήριξης, λόγω πανδηµίας. Με συλλογικό αγώνα, από κοινού µε
τα σωµατεία µας, καταφέραµε να αντιστρέψουµε αυτήν την
πραγµατικότητα σε µεγάλο βαθµό, ακόµα και αν πολλοί
συνάδελφοι και συναδέλφισσες συνεχίζουν, δυστυχώς, να
βρίσκονται εκτός των ελάχιστων µέτρων στήριξης.
Με επίγνωση, όµως, πως ένα επίδοµα δεν εξασφαλίζει αξιοπρεπή
διαβίωση, αλλά ούτε αποτελεί πολιτιστική πολιτική, µε το
παρακάτω κείµενο αιτηµάτων και προτάσεων διεκδικούµε δοµικές
αλλαγές στον πολιτισµό, που θα κάνουν την αρχή για την εξάλειψη
χρόνιων παθογενειών. Το κείµενό µας περιλαµβάνει, στο πρώτο
µέρος, τα συλλογικά/κοινά αιτήµατα που αφορούν σε όλους τους
κλάδους και στη συνέχεια τα ειδικότερα αιτήµατα κάθε κλάδου,
για ό,τι δεν καλύπτεται από τα συλλογικά.
Το παρόν κείµενο θα σταλεί προς πρωτοκόλληση στο Υπουργείο
Πολιτισµού και Αθλητισµού, στο Υπουργείο Παιδείας, στον
Πρωθυπουργό και στην Πρόεδρο της Δηµοκρατίας.

Συµπληρώνοντας
έναν χρόνο πανδηµίας,
συµπληρώνεται
και ένας χρόνος που
σύσσωµος
ο κλάδος του πολιτισµού
βρίσκεται
σε αναγκαστική παύση

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
ΑΙΤΗΜΑΤΑ
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1. Αύξηση προϋπολογισµού ΥΠΠΟΑ για τη στήριξη του σύγχρονου πολιτισµού στο
επίπεδο του µέσου όρου της αντίστοιχης χρηµατοδότησης των χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Με πρόταγµα την πάγια θέση ότι ο πολιτισµός αποτελεί δηµόσιο αγαθό, απαιτούµε
καθε πεδίο τέχνης να λαµβάνει στήριξη σε όλα τα επίπεδα από το κράτος (υποδοµές,
πρόσβαση σε δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση, χρηµατοδοτήσεις, επιχορηγήσεις, φορολογικό
πλαίσιο, ευεργετικές διατάξεις κ.λπ.) ώστε να µην εξαρτάται εξ ολοκλήρου από την εµπορική
του δραστηριότητα και τις πρακτικές της «ελεύθερης αγοράς». Από εκεί και πέρα, να υπάρχει
διανοµή των χρηµατοδοτήσεων ανάµεσα στις διάφορες µορφές τέχνης, µε αναλογικά
κριτήρια π.χ. σύµφωνα µε τον αριθµό εργαζοµένων σε αυτές, και σε αντιστοιχία των
διαφορετικών σταδίων δηµιουργίας του καλλιτεχνικού έργου, δηλαδή έρευνα, παραγωγή,
διάχυση σε επαρχία και εξωτερικό.
2. Αξιοκρατία, Διαφάνεια, Ίσες ευκαιρίες, Λήψη Αποφάσεων
•

