
 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

Για τους κ.κ. Υπουργούς: 
 1. Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων 

2. Πολιτισμού & Αθλητισμού 
 

Θέμα: «Καταγγελίες εργαζομένων στον Πολιτισμό για τη διαδικασία καταβολής 

του  εποχικού επιδόματος και των αποζημιώσεων ειδικού σκοπού» 

 

Η Βουλευτής Κοζάνης κ. Βέττα Καλλιόπη και 32 ακόμη Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ 

καταθέτουν προς τους κ.κ. Υπουργούς Εργασίας και Πολιτισμού αναφορά, με 

συνημμένες τις από 27.10.2021 και 02.11.2021 επιστολές της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος, στις οποίες αποτυπώνονται σοβαρά λάθη στη 

διαδικασία καταβολής του εποχικού επιδόματος στους δικαιούχους εργαζόμενους 

στον πολιτισμό, τα οποία οδηγούν, κατ’ επέκταση, σε απόρριψη των αιτήσεών τους. 

Σε αυτή τη διαδικασία παρατηρούνται, είτε περιπτώσεις καταγραφής τους με 

διαφορετικούς κωδικούς από αυτούς του Μητρώου Καλλιτεχνών είτε περιπτώσεις 

που τους αποδόθηκαν ένσημα διαφορετικών ειδικοτήτων, ενώ υπάρχουν και 

περιπτώσεις για τις οποίες υπολογίστηκαν ένσημα βάσει τεκμαρτού εισοδήματος, 

δηλαδή πολύ λιγότερα από τα ρητώς υπεσχημένα 25 ένσημα για κάθε μήνα 

αποζημίωσης. Επιπλέον οι εργαζόμενοι αναφέρονται στα τεράστια προβλήματα που 

έχουν προκύψει και στην καταβολή των αποζημιώσεων ειδικού σκοπού για τους 

μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2021, ενώ παράλληλα επισημαίνουν ότι, παρά τις 

διαβεβαιώσεις, δεν έχει ακόμη ανοίξει η διαδικασία ένταξης στα μέτρα στήριξης για 

όσους εγγράφονται στο Μητρώο Καλλιτεχνών μετά τις 10 Ιανουαρίου 2021. Όπως 

όμως δικαίως υποστηρίζει η ΠΟΘΑ, αυτά τα λάθη και οι καθυστερήσεις αφορούν 

αληθινές ζωές, αληθινών ανθρώπων που εργάζονται στον πιο σκληρά δοκιμαζόμενο 

κλάδο από την πανδημία και αιτείται απαντήσεων . 

 

Επισυνάπτεται η επιστολή με τα αναφερόμενα σχετικά. 

Παρακαλούμε για την απάντησή σας και τις σχετικές ενέργειες καθώς και να 

μας ενημερώσετε σχετικά. 

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2021  



 

Οι καταθέτοντες Βουλευτές 

Καλλιόπη Βέττα 

 

Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος 

Βαρδάκης Σωκράτης 

Βασιλικός Βασίλης 

Γιαννούλης Χρήστος 

Γκιόλας Γιάννης 

Δρίτσας Θεόδωρος 

Θραψανιώτης Εμμανουήλ 

Κασσιμάτη Νίνα 

Καφαντάρη Χαρά 

Λάππας Σπύρος 

Μάλαμα Κυριακή 

Μαμουλάκης Χάρης 

Μάρκου Κωνσταντίνος 

Μωραΐτης Θάνος 

Νοτοπούλου Αικατερίνη 

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα 

Παπαηλιού Γεώργιος 

Παπανάτσιου Αικατερίνη 

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη) 

Πούλου Παναγιού 

Ραγκούσης Γιάννης 

Σκουρλέτης Παναγιώτης 

Σκούφα Μπέττυ 



Συρμαλένιος Νικόλαος 

Τζούφη Μερόπη 

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος 

Τσίπρας Γεώργιος 

Φωτίου Θεανώ 

Χαρίτου Δημήτριος 

Χατζηγιαννάκης Μίλτος 

Χρηστίδου Ραλλία 

Ψυχογιός Γεώργιος 

 


