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ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΛΥΘΗΚΕ  

Ο Σύλλογος Μουσικών Βορείου Ελλάδος προτάσσει ως ζητούμενο, την αναθέρμανση της εργασίας 

γενικότερα στον κλάδο. Εξάλλου, αυτό αποτελεί και έναν από τους σκοπούς της ίδρυσής του,  

το 1922 στη Θεσσαλονίκη.  

Σήμερα, βρισκόμαστε στο κομβικό σημείο, όπου το 60-70% του κλάδου,  

δεν λαμβάνει την επιδοματική στήριξη, λόγω λαθών στην τεχνική αντιμετώπισης του ζητήματος από την 

μια αλλά και λόγω απροθυμίας των συναρμόδιων υπουργείων να δώσουν λύση. Ταυτόχρονα 

παρατηρούμε μια «άνθιση» στις διαδικτυακές συναυλίες από κρατικούς φορείς μα και φορείς ιδιωτικού 

δικαίου, πολλές φορές μάλιστα, με την υπογραφή και χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού-

Αθλητισμού. Γνωρίζουμε σίγουρα, πως κανένα πλαίσιο δεν έχει τεθεί σε μια στοιχειώδη δημόσια 

διαβούλευση, των εμπλεκόμενων μερών για τις δράσεις αυτές ανά την Ελλάδα. Θα ήταν σωστό, να 

ανακοινωθεί δημόσια το θεσμικό (ποιος διοργανώνει), φορολογικό, εργασιακό και ασφαλιστικό ζήτημα. 

Νοιώθουμε πως, όλα βρίσκονται στον «αέρα». Στον αέρα είναι και το ζήτημα των πνευματικών μα και 

συγγενικών δικαιωμάτων. Μια κατάσταση ιδιαίτερα αρνητική σε ότι αφορά τέτοιου είδους διοργανώσεις. 

Διοργανώσεις που σαφώς αφορούν πνευματικά δημιουργήματα. 

Για τον ΣΜΒΕ είναι θεμιτή η αναθέρμανση της εργασίας, το επαναλαμβάνουμε με σαφήνεια. 

Περισσότερο σημαντική όμως αυτήν την ώρα, είναι αρχικά, η επιδοματική κάλυψη του κλάδου με το 

γνωστό 800άρι.  Στη συνέχεια και στα πλαίσια της αντιμετώπισης ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος 

χωρίς συναυλίες και εκδηλώσεις γενικά (καλοκαίρι), θεωρούμε πως είναι απολύτως αναγκαία , η ένταξή 

του κλάδου, στο μηχανισμό χορήγησης ταμείου ανεργίας. Πληροφορούμαστε  μάλιστα, από την 

συμμετοχή μας σε Ευρωπαϊκά δίκτυα, πως ήδη υπάρχουν Ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία διατίθενται για 

την  προστασία της εργασίας στις πληγείσες από την πανδημία χώρες. Με άμεση χρηματοδότηση από τα 

ΕΣΠΑ. Χρηματοδότηση που εξαιρείται από τον δημοσιονομικό έλεγχο της χώρας. Ζητάμε λοιπόν να 

υπάρξει άμεσα και με σαφήνεια,  ορισμός οριζόντιου μέτρου μηνιαίας αποζημίωσης, για όλους και για 

όλο το διάστημα, που διαρκεί η κρίση και τα μέτρα απαγόρευσης. Καλούμε για μια ακόμη φορά τους 

εκπροσώπους των συναρμόδιων υπουργείων, σε δημιουργικό διάλογο άμεσα. 

ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΛΥΘΗΚΕ… 

Καλούμε τους συνάδελφους, ομότεχνους, τεχνικούς, και όλους τους ανθρώπους του πολιτισμού, όπου 

κι αν βρίσκονται, όπου κι αν συμμετέχουν, να επικοινωνούν το μήνυμά μας.  

Στόχος μας να σπάσει η εκκωφαντική σιωπή γύρω από το ζήτημα. Μια ελάχιστη ένδειξη αλληλεγγύης 

στους δοκιμαζόμενους ήδη συναδέλφους, «εργάτες» του χώρου μας. 
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