
 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 

 
   Θεσσαλονίκη, 13/09/2021 

 
Του:  Κωνσταντίνου Χήτα, Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης 
 
ΠΡΟΣ:  Τον κ. Υπουργό Οικονομικών 
  Τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
 
ΘΕΜΑ: «Αντισταθμιστικά μέτρα υπέρ των γυμναστηρίων λόγω των νέων 

περιοριστικών υγειονομικών μέτρων» 
 
 
Κύριοι, κύριοι Υπουργοί, 
 
Σύμφωνα με τα νέα υγειονομικά μέτρα κατά της πανδημίας του κορωνοϊού που 
ανακοινώσατε, στα γυμναστήρια, από την 13η Σεπτεμβρίου, μπορούν να εισέρχονται 
μόνον εμβολιασμένοι και όσοι έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου. Οι 
ανεμβολίαστοι θα έχουν πρόσβαση με «rapid test» 48 ωρών, του οποίου το κόστος για 
μια ορθή εκγύμναση στους ως άνω χώρους θα ανέρχεται σε 80 - 120 €/μήνα. Ήδη, 
όμως, ο συγκεκριμένος κλάδος έχει πληγεί από το προηγηθέν πολύμηνο καθολικό 
κλείσιμο («lockdown») με συνέπεια να έχουν ήδη κλείσει το 10-12% των γυμναστηρίων, 
κατά δήλωση του Γενικού Γραμματέα του Συλλόγου Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων 
Θεσσαλονίκης, στην ιστοσελίδα του Διαδικτύου “ThessToday.gr”, κατά την 26η του 
περασμένου Αυγούστου, κ. Κώστα Κοπαρανίδη. Την δεινή αυτή οικονομική κατάσταση 
επιδείνωσε το πρόσφατο καλοκαίρι, κατά το οποίο, παγίως, η κίνηση στα γυμναστήρια 
είναι αισθητά μειωμένη. Το πελατολόγιό τους είναι στην πλειοψηφία νέοι ανεμβολίαστοι, 
οι οποίοι θα αναγκαστούν, λόγω του κόστους των «rapid test», είτε να διακόψουν μόνοι 
τους την εκγύμνασή τους, είτε να διωχθούν από τα γυμναστήρια, ως ανεμβολίαστοι, με 
αποτέλεσμα την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης των γυμναστηρίων και το 
αναπόφευκτο κλείσιμο των περισσότερων εξ’ αυτών. 
 
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, 
 
 
Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί: 
 
Προτίθεσθε να επαναφέρετε σε ισχύ, ειδικά για τα γυμναστήρια, την επιδότηση ενοικίου, 
την χρηματοδότησή τους με τον θεσμό της μη επιστρεπτέας προκαταβολής, καθώς και 
το δικαίωμά τους να θέτουν τους εργαζόμενούς τους σε καθεστώς αναστολής εργασίας, 
ενόψει των τρεχόντων ως άνω υγειονομικών μέτρων, αφού, χωρίς τις εδώ 
προτεινόμενες παρεμβάσεις, θα προκληθούν αθρόα κλεισίματα των εν λόγω 
επιχειρήσεων; 
 
 
Ο ερωτών βουλευτής 
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