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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΕΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ
Αγαπητοί Συνάδελφοι
Αυτές τις μέρες περνάμε μία μεγάλη κρίση η οποία προκύπτει από την πανδημία που
πλήττει και τη χώρα μας και έρχεται μετά από την λαίλαπα των αντιλαϊκών μέτρων
που πήρε η τωρινή κυβέρνηση σαν συνέχεια της πολιτικής των προηγούμενων και
που αφορούν στην δημόσια Υγεία, δηλ. κλείσιμο υγειονομικών μονάδων ,απολύσεις
προσωπικού, υποχρηματοδότηση των δημοσίων νοσοκομείων, υποβάθμιση συνθηκών
εργασίας των εργαζομένων στην υγεία.
Αυτή τη στιγμή που η χώρα μας στενάζει υπό το βάρος της οικονομικής κρίσης και του
προσφυγικού, η κυβέρνηση πασχίζει να πείσει την ελληνική κοινωνία ότι κάνει ό,τι
μπορεί για να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο από την πανδημία. Αποκαλύπτεται όμως η
γύμνια του συστήματος και αποδεικνύεται ότι η ιδιωτικοποίηση της δημόσιας υγείας,
η απαξίωση και υποβάθμιση των εργαζομένων σε αυτήν καθώς και η πριμοδότηση
των ιδιωτικών δομών είναι επικίνδυνη και εγκληματική , με τεράστιες συνέπειες για
την λαϊκή υγεία και για την οικονομία.
Την ίδια στιγμή που ο κρατικός μηχανισμός αδυνατεί να πάρει ουσιαστικά μέτρα
αφού τα νοσοκομεία και οι δημόσιες δομές ασφυκτιούν με αποτέλεσμα να μην
πραγματοποιούνται προληπτικές εξετάσεις , να διαθέτουν προστατευτικά είδη
(αντισηπτικά, μάσκες κλπ.) καθώς και να διαθέτουν κατάλληλους χώρους και
προσωπικό, να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν ουσιαστικά την πανδημία, οι
αντίστοιχες ιδιωτικές παζαρεύουν και κερδοσκοπούν.
Η πολυσυζητημένη τις μέρες αυτές "ατομική ευθύνη" γίνεται -τελικά- πέπλο
συγκάλυψης των κυβερνητικών και κρατικών ευθυνών διαχρονικά.
Δυστυχώς μια τέτοια κρίση δεν αντιμετωπίζεται με τσιρότα, προσευχές και
χειροκροτήματα…
Μία σοβαρή πτυχή της σημερινής κρίσιμης κατάστασης είναι η απόλυτα δυσχερής
θέση που βρίσκονται οι εργαζόμενοι με ελαστικές σχέσεις εργασίας και οι
αυτοαπασχολούμενοι που από τη μια προσπαθούν να προστατευθούν από τον
κορoνοϊό, από την άλλη αντιμετωπίζουν το φάσμα της αδυναμίας επιβίωσης εφ’ όσον
δεν έχουν έσοδα. Συχνά νοσούν αλλά μένουν αδιάγνωστοι αφού δεν μπορούν να
πληρώσουν για να εξεταστούν σε ιδιωτικά κέντρα. Η κρίση, σύμφωνα με τους