•

•

•

•

Δηµιουργία ανεξάρτητου, πολυφωνικού, συµπεριληπτικού Συµβουλίου Τεχνών, µε
τετραετή θητεία, για τον σχεδιασµό µακροχρόνιας πολιτιστικής πολιτικής, παρόµοια
µε το παράδειγµα άλλων χωρών της Ευρώπης, στη βάση και της παλαιότερης
εµπειρίας του ΕΚΕΘΕΧ. Η εργασία του θα περιλαµβάνει σαφείς στρατηγικούς
στόχους, µε συγκεκριµένο κώδικα δεοντολογίας και εργασίας σε στενή επικοινωνία
µε το πεδίο του πολιτισµού. Το Συµβούλιο αυτό θα απαρτίζεται από µέλη της
καλλιτεχνικής κοινότητας από την Ελλάδα και το εξωτερικό επιλεγµένα αξιοκρατικά,
βάσει ικανοτήτων, εµπειρίας, συνάφειας, αντιπροσώπευσης της πολυφωνίας του
πολιτισµικού τοπίου, ανανέωσης των προσώπων, καθώς και βάσει των γνώσεών τους
για το πολιτιστικό τοπίο της χώρας
Σύσταση ad hoc ανεξάρτητων καλλιτεχνικών συµβουλίων για κάθε τέχνη, που θα
λειτουργούν συµβουλευτικά προς τον παραπάνω κεντρικό οργανισµό, µε συµµετοχή
εκπροσώπων σωµατείων, τοπικής αυτοδιοίκησης και κυρίως αντιπροσώπων των
καλλιτεχνών και άλλων εργαζοµένων στον πολιτισµό (η επιλογή µπορεί να γίνεται
από αντίστοιχο µητρώο που µπορεί να δηµιουργηθεί, στο οποίο να µπορούν να
µετέχουν όσοι επαγγελµατίες ενδιαφέρονται και να επιλέγονται στη βάση της
αντίστοιχης εµπειρίας τους). Τα συµβούλια αυτά θα λειτουργούν γνωµοδοτικά, µε
προτάσεις και παρεµβάσεις για τη χάραξη πολιτιστικής πολιτικής του Υπουργείου.
Έτσι θα προάγουν τη δηµοκρατική διαβούλευση και θα συνδέουν θεσµικά την
καλλιτεχνική κοινότητα µε τα κέντρα λήψης αποφάσεων για τον σχεδιασµό του
πολιτισµού και των τεχνών.
Για κάθε καλλιτεχνικό θεσµό που προϋπάρχει ή θα δηµιουργηθεί στο µέλλον να
γίνονται ανοιχτές και έγκαιρες προσκλήσεις µε διαφανείς διαδικασίες, ώστε να
υπάρξει δίκαιη κατανοµή των πόρων, χωρίς απευθείας αναθέσεις και αποκλεισµούς.
Οι προσκλήσεις αυτές να πραγµατοποιούνται µέσω του παραπάνω Συµβουλίου
Τεχνών, κατόπιν σύστασης σχετικών κριτικών επιτροπών, και στη βάση σύνταξης
ολοκληρωµένων σχεδίων πολιτιστικής πολιτικής για τον εκάστοτε φορέα και την
εκάστοτε θέση, βάσει των οποίων θα κρίνονται οι υποψήφιες και οι υποψήφιοι.
Θέσπιση διαδικασιών και κανόνων λειτουργίας για την ευρύτερη, οµαλή συνέχεια
και συνέπεια όλων των εποπτευόµενων πολιτιστικών θεσµών και του
καλλιτεχνικού τους έργου, επενδύοντας στο υπάρχον ανθρώπινο δυναµικό τους –το
οποίο οφείλει να επιλέγεται µε παρόµοια αξιοκρατικές διαδικασίες και µε µοναδικό
άξονα τα καλλιτεχνικά/επιστηµονικά/διοικητικά προσόντα των υποψηφίων– µε
σεβασµό σε µια συµπεριληπτική πολιτιστική πολιτική µακροπρόθεσµων στόχων.
Ανοιχτές διαδικασίες διαβούλευσης µε τη συµµετοχή καλλιτεχνικών σωµατείων,
ανεξάρτητων καλλιτεχνών, λοιπών εργαζοµένων στον πολιτισµό και κοινού για τη
συνδιαµόρφωση ενός συνολικού θεσµικού πλαισίου λειτουργίας για τον σύγχρονο
πολιτισµό και την καλλιτεχνική εκπαίδευση της χώρας, που θα εξασφαλίζει µια
ουσιαστική σχέση ανάµεσα στην καλλιτεχνική παραγωγή και την κοινωνία.

Τέτοιες διαδικασίες θα καταστήσουν το ΥΠΠΟΑ θεσµικό ρυθµιστή ενός πολιτιστικού
πεδίου που εγγυάται την αυτονοµία του χώρου και δεν επιδίδεται σε πρόσκαιρες
µικροπολιτικές αλληλοεξυπηρετήσεων.
Η αρχή πρέπει να γίνει τώρα µε την επερχόµενη διαδικασία ανάδειξης του/της νέου/ας
Καλλιτεχνικού/ης Διευθυντή/ντριας του Εθνικού Θεάτρου, που έχει ήδη ανακοινωθεί µε τη
µορφή ανοιχτού διαγωνισµού. Στη θέση της παραπάνω πάγιας τακτικής σάς αντιπροτείνουµε
τα παρακάτω για την εκλογή της επόµενης διεύθυνσης του Εθνικού Θεάτρου, µε την
απαίτηση να γίνει αυτή η αρχή της υγιούς λειτουργίας όλων των δηµόσιων φορέων
πολιτισµού.
Συγκεκριµένα:
•

