
                          Ηράκλειο, Φεβρουάριος 2021 

ΠΡΟ: Αρμόδιο φορζα 

     ΠΡΟΣΑΗ 

ΣΩΝ ΘΔΘΟΚΣΗΣΩΝ ΓΤΜΝΑΣΗΡΘΩΝ ΗΡΑΚΛΕΘΟΤ 

Με ηελ παξνχζα επηζηνιή, ζαο γλσζηνπνηνχκε ηα παξαθάησ δεηήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ 

νη επηρεηξήζεηο ησλ γπκλαζηεξίσλ,  σο ν πιένλ δεκησκέλνο θιάδνο ηεο νηθνλνκίαο ιφγσ ηεο 

παλδεκίαο. 

χκθσλα κε ηηο θπβεξλεηηθέο απνθάζεηο, ε ιεηηνπξγία ησλ γπκλαζηεξίσλ έρεη αλαζηαιεί ήδε 

γηα 6 κήλεο ζην 2020, ελψ θαη ζην πξψην lock down ήηαλ απφ ηνπο ηειεπηαίνπο θιάδνπο πνπ 

επαλαιεηηνχξγεζαλ. Αλ ζπλππνινγίζνπκε θαη ηελ πεξίνδν ηνπ θαινθαηξηνχ πνπ ν ηδίξνο 

πέθηεη θαηαθφξπθα νπζηαζηηθά γηα ην 2020 εξγαζηήθακε 4 κφλν κήλεο. Γηα ηελ ηξέρνπζα 

ρξνληά ήδε είκαζηε ζε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο γηα 1 κήλα θαη άγλσζην πφηε ζα καο επηηξαπεί 

λα ιεηηνπξγήζνπκε μαλά. 

εκεηψλεηαη φηη ε επαλαιεηηνπξγία ησλ γπκλαζηεξίσλ ζπλνδεχηεθε απφ ηελ πηνζέηεζε πνιχ 

απζηεξψλ πγεηνλνκηθψλ πξσηνθφιισλ, ηα νπνία θαη ηεξήζεθαλ αθνχ απνδεδεηγκέλα δελ 

ππήξμε θαλέλα θξνχζκα ζε ρψξν γπκλαζηεξίνπ.  Παξαζέηνπκε ζηνηρεία απφ έξεπλα πνπ 

δηεμήγαγε ν Επξσπατθφο Οξγαληζκφο Europe Active ζε 13 Επξσπατθέο ρψξεο απφ ηνλ Μάην 

έσο ηνλ Οθηψβξην  2020  απνδεηθλχνληαο φηη ηα γπκλαζηήξηα  δελ  επλννχλ ηελ εμάπισζε 

ηνπ ηνχ . ε  ζρεδφλ 60,000,000 επηζθέςεηο κειψλ ζε γπκλαζηήξηα αλαθέξζεθαλ 311 

πεξηπηψζεηο κφιπλζεο ζε κέιε ησλ γπκλαζηεξίσλ θαη 196 πεξηπηψζεηο κφιπλζεο ζε 

πξνζσπηθφ ησλ γπκλαζηεξίσλ ( δείθηεο ζεηηθφηεηαο 0,85 αλα 100.000 επηζθέςεηο) . 

Επηπιένλ, καο ζιίβεη θαη καο ζηελαρσξεί  ην γεγνλφο φηη παξφιν πνπ αλακθηζβήηεηα ε 

θαιχηεξε άκπλα ηνπ νξγαληζκνχ απέλαληη ζε νπνηαδήπνηε αζζέλεηα είλαη ε άζθεζε,   ηα 

γπκλαζηήξηα ζηνρνπνηήζεθαλ, σο ζεκεία εμάπισζεο ηνπ ηνχ. Πηζηεχνπκε φηη κε 

ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο  ιεηηνπξγίαο ηα γπκλαζηήξηα απνηεινχλ κέξνο ηεο ιχζεο θαη 

φρη ηνπ πξνβιήκαηνο.  Με ηελ παλδεκία λα εμαπιψλεηαη ζηελ ρψξα καο θαη ηελ δεκφζηα  

πγεία  λα  απεηιείηαη , ε άζιεζε ζα έπξεπε λα πξνζηαηεπηεί θαη λα πξνσζεζεί πεξηζζφηεξν 

απφ πνηέ. Παξφια απηά φινπο απηνχο ηνπο κήλεο ε Πνιηηεία δελ έδεημε ηελ πξφζεζε λα 

θαηεπζχλεη ηνπο ζπκπνιίηεο καο πξνο ηελ άζθεζε ππφ ηελ επίβιεςε θαη ηελ παξαθίλεζε ησλ 

επαγγεικαηηψλ ηεο άζθεζεο , αιιά αληηζέησο έρνπλ κεηαθεξζεί ζηνλ θφζκν κελχκαηα πνπ 

ηνλ απνηξέπνπλ απφ κηα θπζηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ είλαη ηξφπνο δσήο γηα ρηιηάδεο 

ζπκπνιίηεο καο θαη πνπ σθειεί ηφζν ηελ ζσκαηηθή φζν θαη ηελ ςπρηθή ηνπ πγεία .   