ειδικούς, ακόμα δεν έχει κορυφωθεί και το κλείσιμο των περισσότερων επιχειρήσεων
(για λόγους ελέγχου της επιδημίας) δημιουργεί σοβαρότατα προβλήματα επιβίωσης
σε όλους τους εργαζόμενους.
Οι καλλιτέχνες που στο μεγαλύτερο ποσοστό τους απασχολούνται με ανάλογες
συνθήκες , «ελεύθερα», με μπλοκάκι, ή ωρομίσθιοι, κάνοντας μαθήματα σε
Δήμους, σε ομάδες, στον ΟΑΕΔ, σε φροντιστήρια και ελεύθερα σπουδαστήρια
τέχνης, που δεν έχουν τα στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα και ασφάλιση,
αντιμετωπίζουν την απόλυτη ένδεια και ανασφάλεια. Το ΔΣ του ΕΕΤΕ ήδη ζήτησε
από τα συναρμόδια Υπουργεία να αντιμετωπίσει τους δασκάλους τέχνης που
εργάζονται με «σύμβαση έργου» ή ωρομίσθιοι στους Δήμους ως εργαζόμενους με
σχέσης εξαρτημένης εργασίας και να τους καταβάλει την αμοιβή τους μέχρι τη λήξη
της σύμβασής τους, καθώς και κάλεσε το ΥΠΠΟΑ να λάβει μέτρα προστασίας για τους
εικαστικούς εργαζόμενους στα εργαστήρια συντήρησης και αποκατάστασης έργων
του ΥΠΠΟΑ και στο ΤΑΠΑ.
Δυστυχώς ανοίγουν πολλά μέτωπα για τη χώρα μας και ένα από αυτά είναι η
αντιμετώπιση της πανδημίας, εκτός των συνθηκών ζωής, στους χώρους των
προσφύγων, όπου οι γενικότερες συνθήκες είναι απάνθρωπες και επικίνδυνες σε
κάθε περίπτωση για την υγεία των προσφύγων αλλά και των νησιωτών. Ήδη η
Κυβέρνηση με την ευκαιρία του κορoνοϊού ανακοίνωσε με μεγαλύτερη από πριν
ταχύτητα μέτρα δημιουργίας των περιβόητων «κλειστών δομών» δηλαδή φυλακών...
Το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας, οι εικαστικοί καλλιτέχνες που βιώνουμε
τις συνέπειες της πανδημίας και της οικονομικής κρίσης στη χειρότερη μορφή τους ,
απαιτούμε να παρθούν μέτρα προστασίας δραστικά για την αντιμετώπιση όλων των
εκφάνσεων αυτής της κατάστασης:
 Άμεση πρόσληψη ΜΟΝΙΜΟΥ προσωπικού ιατρικού και νοσηλευτικού.
Αντιθέτως, έγινε έκκληση για πρόσληψη συμβασιούχων με μπλοκάκι, πράγμα
που είναι φυσικό να μην έχει ανταπόκριση.
 Να ανοίξουν και να στελεχωθούν με προσωπικό όλες οι νοσοκομειακές
μονάδες και οι απαραίτητες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας για να μην
αναγκάζονται ακόμα και νοσούντες να πληρώνουν για τις απαραίτητες
εξετάσεις και να καλυφθούν όλες οι υγειονομικές ανάγκες της χώρας.
 Χρηματοδότηση των Δημόσιων δομών υγείας και νοσοκομειακός εξοπλισμός ,
καθώς και δωρεάν παροχή των απαραίτητων μέτρων προστασίας (αντισηπτικά,
μάσκες, γάντια κ.ά. ) σε όλους.
 Άμεσα να επιταχτούν ιδιωτικές δομές υγείας για τις πρόσθετες ανάγκες
νοσηλείας.
 Οικονομικά μέτρα για την ενίσχυση των ανέργων.
 Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων σε όλους τους χώρους εργασίας.
 Ίσα δικαιώματα στην Υγεία για αναπληρωτές και μόνιμους δημόσιους
λειτουργούς εκπαίδευσης.



Ανακούφιση όλων των εργαζομένων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων,
όσον αφορά τα χρέη στην Εφορία και τις τράπεζες.

Η όλη κατάσταση οξύνει ακόμα περισσότερο τα προβλήματα των εικαστικών όσον
αφορά στην καλλιτεχνική εργασία, δεδομένου ότι δεν έχουν εισακουστεί ως τώρα τα
αιτήματά μας για εξαίρεση της καλλιτεχνικής δημιουργίας από το ν. 4412/16 για τις
δημόσιες «προμήθειες», δεν έχει εφαρμοστεί από το 1997 ο νόμος για τη διάθεση του
1% για τη δημιουργία και τοποθέτηση έργων τέχνης σε δημόσιους χώρους και κτίρια
και δεν έχει λυθεί το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό των καλλιτεχνών...
Το Δ.Σ. του ΕΕΤΕ με σεβασμό απέναντι στην υγεία των εργαζόμενων και των
καλλιτεχνών, πήρε άμεσα μέτρα προστασίας. Πραγματοποίησε απολύμανση στους
χώρους των γραφείων του, εφάρμοσε κυλιόμενο ωράριο εργασίας των υπαλλήλων,
έδωσε άδεια σε εργαζόμενους υψηλού κινδύνου, πραγματοποιεί κανονικά τις
συνεδριάσεις του μέσω τηλεδιάσκεψης. Για να μην βάλει σε κίνδυνο την υγεία των
καλλιτεχνών ανακοίνωσε αναβολή της Γενικής Συνέλευσης και των εκλογικών
διαδικασιών επ’ αόριστον (όσο διαρκεί η πανδημία), και έκανε αίτημα στο
Υπουργείο Πολιτισμού ώστε να εκδοθεί Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την
παράταση της θητείας όλων των οργάνων του ΕΕΤΕ, του Διοικητικού Συμβουλίου,
των Επιτροπών Κατάταξης και Κρίσης και των Εφορειών, μέχρις ότου μπορέσουμε
με ασφάλεια για όλους να προχωρήσουμε στις αναγκαίες συλλογικές διαδικασίες.
Αγαπητοί Συνάδελφοι
Το Δ.Σ. θα παραμείνει δραστήριο, θα λειτουργεί κανονικά, θα παρακολουθεί τις
εξελίξεις, θα ενημερώνει τους εικαστικούς και θα είναι στην διάθεση όσων έχουν
ανάγκη ενημέρωσης και υποστήριξης.
Για το Δ.Σ. του ΕΕΤΕ
Η Πρόεδρος
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