•

•

•

•

Άµεση συγκρότηση πολυµελούς συµβουλευτικής επιτροπής, µε ευρεία
εκπροσώπηση από τον χώρο των τεχνών και του πολιτισµού, για τον σχεδιασµό της
διαδικασίας, που θα περιλαµβάνει µέλη µε πολυετή πείρα στον σχεδιασµό παρόµοιων
διαδικασιών κυρίως από το εξωτερικό, µιας και η χώρα µας, δυστυχώς, δεν έχει µέχρι
τώρα παρόµοια εµπειρία, αλλά και εργαζοµένους του πολιτισµού της χώρας. Η
επιτροπή αυτή να απαρτίζεται από µέλη διοικητικών συµβουλίων φορέων
πολιτισµού, που ακολουθούν παρόµοιες διαδικασίες, από καλλιτεχνικούς διευθυντές
και διευθύντριες που πέρασαν οι ίδιοι/ες από παρόµοιες διαδικασίες, αλλά και από
ανεξάρτητους καλλιτέχνες της Ελλάδας µε πολυετή επαγγελµατική εµπειρία στην
Ελλάδα και το εξωτερικό (σχετιζόµενη και µε παρόµοιες διαδικασίες). Τα µέλη αυτά
να γνωµοδοτήσουν για το σύνολο της διαδικασίας επιλογής της νέας διεύθυνσης· από
τη µορφή της αίτησης, τη συνολική διαδικασία των συνεντεύξεων (που οφείλει να
περιλαµβάνει τουλάχιστον δύο ή τρεις κύκλους, όπως είθισται στις περισσότερες
περιπτώσεις, προκειµένου να συζητηθεί σε βάθος το όραµα των εκάστοτε
υποψηφίων), την τελική επιλογή, µέχρι και τη µετέπειτα παρακολούθηση,
ανατροφοδότηση σχετικά µε το παραγόµενο έργο και την αξιολόγηση του/της
επιλεγµένου/ης διευθυντή/ντριας.
Άµεση συγκρότηση ολοκληρωµένου κώδικα δεοντολογίας για το Εθνικό Θέατρο
και όλους τους εποπτευόµενους φορείς, που θα εξασφαλίζει την ανάληψη ευθύνης
για τη σωµατική και ψυχική υγεία και ευηµερία όλων των εργαζοµένων µε αρχές την
ισότητα και την πολυµορφία, στον οποίο να δεσµευτεί ο επόµενος διευθυντής/ντρια
και για τον οποίο θα καταθέσει ειδικό σχέδιο εργασίας κατά τη διάρκεια της θητείας
του.
Ενθάρρυνση για κατάθεση αίτησης από ανθρώπους ή και οµάδες ανθρώπων - τα
συνεργατικά µοντέλα καλλιτεχνικής διεύθυνσης κερδίζουν ολοένα και περισσότερο
έδαφος παγκοσµίως και αποδεικνύονται πολύ πιο αποτελεσµατικά από πολλές
πλευρές που υποεκπροσωπούνται στον χώρο της τέχνης και του πολιτισµού,
αναγνωρίζοντας τα οφέλη που µπορεί να φέρει η πολυµορφία στον πολιτισµό. Σε
περίπτωση που κάτι τέτοιο απαιτεί αλλαγή καταστατικού, να γίνει η αλλαγή αυτή.
Συγκρότηση πολυµελούς (9-11 µέλη) και –κυρίως– πολύµορφης επιτροπής
εξέτασης των αιτήσεων που, λόγω των χαρακτηριστικών της (πολλά µέλη
προερχόµενα από διαφορετικές µεριές), θα εξασφαλίσει µια όσο το δυνατόν
περισσότερο αδιάβλητη διαδικασία. Η επιτροπή να απαρτίζεται και από ένα µέλος
του ΣΕΗ, τουλάχιστον δύο εργαζόµενους του δυναµικού του Εθνικού (ηθοποιούς,
τεχνικούς ή διοικητικούς) και τουλάχιστον 2-3 µέλη της παραπάνω γνωµοδοτικής
επιτροπής. Παρόµοια επιτροπή και διαδικασία προτείνουµε και για την εκλογή της
διεύθυνσης της Σχολής του Εθνικού, µε τη συµµετοχή σε αυτή τουλάχιστον ενός
εκπροσώπου του συλλόγου σπουδαστών της σχολής.
Εξασφάλιση µιας απαραίτητης περιόδου συµβίωσης, τουλάχιστον ενός
εξαµήνου, των απελθόντων και των νεο-επιλεχθέντων διορισµένων, για τη
διασφάλιση της ολοκληρωµένης ενηµέρωσης, της οµαλής µετάβασης και της
καλύτερης λειτουργίας του οργανισµού.

3. Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση
•

•
•

Δηµιουργία δηµόσιας και δωρεάν Ανώτατης Εκπαίδευσης
Παραστατικών Τεχνών (Πανεπιστήµιο Παραστατικών Τεχνών) στα
πρότυπα της Σχολής Καλών Τεχνών (εισαγωγή µε καλλιτεχνικές εξετάσεις κι
όχι µε πανελλήνιες) µε τµήµατα Χορού, Θεάτρου, Σπουδών Επιτέλεσης και
τουλάχιστον 4ετή φοίτηση.
Μεταφορά της επαγγελµατικής καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στη δικαιοδοσία
του Υπουργείου Παιδείας.
Μέχρι την ίδρυση της παραπάνω Σχολής Παραστατικών Τεχνών, άµεση και
οριστική επίλυση της ισοτιµίας διπλωµάτων τριετών καλλιτεχνικών
σχολών µε τα ΤΕΙ έως το 2003 και λύση για τα αδιαβάθµητα διπλώµατα από
το 2003 και µετά. Μέχρι τη δηµιουργία ανώτατης βαθµίδας σπουδών, θα
µπορούσε αυτό να συµβεί, για παράδειγµα, µέσω της αναγνώρισης
εργασιακής εµπειρίας στον κλάδο -στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρώνή µέσω εξοµοίωσης µε τη δυνατότητα συµπλήρωσης εκπαιδευτικών
µονάδων από συναφές πανεπιστηµιακό τµήµα. Μετά τη δηµιουργία της
ανώτατης βαθµίδας εκπαίδευσης, να δοθεί η δυνατότητα στους πτυχιούχους
καλλιτεχνικών σπουδών αναβάθµισης των πτυχίων τους µέσα από πλάνο
φοίτησης σε αυτή (π.χ. επιπλέον µονοετές πρόγραµµα σπουδών).

