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   Αρ. Πρωτοκόλλου 1907                                                                              

                                                                               Προς: 

                                                                               α) Τον Πρωθυπουργό  

                                                                               β) τον Υπουργό Οικονομικών τους Υφυπουργούς    

                                                                               και τους Γ. Γραμματείς, 

                                                                               γ) τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής 

                                                                               Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης & τους   

                                                                               Υφυπουργούς  και τους Γ. Γραμματείς, 

                                                                               δ) την Υπουργό Πολιτισμού και τους Γ.                         

                                                                               Γραμματείς 

Θεσσαλονίκη, 24/03/2020                                                         

«Ανοιχτή επιστολή – γνωστοποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Μ.Β.Ε. με θέμα την 

διεύρυνση των προϋποθέσεων για την παροχή της έκτακτης επιδότησης». 

 

Αξιότιμοι Κυρίες, Κύριοι! 

Οι εργαζόμενοι στον κλάδο μας (μουσικοί, τραγουδιστές, ηχολήπτες, Dj's, φωτιστές, παραγωγοί), έλαβαν 

γνώση των εκτάκτων οικονομικών μέτρων που εξαγγείλατε. 

Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι το χρονικό όριο που έχει τεθεί για την 

έκτακτη επιδότηση (πρόσληψη ή δελτίο παροχής από την 1η Μαρτίου και μετά), δυστυχώς εξαιρεί μεγάλο 

κομμάτι εργαζομένων του κλάδου μας, δεδομένου ότι ματαιώθηκαν όλες οι εκδηλώσεις της Αποκριάς και 

της Καθαρής Δευτέρας (2 Μαρτίου) και στη συνέχεια όσο περνούσαν οι ημέρες ακυρώνονταν καθημερινά 

σχεδόν όλες οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, με αποτέλεσμα να είναι πάρα πολλοί οι συνάδελφοι που δεν 

έχουν εργαστεί μέσα στον μήνα Μάρτιο. Επίσης δεν συμπεριλαμβάνονται οι μουσικοί και καθηγητές 

μουσικής που πολλοί εργάζονται με εργόσημο, οι πλανόδιοι μουσικοί και οι μουσικοί του δρόμου .  

Λόγω της δύσκολης έκτακτης κατάστασης που όλοι μας βιώνουμε, αλλά και λόγω της φύσης του 

επαγγέλματος μας που είναι ούτως ή άλλως εποχιακό, παρακαλούμε να μεριμνήσετε ώστε να ενταχθούν στο 

κατά τα άλλα ιδιαίτερα βοηθητικό μέτρο και όσοι βεβαιωμένα εργάστηκαν κατά τους μήνες Ιανουάριο και 

Φεβρουάριο ή μπορούν να πιστοποιήσουν την επαγγελματική τους ιδιότητα με βεβαίωση των οικείων 

σωματείων, εφόσον φυσικά δεν δικαιούνται την επιδότηση από άλλη παράλληλη επαγγελματική 

δραστηριότητα.  

 

Οι ρυθμίσεις είναι απόλυτα αναγκαίες και περιμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας. 

 

Με τιμή, 

για τον Σύλλογο Μουσικών Βορείου Ελλάδος  

Ο Πρόεδρος: Πέτρος Καράλης  

Ο Γ. Γραμματέας: Θεόδωρος Χριστόπουλος 

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου:  
Δημήτρης Ζερβουδάκης  

Μαίρη Δούτση  

Χαράλαμπος Γιαγκούδης 

Θανάσης Μηλιώκας 

Χριστίνα Κωστάκη 

Νίκος Γρηγοριάδης 

Δημήτρης Σφίγγος 

Ε Τ Ο Σ   Ι Δ Ρ Υ Σ Ε Ω Σ  1922 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

  ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1015 / 1922 

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Θ. 

 

ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 11 
54621 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΗΛ. 2310.271.698  

e-mail:smve220@yahoo.gr 

smve22@gmail.com 

FILIKIS ETAIRIAS 11 

54621 THESSALONIKI GREECE 
TEL. 2310.271.698  

e-mail:smve220@yahoo.gr 

smve22@gmail.com 

mailto:smve22@gmail.com
mailto:smve22@gmail.com

