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ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΤ 5-9-2019 

 
Η Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων με ψήφισμά της από την 
ετήσια Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 
2019 θεωρεί απαράδεκτο το δρομολογημένο περιορισμό της ελεύθερης 
πρόσβασης πολλών Σωματείων και Ενώσεων σε Πινακοθήκες, Μουσεία, 
Αρχαιολογικούς χώρους. 

Με το ΦΕΚ 2666, τεύχος Β΄, της 1ης Ιουλίου 2019, η προηγούμενη 
κυβέρνηση αφαιρεί από τους πτυχιούχους των Ανώτατων Σχολών Καλών 
Τεχνών (και από πολλούς άλλους), το δικαίωμα να αποκτήσουν Δελτίο 
ελεύθερης εισόδου σε Πινακοθήκες, Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους.  
Σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές, ο κάτοχος του πτυχίου ΑΣΚΤ μπορεί μεν 
να εισέρχεται σε μια Πινακοθήκη ως άνεργος, αλλά ΔΕΝ μπορεί να εισέρχεται 
ελεύθερα ως πτυχιούχος της Σχολής Καλών Τεχνών. Αν ο πτυχιούχος της 
ΑΣΚΤ, έστω και περιστασιακά, ετεροαπασχοληθεί, τότε αυτομάτως χάνει 
γενικώς το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασής του σε μουσεία και 
πινακοθήκες.  
Επίσης, πλήττονται οι ωρομίσθιοι και οι αναπληρωτές, οι οποίοι έχουν 
δικαίωμα στην έκδοση/ανανέωση του Δελτίου ελεύθερης εισόδου ΜΟΝΟ για 
το διάστημα που εργάζονται! Οι μη μόνιμοι εκπαιδευτικοί, ένα μεγάλο κομμάτι 
δηλαδή του διδακτικού προσωπικού, αν κατορθώσουν να μπουν σε αίθουσα 
διδασκαλίας (σε ένα πλαίσιο προσλήψεων που έχει γίνει ακόμη πιο σφιχτό, με 
προαπαιτούμενο κυνήγι μορίων), τιμωρούνται με εργασιακή τρομοκρατία –
παράλληλα με την εργασιακή τους επισφάλεια, τιμωρούνται με ανεργία τους 
καλοκαιρινούς μήνες –παράλληλα με τους χαμηλούς μισθούς τους, 
τιμωρούνται με περικοπή δικαιωμάτων –παράλληλα με τις διαμορφωμένες 
από το κράτος, ήδη υφιστάμενες, εργασιακές διακρίσεις και πολλές ταχύτητες 
εργαζομένων στην εκπαίδευση. 

Θα δούμε ότι το κείμενο ΔΕΝ αναφέρεται στα μέλη του Επιμελητηρίου, τα 
οποία πράγματι διατηρούν το δικαίωμα της ελεύθερης εισόδου, και αυτό είναι 
πολύ σωστό. Επιπλέον, βέβαια, είναι χρήσιμο να γνωρίζει κανείς ότι ο 
πτυχιούχος της ΑΣΚΤ ΔΕΝ εγγράφεται αυτοδικαίως ή αυτομάτως στο 
Επιμελητήριο αλλά με δική του πρωτοβουλία. 

Επίσης μεταξύ όλων των άλλων χάνουν το δικαίωμα στην ελεύθερη είσοδο 
και οι συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί λειτουργοί της Α' βάθμιας, Β' βάθμιας και Γ' 
βάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής οι οποίοι είχαν αυτό το δικαίωμα με το 
ΦΕΚ του 2016. Ανάμεσά τους, δεν εξαιρούνται προφανώς, οι συνταξιούχοι 
εικαστικοί εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μέχρι τώρα είχαν ελευθέρας και μόνο με την 
ιδιότητα του εκπαιδευτικού και όχι αποκλειστικά ως μέλη του ΕΕΤΕ. 