4. Ενίσχυση της έρευνας: Σχεδιασµός µακροπρόθεσµης χρηµατοδοτικής στήριξης για
όλους τους κλάδους µε σκοπό την ανάπτυξη και έρευνα καλλιτεχνικού έργου, την
επιµόρφωση και διεθνή δικτύωση και ανταλλαγή.
5. Ολοκληρωµένος σχεδιασµός Μητρώου Καλλιτεχνών µε διαφάνεια στον έλεγχο και
στα κριτήρια εγγραφής σε αυτό. Δηµιουργία µεικτής οµάδας επεξεργασίας του µητρώου µε
τη συµµετοχή εκπροσώπων των Καλλιτεχνικών Σωµατείων.
6. Ενίσχυση ή δηµιουργία νέων πλαισίων στήριξης και χρηµατοδότησης του πολιτισµού
σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, δήµων και περιφερειών.
7. Καταγραφή χώρων σε όλη την επικράτεια που δεν χρησιµοποιούνται και
αξιοποίηση/παραχώρησή τους για έρευνα, πρόβες, εργαστήρια, καλλιτεχνική στέγη.
8. Διαµόρφωση και θέσπιση ενός κατάλληλου φορολογικού πλαισίου για τους
εργαζόµενους στον χώρο του πολιτισµού που να είναι προσαρµοσµένο στις συνθήκες του
κλάδου και να διευκολύνει τη νοµιµοποίηση της ελεύθερης εργασίας. Πιο συγκεκριµένα:
•
•
•

•

•

Μείωση ΦΠΑ.
Κατάργηση τέλους επιτηδεύµατος.
Προστασία και διεκδίκηση των εργασιακών δικαιωµάτων των εργαζοµένων στη
σύγχρονη τέχνη στην Ελλάδα µε τη δηµιουργία συλλογικών συµβάσεων εργασίας
που να διασφαλίζουν το πλαίσιο της σχέσης εργασίας σε κάθε περίπτωση.
Για τους εικαστικούς και τους επιµελητές εικαστικών, δηµιουργία ενός πλαισίου
κοστολόγησης των παρεχόµενων υπηρεσιών από επαγγελµατίες του κλάδου σε
εθνικό επίπεδο και θέσπιση των καλλιτεχνικών κι επιµελητικών αµοιβών
Για τους εργαζόµενους στο θέατρο, τη µουσική και τον χορό σε κάθε πλαίσιο
συνεργασίας µε ΔΗΠΕΘΕ και Κρατικά Θέατρα, ιδιώτες θεατρικούς παραγωγούς,
εταιρείες παραγωγής, µε την ΕΡΤ, τα ιδιωτικά κανάλια και κάθε στούντιο παραγωγής
ακουστικού υλικού για ραδιόφωνο, σπικαζ, ντουµπλάζ κ.λπ.

9. Δηµιουργία πλαισίου ασφαλιστικής κάλυψης για όλους τους εργαζοµένους του
πολιτισµού που να περιλαµβάνει

•
•

Συνταξιοδοτικό πλάνο.
Χαµηλές εισφορές.

10. Ένταξη ΑΜΚΕ πολιτισµού –σε όλη την Ελλάδα και όχι µόνο στην Αθήνα– στα
ΕΣΠΑ της Περιφέρειας για µικρές επιχειρήσεις µε διευρυµένες χρονικές προϋποθέσεις.
11.

Συλλογικές συµβάσεις (µε ενεργοποίηση της επεκτασιµότητας) και κώδικας
δεοντολογίας παντού. Ο Κώδικας Δεοντολογίας πρέπει να δηµιουργηθεί µε συλλογικές
διαδικασίες και από την βάση, από τους ίδιους τους εργαζόµενους στις τέχνες και θα
περιλαµβάνει και τους σπουδαστές των καλλιτεχνικών σχολών.

12.

Διαβούλευση, έρευνα και πιθανός σχεδιασµός για τη δηµιουργία τακτικού
«καλλιτεχνικού επιδόµατος» που να αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες του επαγγέλµατος των
εργαζοµένων στον πολιτισµό και να συµβάλει στην ουσιαστική και µακροχρόνια στήριξή
τους, στο πρότυπο αντίστοιχων επιδοµάτων που υπάρχουν στη Γαλλία, το Βέλγιο κ.α.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ
ΑΝΑ
ΚΛΑΔΟ
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ΘΕΑΤΡΟ

Επιχορηγήσεις:
1.

Ελάχιστη βάση τα 2 εκατοµµύρια ευρώ.

2.

Νέο µοντέλο επιχορηγήσεων για ανεξάρτητους καλλιτέχνες (χωρίς την υποχρέωση ύπαρξης
ΑΜΚΕ και στο επίπεδο ενός πρότζεκτ) και για εταιρείες πολιτισµού είτε στο επίπεδο ενός
πρότζεκτ ή στο επίπεδο πολυετούς προγραµµατισµού, όπως συνέβαινε παλιότερα.

