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Προς: Σύλλογο Μουσικών Βορείου Ελλάδος, 

πρόεδρο, κ. Πέτρο Καράλη

Αγαπητέ κ. Καράλη, 

Έλαβα γνώση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μουσικοί και οι εργαζόμενοι
σε συναφή επαγγέλματα, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και κατανοώ το αίτημά σας για
οικονομική στήριξη του κλάδου. 

 Η Κυβέρνηση και οι αρμόδιοι Υπουργοί προβαίνουν συνεχώς στην επανεξέταση των
ανακοινωθέντων μέτρων στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων, αναλόγως των συνθηκών
που διαμορφώνονται από τις επιπτώσεις του κορωνοϊού.  

Στο πλαίσιο αυτό, προσωπικά, ως βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης, κατέθεσα σχετική
ερώτηση στη Βουλή,  αναφορικά με την ένταξη στα μέτρα στήριξης των μουσικών και των
εργαζόμενων σε συναφή επαγγέλματα, λαμβάνοντας υπόψιν και τη σχετική επιστολή που
μου αποστείλατε με τα αιτήματά σας. 

Συγκεκριμένα, εκθέτοντας αναλυτικά τα ζητήματα που θέτει ο Σύλλογος Μουσικών
Βορείου  Ελλάδος,  ρωτώ  τους  Υπουργούς  Οικονομικών  και  Εργασίας  &  Κοινωνικών
Υποθέσεων, αν προτίθενται να λάβουν μέτρα για τη στήριξη του κλάδου των μουσικών και
των εργαζόμενων σε συναφή επαγγέλματα και συγκεκριμένα όσων εξ’ αυτών εξαιρούνται
από τα μέτρα στήριξης των εργαζόμενων, όπως θεσμοθετήθηκαν με τις εκδοθείσες ΠΝΠ και
εξειδικεύτηκαν με τις αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις.

Συνημμένα σας αποστέλλω το επίσημο έγγραφο της  ερώτησης που κατέθεσα στη
Βουλή, με αριθμ. πρωτ. 5555/7-4-2020, το οποίο μπορείτε να κοινοποιήσετε στα μέλη του
Συλλόγου σας και να το αναρτήσετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ενημερωθούν
και οι υπόλοιποι συνάδελφοι σας. 

Ως  βουλευτής  Α΄  Θεσσαλονίκης,  αλλά  και  ως  δικηγόρος  με  εξειδίκευση  στο
Εργατικό Δίκαιο βρίσκομαι στη διάθεσή σας να επικοινωνείτε μαζί μου και να μου θέτετε
όποιο ζήτημα απασχολεί τον κλάδο σας, ώστε να το προωθήσω αρμοδίως.

Με εκτίμηση
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