Με δεδομένο ότι η εφαρμογή του ΦΕΚ έχει χρονική αφετηρία την 1η 
Νοεμβρίου 2019, αυτός που θα κληθεί να υλοποιήσει το ψηφισμένο από την 
προηγούμενη κυβέρνηση μεταρρυθμιστικό νομοθέτημα, είναι η νέα 
κυβέρνηση.  
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Θα θέλαμε να υπενθυμίζουμε και να τονίσουμε ότι αν δεν υπήρχαν οι 
καλλιτέχνες που γεμίζουν τα Μουσεία και τις Πινακοθήκες με τα έργα τους, 
δεν θα υπήρχαν και οι χώροι που τα στεγάζουν, και στη συνέχεια δεν θα 
χρειάζονταν όλοι αυτοί που ασχολούνται με τα έργα τέχνης, ιστορικοί τέχνης, 
κριτικοί τέχνης, αρχαιολόγοι, συντηρητές, εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν σε 
προγράμματα για να προσεγγίσουν οι μαθητές τους τα μουσεία, και ακόμα 
παραπέρα όλοι αυτοί οι υπεύθυνοι φύλαξης, καθαριότητας, κλπ., δηλαδή ένας 
ολόκληρος μηχανισμός που μπορεί να τα αξιοποιεί ή να τα εμπορεύεται κλπ. 
Όλος αυτός ο μηχανισμός στηρίζεται στη δημιουργία του καλλιτέχνη από το 
παρελθόν μέχρι σήμερα. Είναι απαράδεκτο, θα λέγαμε είναι ύβρις προς τους 
καλλιτέχνες, να μην έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης στα 
εκθέματα των Μουσείων. 

Ζητούμε να ΜΗΝ καταργηθούν οι άδειες ελεύθερης πρόσβασης για τους 
εικαστικούς και για τις κατηγορίες πολλών άλλων δικαιούχων όπως ζητά ο 
ΣΕΚΑ στην παρακάτω πρόταση ψηφίσματός του. 

 

 

Να ανακληθεί ο δρομολογημένος περιορισμός στην ελεύθερη πρόσβαση πολλών 

κατηγοριών δικαιούχων σε Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς χώρους 

 

Με το ΦΕΚ 2666, τεύχος Β΄, της 1ης Ιουλίου 2019, το οποίο θα έχει εφαρμογή από 

την 1
η
 Νοεμβρίου 2019, αφαιρείται από μια σειρά μέχρι σήμερα δικαιούχων, το 

δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς χώρους.  

 

Ζητάμε να ΜΗΝ καταργηθούν οι άδειες ελεύθερης πρόσβασης για τις ακόλουθες 

κατηγορίες δικαιούχων: 

«Φοιτητές και σπουδαστές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Τεχνολογικών 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Στρατιωτικών Σχολών ή ισότιμων Σχολών των 

κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των Σχολών Ξεναγών, με την 

επίδειξη της φοιτητικής-σπουδαστικής τους ταυτότητας». 

 

«Πτυχιούχοι Ιστορικών και Αρχαιολογικών Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών 

καθώς και των Σχολών Αρχιτεκτονικής, των Ανώτατων Σχολών Καλών Τεχνών των 

Σχολών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, συμπεριλαμβανομένων και των 

Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, της ημεδαπής ή ισότιμων 

Σχολών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι κάτοχοι 

μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων των τμημάτων και των σχολών αυτών». 

 

«Πτυχιούχοι Μουσειακών Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της 

ημεδαπής ή ισότιμων Σχολών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς 

και οι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων των σπουδών αυτών». 

 

«Οι επί συμβάσει υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του 
Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων». 

Επιπλέον, για τους επί συμβάσει υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, του 

Μουσείου Ακρόπολης και του Μουσείου Κανελλοπούλου να ανακληθεί η διατύπωση 
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«Η ανανέωση του Δελτίου Ελεύθερης Εισόδου είναι δυνατή εφόσον συνεχίζεται η 

επαγγελματική σχέση με το ΥΠ.ΠΟ.Α., το Τ.Α.Π., το Μουσείο Ακρόπολης και το 

Μουσείο Κανελλοπούλου». 

 

«Οι συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί λειτουργοί της Α' βάθμιας, Β' βάθμιας και Γ' βάθμιας 

εκπαίδευσης της ημεδαπής». 

Επιπλέον, για τους αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς λειτουργούς της Α' 

βάθμιας, Β' βάθμιας και Γ' βάθμιας εκπαίδευσης να ανακληθεί η διατύπωση «Η 

ανανέωση του Δελτίου Ελεύθερης Εισόδου είναι δυνατή εφόσον ασκούν το 

εκπαιδευτικό λειτούργημα». 

 

 

 

 

 