3. Νέο µοντέλο επιχορηγήσεων στη βάση στήριξης τριών διαφορετικών σταδίων της
καλλιτεχνικής δηµιουργίας:
α. Χρηµατοδότηση για έρευνα (χωρίς υποχρέωση για παραστασιακό αποτέλεσµα).
β. Παραγωγή.
γ. Περιοδεία και διάχυση σε επαρχία και εξωτερικό και µοριοδότηση βάσει αυτής.
4.

Ειδική κατηγορία επιχορήγησης για το παιδικό/νεανικό θέατρο και κουκλοθέατρο.

5.

Ειδική κατηγορία για εκπαιδευτικές καλλιτεχνικές δράσεις για παιδιά, εφήβους και
ενήλικες.

6.

Ειδική κατηγορία στήριξης µε διαφορετικά, πιο ευέλικτα κριτήρια για νέους
καλλιτέχνες (απόφοιτους των 4-5 τελευταίων χρόνων) µε µικρή ή καµία προηγούµενη
δραστηριότητα.

7. Ενίσχυση συµπράξεων ΑΜΚΕ και θεατρικών οµάδων (κοινός προγραµµατισµός µέσω
αξιοποίησης του σχήµατος «πρόβα - παράσταση», όπως ισχύει γενικότερα στο θέατρο).
8. Κάθε χρηµατοδότηση / κρατική ενίσχυση να εξασφαλίζει τουλάχιστον 50 ένσηµα και
αµοιβή για πρόβες.
9. Παραχώρηση χώρων προβών (ΜΜΑ, συνεργασία µε δήµους, παραχώρηση κρατικών
χώρων, πρώτο σχέδιο Ακροπόλ κ.λπ.).
10. Πλαίσιο επαναλειτουργίας για το θέατρο στο Ραδιόφωνο / θέατρο της Δευτέρας.
11. Αποσύνδεση καλλιτεχνικής διεύθυνσης των ΔΗΠΕΘΕ από την τοπική αυτοδιοίκηση στη
βάση ολοκληρωµένου σχεδιασµού για την επιλογή των εκάστοτε διευθυντών µε
συγκεκριµένα κριτήρια και διαφανείς διαδικασίες (ανοιχτό κάλεσµα, συνολική πρόταση από
τους αιτούντες, πολυφωνικές επιτροπές για την επιλογή τους κ.λπ.).
12. Εµπροσθοβαρής σχεδιασµός πληρωµής από τηλεοπτικά ή κινηµατογραφικά στούντιο
και όχι µεταγενέστερες εξοφλήσεις όπως ισχύει τώρα.
13. Δηµιουργία εγγυοδοτικού ταµείου για προστασία των εργαζοµένων από εταιρείες
παραγωγής που πτωχεύουν.

Ειδικότερα θέµατα:
•

Βοηθητικοί ηθοποιοί: Αυτοµατοποίηση µετατροπής εργόσηµου σε ένσηµο. Μετά το
8ωρο να πληρώνονται υπερωρίες.

•

Ανάθεση εκµετάλλευσης συγγενικών δικαιωµάτων µόνο από οργανισµούς
συλλογικής διαχείρισης, ακόµα και για τα διαδικτυακά συγγενικά δικαιώµατα
(ΔΙΟΝΥΣΟΣ). Επίσης, να οριστεί κατ’ ελάχιστο ποσοστό συγγενικών δικαιωµάτων
όλων των συντελεστών ηθοποιών κ.λπ. για τις παραγωγές –ιδίως για τις
επιχορηγούµενες– συµπεριλαµβανοµένου του ποσού εγγραφής και του δικαιώµατος
για live-streaming (διαδικτυακή µετάδοση της παράστασης).

•

Επαναφορά δωρεάν εισόδου ηθοποιών σε αρχαιολογικούς χώρους και µουσεία.

•

Στήριξη θεατρικών εισιτηρίων µέσω ΟΑΕΔ (σε αντικατάσταση των εργατικών
εισιτηρίων).

•

Ειδικότερα στο Κουκλοθέατρο:
o

ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Καινούργια προγράµµατα για την επιχορήγηση νέων παραγωγών κουκλοθεάτρου που θα
παρουσιαστούν την περίοδο 2021-2022. Έµφαση στην παραγωγή παραστάσεων που θα
παρουσιαστούν ζωντανά µετά το τέλος των περιορισµών, ώστε να µην εξαντληθεί η στήριξη
στις ψηφιακές δράσεις. Σηµαντικό είναι οι νέες αιτήσεις να αφορούν όχι µόνο ΑΜΚΕ, αλλά
και Ατοµικές Επιχειρήσεις και Κοιν.Σ.Επ. και να δεσµευτεί ένα ποσοστό από τα κονδύλια
ειδικά για κουκλοθεατρικές παραγωγές. Εάν κρίνεται πρακτικά ευκολότερο και αµεσότερο, η
UNIMA θα µπορούσε να αναλάβει σε συνεννόηση µε το Υπουργείο τον διαµοιρασµό
συνολικού κονδυλίου στους ενδιαφερόµενους επαγγελµατίες.
o

