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ΠΡΟΣ :  Υπηρεσία Συντονισμού 

Γραφείο Νομικών και 
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για απάντηση στην υπ’ αριθ. 5504/30-3-2021 Ερώτηση του Βουλευτή 
ΝΔ κου Μ. Κόνσολα με θέμα «Μέτρα στήριξης για τους ιδιοκτήτες των 
γμναστηρίων».

Σχετ.: Το υπ’ αριθ. 38699/1-4-2021 Υπηρεσιακό Σημείωμα του ΥΠΑΝΕ/Γραφείο Νομικών και 
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.

Σε απάντηση της υπ’ αριθ. 5504/30-3-2021 Ερώτησης του θέματος, σημειώνονται τα εξής:

Η πανδημία COVID-19 έχει επιφέρει σε πάρα πολλές επιχειρήσεις συνθήκες που 
διαφέρουν σημαντικά από τις συνήθεις συνθήκες στις οποίες λειτουργούν κανονικά σε 
βαθμό που να υπονομεύεται η βιωσιμότητά τους. Τα γυμναστήρια και οι παιδότοποι της 
χώρας, είναι από τις πλέον πληττόμενες επιχειρήσεις σχετικά. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
σχετικές οδηγίες της Κυβέρνησης, το Υπουργείο Ανάπτυξης προτίθεται να προχωρήσει 
στην προκήρυξη στοχευμένης δράσης μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ειδικά για αυτές τις 
επιχειρήσεις που αναμφισβήτητα έχουν πληγεί σημαντικά καθώς παραμένουν για πολύ 
μεγάλο χρονικό διάστημα σε υποχρεωτική αναστολή φυσικής λειτουργίας.  

Η δράση θα καλύπτει, με τη μορφή ενίσχυσης λειτουργικών δαπανών και κόστους 
απασχόλησης, μέρος του απολεσθέντος κύκλου εργασιών των γυμναστηρίων και των 
παιδότοπων δίνοντας ένα κίνητρο για τη διατήρηση της απασχόλησης, μόλις οι 
δραστηριότητες αυτές εκκινήσουν εκ νέου. Με τον τρόπο αυτό η δράση συνιστά ένα μέτρο 
παροχής κινήτρων για την ενίσχυση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και την αποφυγή 
απώλειας θέσεων εργασίας.



Η δράση αναμένεται να προκηρυχθεί μέχρι το τέλος Απριλίου 2021.

    
Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης

Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ 

Γιώργος Ζερβός

Ο/Η ………………….

………………

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού κ. Αδ. Γεωργιάδη
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Ι. Τσακίρη
3. Γραφείο Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ κ. Δ. Σκάλκου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, 

Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
    
 

κ.α.α. 
ΓΕΝΝΑΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
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