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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Θέμα: «Στήριξη καλλιτεχνών που υπηρετούν τη δημοτική παράδοση»
Ο κλάδος των καλλιτεχνών, οι οποίοι βιοπορίζονται κυρίως μέσω των πανηγυριών
και άλλων συναφών εκδηλώσεων, είναι ιδιαίτερα μεγάλος και αφορά εκατοντάδες
οικογένειες σε όλη την επικράτεια. Συνεπώς, η εύλογη αναστολή διεξαγωγής των
εκδηλώσεων αυτών, εξαιτίας της πανδημικής κρίσης, αποτελεί γεγονός το οποίο έχει
προξενήσει τεράστια προβλήματα βιοπορισμού στους επαγγελματίες μουσικούς και τους
έχει οδηγήσει στην αβεβαιότητα.
Οι εν λόγω επαγγελματίες παραμένουν άνεργοι από τα μέσα Μαρτίου, περίοδο
έναρξης της γενικής απαγόρευσης των καλλιτεχνικών δρώμενων, ενώ έκτοτε έχουν λάβει
μόνο το επίδομα ειδικού σκοπού, συνολικού ύψους 1.334 ευρώ. Όπως καθίσταται
αντιληπτό, η συγκεκριμένη χρηματική ενίσχυση δεν είναι επ’ ουδενί επαρκής για την
εξασφάλιση των προς το ζην για μια περίοδο συνολικά πέντε (5) μηνών.
Παρά την επανέναρξη της οικονομικής δραστηριότητας, οι απαγορεύσεις για τη
διεξαγωγή πανηγυριών και άλλων παρεμφερών εκδηλώσεων παραμένουν, με συνέπεια
την απώλεια κυριολεκτικά της θερινής περιόδου για τους καλλιτέχνες της δημοτικής
παράδοσης. Έτσι, η άμεση λήψη μέτρων στήριξης του κλάδου αποτελεί μονόδρομο. Τα
μέτρα αυτά θα μπορούσαν να σχετίζονται τόσο με την απαλλαγή από τρέχουσες
υποχρεώσεις, όσο και με την καταβολή επιδομάτων στήριξης. Για παράδειγμα, στον
σχεδιασμό των μέτρων, θα μπορούσαν ληφθούν υπόψη κι αυτά που ζητούν οι φορείς
εκπροσώπησης των εν λόγω κλάδων, τα οποία είναι τα εξής:
1.

Η απαλλαγή από την καταβολή εισφορών ΕΦΚΑ, προκειμένου να διατηρηθεί

η ασφαλιστική ικανότητα των ίδιων των καλλιτεχνών και των προστατευόμενων
μελών των οικογενειών τους.

2.

Η κάλυψη εξ ολοκλήρου τον απαιτούμενων ενσήμων για τη διασφάλιση της

ασφαλιστικής ικανότητας μουσικών και τη λήψη του εποχικού επιδόματος για τα έτη
2020 και 2021 αντίστοιχα.
3.

Η άμεση νομοθετική ρύθμιση για τη μείωση του ορίου συνταξιοδότησης σε

μουσικούς, που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα κατά τα έτη 2021 και 2022
αντίστοιχα.
4.

Η συνέχιση της καταβολής του ειδικού βοηθήματος για τους μήνες, που

απαγορεύονται τα πανηγύρια – πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά και για όσο καιρό θα
βρίσκονται εκτός εργασίας, προσαυξημένο κατά 20% για κάθε προστατευόμενο
μέλος.
5.

Η εξαίρεση από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος, καθώς και την

καταβολή φόρων και προκαταβολών για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021.
Επειδή η ανάγκη ενίσχυσης των καλλιτεχνών, που υπηρετούν τη δημοτική παράδοση,
είναι άμεση, λόγω της συνεχιζόμενης παραμονής τους σε καθεστώς ανεργίας.
Επειδή η επιστροφή στην κανονικότητα και η πλήρης επανέναρξη της οικονομικής
δραστηριότητας είναι αβέβαιη.
Επειδή η κυβέρνηση δεν έχει υιοθετήσει τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για θεσμοθέτηση ενός
εισοδήματος έκτακτης ανάγκης, το οποίο θα λαμβάνει υπόψιν του το σύνολο του
νοικοκυριού των πολιτών που έχουν δει μείωση του εισοδήματός τους λόγω του
κορονοϊού, και το οποίο θα βοηθούσε ουσιαστικά τις περιπτώσεις των καλλιτεχνών που
υπηρετούν τη δημοτική παράδοση.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει το Υπουργείο για τη στήριξη των καλλιτεχνών, οι οποίοι
υπηρετούν τη δημοτική παράδοση;
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