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΟΥΚΛΟΠΑΙΚΤΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

Λόγω των ιδιαιτεροτήτων του κλάδου του κουκλοθεάτρου, δεν υπάρχει σχολή ή σωµατείο
στην Ελλάδα που να πιστοποιεί την επαγγελµατική ταυτότητα των καλλιτεχνών που
εργάζονται στο χώρο του κουκλοθεάτρου. Το κουκλοθέατρο, όπως και το θέατρο σκιών,
είναι µια παραδοσιακή τέχνη που σε µεγάλο ποσοστό µεταφέρεται από τον δάσκαλο στον
µαθητή χωρίς πιστοποιητικά αναγνωρισµένα από το κράτος. Κριτήριο για την ένταξη ενός
καλλιτέχνη κουκλοθεάτρου στο Μητρώο Καλλιτεχνών θα πρέπει να είναι η ίδια η
επαγγελµατική δραστηριότητα και το βιογραφικό του µέσα στα χρόνια. Σχετική βεβαίωση
επαγγελµατία κουκλοπαίκτη θα µπορούσε να αναλάβει να παραχωρεί το Ελληνικό Κέντρο
Κουκλοθεάτρου Unima Hellas, ο µοναδικός φορέας στην Ελλάδα που είναι πραγµατικά
αρµόδιος να παρέχει την πιστοποίηση που απαιτείται για την είσοδο στο µητρώο
καλλιτεχνών.
o

ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΖΩΝΤΑΝΑ ΣΤΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ

Στις περιόδους που είναι ανοιχτά τα σχολεία, θα πρέπει να δοθεί σαφής οδηγία στους
εκπαιδευτικούς για τον τρόπο που µπορούν να δέχονται τους θιάσους στα σχολεία τους.
Υπάρχουν πολλοί εκπαιδευτικοί που αναγνωρίζουν πόσο σηµαντικό είναι για τα παιδιά να
παρακολουθούν παραστάσεις και κατά τη διάρκεια της πανδηµίας, έχουν τους κατάλληλους
χώρους, τον τρόπο και τη διάθεση να συνεργαστούν µε τους θιάσους ώστε να τηρηθούν όλα
τα µέτρα προφύλαξης, αλλά διστάζουν καθώς δεν καλύπτονται νοµικά λόγω ασάφειας των
σχετικών εγκυκλίων. Σε αντιστοιχία µε την επιδότηση των εισιτηρίων στα θέατρα, θα πρέπει
επίσης να επιδοτηθούν και τα εισιτήρια για τις παραστάσεις στα σχολεία, ώστε να γίνει

βιώσιµη η πραγµατοποίηση παραστάσεων στις σχολικές αίθουσες τηρώντας τα τρέχοντα
µέτρα.
o

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Στην παρούσα φάση, οι περισσότεροι Δήµοι και Περιφέρειες εξαντλούν την υποστήριξη τους
στον πολιτισµό στην πραγµατοποίηση διαδικτυακών δράσεων και δεν αναλαµβάνουν την
ευθύνη να διοργανώσουν πολιτιστικές εκδηλώσεις ζωντανά. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν
τα δηµοτικά θέατρα και οι δηµόσιοι χώροι, ώστε να πραγµατοποιηθούν ζωντανά οι
εκδηλώσεις τηρώντας όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας. Θα θέλαµε να επισηµάνουµε
για µια ακόµα φορά την ιδιαιτερότητα της τέχνης µας που λόγω της φύσης της
προσαρµόζεται µε ευελιξία στις συνθήκες που επιβάλλει η περίοδος που διανύουµε. Η αγορά
παραστάσεων κουκλοθεάτρου από τους Δήµους και τις Περιφέρειες ώστε να προσφερθούν
δωρεάν στους δηµότες, µε χρήση των σχετικών κονδυλίων για την στήριξη του Πολιτισµού,
είναι ένας ουσιαστικός τρόπος να υποστηριχθεί η τέχνη του κουκλοθεάτρου, οι
επαγγελµατίες κουκλοπαίκτες και η ανάγκη των παιδιών και του κόσµου να παρακολουθήσει
κουκλοθέατρο ζωντανά. Επίσης, οι µικρής κλίµακας παραστάσεις µας οφείλουν να έχουν τη
θέση τους και στον δρόµο, προσφέροντας χαρά και χαµόγελα, θεωρώντας δεδοµένο τον
σεβασµό των κουκλοπαικτών στα µέτρα προστασίας. Ζητάµε τη στήριξη των Δήµων για να
διασφαλιστεί η προσφορά µικρής διάρκειας κουκλοθεατρικών δρώµενων σε εξωτερικό χώρο,
όπου παρατηρούνται τα µικρότερα ποσοστά διασποράς του ιού.
o

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ
ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Να ενταχθούν και οι εταιρείες που πραγµατοποιούν τις παραστάσεις τους σε σχολεία στην
ενίσχυση των επιχειρήσεων του πολιτισµού µε κάλυψη θέσεων/εισιτηρίου. Για τα
διαστήµατα που δεν επιτρέπονται οι παραστάσεις στα σχολεία, να υπάρξει ενίσχυση µε βάση
τον αριθµό των εισιτηρίων που κόπηκαν το αντίστοιχο διάστηµα της προηγούµενης χρονιάς.

