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                  Προς:  
 

1. Υπουργό Οικονομικών 

κ. Χρήστο Σταϊκούρα. 

2. Υπουργό Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων κ. Άδωνη 

Γεωργιάδη. 

3. Υφυπουργό Σύγχρονου 

Πολιτισμού κ. Νικόλα 

Γιατρομανωλάκη. 

4. Υφυπουργό Πολιτισμού και 

Αθλητισμού με αρμοδιότητα σε 

θέματα αθλητισμού κ. Ελευθέριο 

Αυγενάκη. 

 

ΘΕΜΑ: Άμεση λήψη σειράς μέτρων ειδικής μέριμνας για τις επιχειρήσεις  

γυμναστηρίων και σχολών χορού, που λειτουργούν στα διοικητικά όρια του Δήμου 

Εορδαίας. 

 

Κύριοι Υπουργοί, 

Στην Εορδαία λειτουργούν 9 γυμναστήρια και 2 σχολές χορού. Οι επιχειρήσεις αυτές 

απασχολούν σημαντικό αριθμό εξειδικευμένων εργαζομένων, αλλά και βοηθητικού 

προσωπικού, ενώ παρέμειναν κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια και της πρώτης καραντίνας 

έχοντας μέχρι σήμερα περίπου εννέα (9) μήνες χωρίς να λειτουργούν ( ο Δήμος Εορδαίας 

βρίσκεται σε κατάσταση lockdown από τον Οκτώβριο του 2020), με αποτέλεσμα να έχουν 
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οδηγηθεί σήμερα σε απελπιστική κατάσταση και πλέον, να αντιμετωπίζουν σοβαρότατους 

κινδύνους ως προς τη βιωσιμότητά τους. Τόσο τα γυμναστήρια, όσο και οι σχολές χορού, 

χρησιμοποιούν εγκαταστάσεις πολλών τετραγωνικών μέτρων και αντιλαμβάνεσθε ότι τα κόστη 

συντήρησης είναι πολύ υψηλά.  

 

Αν συνυπολογιστεί και το γεγονός ότι η ευρύτερη περιοχή είναι αυτή της οποίας η τοπική 

οικονομία θα επηρεαστεί σε μέγιστο βαθμό από την επικείμενη απολιγνιτοποίηση της χώρας, 

γίνεται αντιληπτό ότι τίθεται πλέον ζήτημα επιβίωσης και είναι απόλυτη αναγκαιότητα η λήψη 

δέσμης μέτρων. 

 

Για τους λόγους αυτούς ζητούμε την έμπρακτη ενίσχυση της Πολιτείας προς τους ιδιοκτήτες 

γυμναστηρίων και σχολών χορού, που μετά τους παρατεταμένους μήνες που βρίσκονται σε 

αναστολή λειτουργίας κινδυνεύουν με οικονομικό αφανισμό, έχοντας χάσει μία ολόκληρη 

σεζόν και χάνοντας ήδη τους πρώτους μήνες της δεύτερης, καθότι λόγω της φύσης 

λειτουργίας των συγκεκριμένων επιχειρήσεων οι θερινοί μήνες θεωρούνται «νεκροί». 

 

Θεωρούμε λοιπόν απολύτως αναγκαία την λήψη συγκεκριμένων μέτρων από πλευράς της 

Ελληνικής Κυβέρνησης, μέσω των αρμοδίων Υπουργείων, εν είδει ειδικής μέριμνας για τις 

εν λόγω επιχειρήσεις του Δήμου Εορδαίας, με σκοπό την τόνωση και την στήριξη τους η 

οποία έχει πλέον καταστεί ζωτικής σημασίας. 

 

 

Πιο συγκεκριμένα τα μέτρα τα οποία προτείνονται είναι τα ακόλουθα: 

1.  Να λάβουν το 35% της επιστρεπτέας προκαταβολής (1η, 2η και 3η), όσοι 

ιδιοκτήτες γυμναστηρίων και σχολών χορού της Εορδαίας δεν έχουν λάβει. 

Σημαντικό είναι για την καταβολή αυτών των ποσών να τηρηθούν τα κριτήρια 

των επόμενων επιστρεπτέων. 

2. Εφάπαξ βοήθημα ύψους 3.000 ευρώ σε κάθε μία από τις προαναφερόμενες 

επιχειρήσεις. 

3. Στην 7η επιστρεπτέα προκαταβολή να μπει μίνιμουμ πλαφόν τα 4.000 ευρώ. 
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4.  Ένταξη των ΚΑΔ των επιχειρήσεων στο ΕΣΠΑ της επόμενης προγραμματικής 

περιόδου, ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικές με εκσυγχρονισμό του 

εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων. 

  

Ο Δήμος Εορδαίας από πλευράς του στάθηκε έμπρακτος αρωγός στις πληττόμενες 

επιχειρήσεις της περιοχής μας που δοκιμάστηκαν κατ’ επανάληψη, καθώς με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, έχουμε την πλήρη απαλλαγή τους από την καταβολή δημοτικών 

τελών για το διάστημα που η περιοχή μας τελούσε υπό καθεστώς αυστηρού lockdown. 

Ανάλογες αποφάσεις για στήριξη των πληττόμενων επιχειρήσεων πάρθηκαν από τα 

Διοικητικά Συμβούλια των Δημοτικών Επιχειρήσεων και των Νομικών Προσώπων του δήμου 

μας. 

 

Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία είναι αυτονόητη υποχρέωση της Ελληνικής Πολιτείας να 

καταβάλλει εμπράκτως κάθε προσπάθεια στήριξης των πολιτών που έχουν πληγεί 

περισσότερο, με ζητούμενο την προστασία της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής του 

τόπου μας. Η από πλευράς σας άμεση θετική ανταπόκριση κρίνεται αναγκαία για την 

επιβίωση όλων των προαναφερόμενων επιχειρήσεων της περιοχής μας. 

 

Αναμένοντας τα περαιτέρω ευχαριστούμε εκ των προτέρων και βρισκόμαστε στην διάθεσή 

σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση. 

 

 

O Δήμαρχος Εορδαίας 

 

 

Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

 

 

 

Κοινοποίηση: 

1. Βουλευτές Ν. Κοζάνης. 

2. Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας κ. Γεώργιο Κασαπίδη. 
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