
 

 

Ηράκλειο, 19 Αυγούστου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον κ. Yπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Θέμα: Συνέχιση καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού στο κλάδο των 

μουσικών 

Ο Σύλλογος Mουσικών Βορείου Ελλάδος αναφέρει ότι ο κλάδος των μουσικών, 

ηχοληπτών καθώς και όλων των καλλιτεχνών που είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης 

ειδικού σκοπού μέσω του μητρώου καλλιτεχνών, έχει αποζημιωθεί μέχρι και τον 

μήνα Μάιο.  

Η αποζημίωση δε του Μαΐου, καταβλήθηκε τον μήνα Αύγουστο. 

Ο αριθμός των συναυλιών που διοργανώνουν είτε ιδιώτες παραγωγοί, είτε Δήμοι, 

Περιφέρειες και Σύλλογοι έχει μειωθεί δραματικά, ίσως και κατά 80% σε σχέση με τα 

χρόνια πριν την πανδημία. Τα μουσικά σχήματα έχουν συρρικνωθεί σε αριθμό 

μουσικών διότι οι παραγωγές δεν βγαίνουν οικονομικά.  

Τα Beach bars και τα μεγάλα clubs στα νησιά και στις τουριστικές περιοχές δεν 

διοργανώνουν βραδιές με ζωντανές εμφανίσεις μουσικών συγκροτημάτων από την 

ημέρα που απαγορεύτηκαν οι όρθιοι. Τα πανηγύρια δεν γίνονται. 

Το μόνο που έχει απομείνει είναι κάποιες ταβέρνες και κάποια μικρά καφέ μπαρ, 

όπου υποαπασχολούνται ελάχιστοι μουσικοί.  

Η αναγκαιότητα συνέχισης καταβολής της αποζημίωσης του κλάδου μας για τους 

επόμενους μήνες, είναι δίκαιη και αναγκαία, αφού ο κλάδος παραμένει πληττόμενος.  

 

Καμία επιχείρηση με την μισή χωρητικότητα δεν προσλαμβάνει μουσικούς. 

 

Οι επιχειρήσεις που μπορούν να απασχολήσουν ορχήστρες σε εξωτερικούς χώρους 

είναι ελάχιστες, διότι όπως όλοι γνωρίζουμε, οι άδειες μουσικών οργάνων αφορούν 

μόνον κλειστούς χώρους.  

 

Ο κλάδος μαστίζεται από πρωτοφανή και απίστευτη ανεργία, κάτι που εύκολα 

τεκμηριώνεται από τα στοιχεία προσλήψεων των ειδικοτήτων μας στο σύστημα 

«Εργάνη». 

Παράλληλα, δεν γνωρίζει κανείς, αν και πότε θα εμφανιστούν τα ένσημα που οφείλει 

να καταχωρήσει το Υπουργείο Εργασίας σε όσους ήταν δικαιούχοι των 

αποζημιώσεων, ούτος ώστε να γνωρίζουν αν θα μπορούν να εγγραφούν στους 

καταλόγους ανέργων και να λάβουν ταμείο ανεργίας. 
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Θα συνεχίσει η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού στον κλάδο των 

μουσικών; 

 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

 

Γεώργιος Λογιάδης 

 

 

 