ΜΟΥΣΙΚΗ

1. Πρόβλεψη αµοιβής για κάθε τραγουδιστή και µουσικό που εµφανίζεται σε
ραδιοτηλεοπτικά προγράµµατα αρχής γενοµένης από τα δηµόσια µέσα.
2. Πληρωµή από όλους τους κρατικούς και δηµοτικούς φορείς των Πνευµατικών και
Συγγενικών Δικαιωµάτων προς τους αντίστοιχους ΟΣΔ.
3. Δεσµεύση, µέσω της πολιτείας, των Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθµών για άµεση
υπογραφή των απαιτούµενων αδειών για τη χρήση έργων και την καταβολή της
οφειλόµενης αµοιβής σε όλους τους ΟΣΔ και την ΕΥΕΔ. Ύπαρξη κυρώσεων στα ΜΜΕ που
δεν πληρώνουν δικαιώµατα. Αυτή τη στιγµή, οι οφειλές προς τους αντίστοιχους ΟΣΔ είναι
µεγάλες, ενώ τα ΜΜΕ επιδοτήθηκαν δύο φορές από την κυβέρνηση.
4. Ενσωµάτωση της τελευταίας ευρωπαϊκής οδηγίας που εξασφαλίζει πνευµατικά αλλά και
συγγενικά δικαιώµατα σε όλες τις ψηφιακές χρήσεις και µέτρα προστασίας εθνικού
ρεπερτορίου όπως ποσοστώσεις ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων

ΧΟΡΟΣ
1. Αύξηση του προβλεπόµενου προϋπολογισµού για τον σύγχρονο χορό τουλάχιστον
κατά 50% και ενίσχυση του διαθέσιµου συνολικού ποσού των επιχορηγήσεων.
2. Ένταξη µαθήµατος σύγχρονου χορού στο επίσηµο σχολικό πρόγραµµα.
3. Δηµιουργία Στέγης Χορού - σκηνή αποκλειστικά για τον σύγχρονο χορό, που θα
λειτουργεί ως χώρος για πρόβες, έρευνα και καλλιτεχνική εξέλιξη, παραστάσεις,
residencies κ.α.
4. Ίδρυση Δηµόσιου Πανεπιστηµίου Χορού (στο πλαίσιο του Δηµόσιου Πανεπιστηµίου
Παραστατικών Τεχνών), καθώς ο χορός παραµένει η µόνη τέχνη για την οποία δεν έχει
ιδρυθεί πανεπιστηµιακό τµήµα ως ελάχιστη δυνατότητα για να σπουδάσει κανείς χορό σε
επίπεδο ανώτατων σπουδών.
5.

Ένταξη του Χορού σε ποσόστωση στον ετήσιο προγραµµατισµό εποπτευόµενων
φορέων όπως τα: Εθνικό Θέατρο, Κ.Θ.Β.Ε., ΔΗΠΕΘΕ, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και
Θεσσαλονίκης. Το ΥΠΠΟΑ να υποχρεώσει τους εποπτευόµενους φορείς ή τους µερικώς
χρηµατοδοτούµενους από το κράτος να έχουν ποσόστωση για παραγωγή παραστάσεων
χορού ανά έτος.
Πρόταση για ίδρυση Δηµοτικών Περιφερειακών Χοροθεάτρων - ΔΗΠΕΧΟ στην
επαρχία, κατά αντιστοιχία των ΔΗΠΕΘΕ, στη βάση ολοκληρωµένου σχεδιασµού για την
επιλογή των εκάστοτε διευθυντών µε συγκεκριµένα κριτήρια και διαφανείς διαδικασίες
(ανοιχτό κάλεσµα, συνολική πρόταση από τους αιτούντες, πολυφωνικές επιτροπές για την
επιλογή τους κ.λπ.).

6.

Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας Χορευτών µε εποπτευόµενους και ανεξάρτητους
φορείς.

7.

Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας Καθηγητών Χορού σε κρατικές και ιδιωτικές σχολές,
επαγγελµατικές και ερασιτεχνικές.

8. Ρήτρα στις επιχορηγούµενες παραγωγές για ελάχιστη αµοιβή (ωροµίσθιο ή µισθός
πλήρους ή µερικής απασχόλησης) των χορευτών στη βάση των αναγκών της εκάστοτε
παραγωγής.
9. Αναθεώρηση του πλαισίου χρηµατοδότησης της τέχνης του χορού. Σχεδιασµός
σταθερής στήριξης µέσω ολικών χρηµατοδοτήσεων –κι όχι µόνο επιχορηγήσεων– προς
φυσικά πρόσωπα και οµάδες χορού (χωρίς την απαίτηση νοµικής εκπροσώπησης µέσω
νοµικής µορφής) στη βάση της ανοικτής ετήσιας κυλιόµενης υποβολής αιτήσεων (χωρίς
προθεσµίες) για:
• Έρευνα και ανάπτυξη χορογραφικού έργου και µεθόδων (χωρίς την απαίτηση
παρουσίασης τελικού έργου).
• Ανταλλαγές και καλλιτεχνικές συνέργειες µε ινστιτούτα και καλλιτέχνες του
εξωτερικού.
• Καλλιτεχνική φιλοξενία (artistic residency).
• Περιοδεία παραγωγών σε επαρχία και εξωτερικό.
• Στήριξη συνολικού χορογραφικού έργου σε µακροπρόθεσµη βάση ενός
χορογράφου (όχι project-based αιτήσεις).
• Επιµόρφωση και σεµινάρια επαγγελµατιών χορευτών.
10. Μείωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης χορευτών στα 45 έτη και µείωση του
ορίου συνταξιοδότησης καθηγητών χορού στα 55 έτη.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
1. Να συντονιστούν τα αρµόδια Υπουργεία µε πρωτοβουλία του καθ᾽ ύλην αρµόδιου
Υπουργείου Πολιτισµού προκειµένου να επικαιροποιήσουν τον Νόµο περί
Κινηµατογράφου (3905/2010) και να χαράξουν µια εθνική στρατηγική για το Ελληνικό
Σινεµά, που να αφορά σε όλα τα στάδια: ανάπτυξη, παραγωγή, διανοµή.
2. Να εφαρµοστεί ο νόµος για το 1,5% και από τα ιδιωτικά κανάλια. Αν αυτά
εξακολουθούν να µην τον εφαρµόζουν να ενεργοποιηθούν οι ποινές, όπως αυτές
προβλέπονται στον ισχύοντα Νόµο περί Κινηµατογράφου (3905/2010).
3. Προώθηση, διάδοση, προβολή και αξιοποίηση της ελληνικής ταινίας τόσο στο
εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό ως πολύτιµου πολιτισµικού αγαθού, ιστορικού
τεκµηρίου και εξαγώγιµου επικοινωνιακού προϊόντος.
4. Θέσπιση κινήτρων για την υλοποίηση µοντέλων διανοµής που να εξασφαλίζουν τη
διάρκεια των προβολών και τη δηµιουργική προώθηση των ταινιών.
5. Δηµιουργία ψηφιακού αρχείου: Πολιτική µύησης των νέων γενιών στον ελληνικό
κινηµατογράφο ως περιουσιακό πολιτιστικό στοιχείο. Να ψηφιοποιηθούν οι κόπιες φιλµ
του ελληνικού κινηµατογράφου από την απαρχή του, να αρχειοθετηθούν και να
διαδοθούν µέσα από ηλεκτρονικές πλατφόρµες, κινηµατογραφικές αίθουσες, σχολεία και
οµίλους.
6. Ενίσχυση και επέκταση της κινηµατογραφικής παιδείας σε όλες τις βαθµίδες της
εκπαίδευσης µε στόχο την ανάπτυξη κοινού και τη διαµόρφωση µελλοντικών θεατών.
7. Εκσυγχρονισµός, ανανέωση των φορέων και των θεσµών που αποτελούν ενδιάµεσο
βήµα για την είσοδο στην κινηµατογραφική βιοµηχανία (σχολές, ινστιτούτα,
πανεπιστήµια, φεστιβάλ µικρού µήκους κ.ά.), µε στόχο µια εξωστρεφή θεωρητική και
τεχνική κατάρτιση. Ειδικά για τις σχολές υποκριτικής, το µάθηµα του κινηµατογράφου
να αποκτήσει µεγαλύτερη παρουσία και µε θεωρητική κατεύθυνση (Ιστορία
Κινηµατογράφου) και παράλληλα µε πρακτική κατεύθυνση (Υποκριτική στην κάµερα).
8. Υποστήριξη της διαρκούς επιµόρφωσης των ενεργών επαγγελµατιών σχετικά µε τις
σύγχρονες επαγγελµατικές πρακτικές, τεχνολογικές εξελίξεις και τάσεις της παγκόσµιας
αγοράς.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
1. Θεσµική κατοχύρωση επαγγελµατικών ιδιοτήτων που δεν έχουν έως σήµερα νοµική
αναγνώριση (επιµελητές, πολιτιστικοί διαχειριστές) µέσα από α) την περιγραφή εργασίας
και β) τη δηµιουργία νέων φορολογικών κωδικών (ΚΑΔ) που να ανταποκρίνονται στις
επαγγελµατικές ιδιότητες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του πολιτισµού.
2. Εκσυγχρονισµός των ήδη υπαρχόντων ΚΑΔ των εργαζοµένων στις εικαστικές τέχνες.
3. Προάσπιση του δικαιώµατος πρόσβασης στο σύστηµα υγείας και ιατροφαρµακευτική
περίθαλψη στην Ελλάδα, καθώς αυτή τη στιγµή οι εικαστικοί εκδίδουν ακόµα βιβλιάριο
απορίας.
4. Μείωση των δηµοτικών τελών και φόρων για εργαστήρια εικαστικών και
ανεξάρτητων χώρων.

SUPPORT art
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