ηελ πεξηνρή  ηνπ Ηξαθιείνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη πεξίπνπ 80 γπκλαζηήξηα, ηα κέιε ησλ 

γπκλαζηεξίσλ  είλαη νη πνιίηεο ηεο πφιεο. Έλα κεγάιν πνζνζηφ εμ' απηψλ πξνζπαζψληαο λα 

αζιεζεί, βξίζθεη ιχζεηο ζε ππφγεηα θαη "νηθηαθά γπκλαζηήξηα" ηα νπνία φρη κφλν δελ κπνξνχλ 

λα ειεγρζνχλ γηα ηελ ηήξεζε  ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο  αιιά εληζρχνπλ θαη ηελ 

παξανηθνλνκία ζε κηα αγνξά πνπ ήδε έρεη πιεγεί. Όζν παξαηείλεηαη απηή ε θαηάζηαζε  ε 

νηθνλνκηθή δεκία πνπ πθίζηαληαη νη επηρεηξήζεηο καο είλαη πξαγκαηηθά αλππνιφγηζηε. Σα 



γπκλαζηήξηα έρνπλ πνιχ πςειά ιεηηνπξγηθά θφζηε, νη πεξηζζφηεξνη ρψξνη είλαη αξθεηά 

ηεηξαγσληθά, έρνπλ πςειά ελνίθηα ηα νπνία αθφκε θαη κε ηελ έθπησζε ελνηθίνπ  θαιχπηνληαη 

πνιχ δχζθνια. 

 Με ηηο παξαπάλσ ζέζεηο εθθξάδνπκε ηελ αγσλία καο θαη ηελ έληνλε αλεζπρία καο γηα ηελ 

επφκελε κέξα ησλ επηρεηξήζεσλ καο ,νη ηδηνθηήηεο γπκλαζηεξίσλ Ηξαθιείνπ αιιά ζίγνπξα 

βξίζθνπλ ζχκθσλα ηα  100.000 ελ δπλάκεη κέιε  πνπ έρνπλ επηιέμεη ηνπο ρψξνπο καο φια 

απηά ηα ρξφληα , θάλνληαο ηελ άζθεζε ηξφπν δσήο. 

Γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ νκαιή  πεξαηηέξσ ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ καο,  

Ζεηάκε: 

1)  Να επηηξαπεί  άκεζα ε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε αλαζηνιή 

ιεηηνπξγίαο, αλά  γεσγξαθηθή Πεξηθέξεηα εθ φζνλ ην επηηξέπεη   ε επηδεκηνινγηθή 

εηθφλα ηεο θάζε πεξηνρήο. Η ιεηηνπξγία ηνπο λα επηθνπξείηαη απφ φια ηα 

επεξγεηήκαηα θαη εληζρχζεηο απφ ηελ Πνιηηεία . 

2) Να ιεθζεί  ζνβαξά ππ φςηλ ε αλαγθαηφηεηα ηεο άζθεζεο γηα ηνλ πιεζπζκφ ηεο 

ρψξαο . Σα  γπκλαζηήξηα ιεηηνπξγψληαο κε απζηεξά πγεηνλνκηθά  πξσηφθνιια , 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ ζσξάθηζε ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ .   

3) Να δνζεί ε επηζηξεπηέα πξνθαηαβνιή ρσξίο ηελ ππνρξέσζε επηζηξνθήο ηνπ πνζνχ 

με απόλστη προτεραιότητα στις επιτειρήσεις ποσ ανεστάλει η λειτοσργία τοσς 

με κρατική εντολή (Σημείυζη:  μεγάλο ποζοζηό γςμναζηηπίυν αποκλείζηηκαν από ηα 

ππογπάμμαηα ζηήπιξηρ λόγυ κπιηηπίυν . Πανελλαδικά για ηην επιζηπεπηέα πποκαηαβολή 5 , 

545 γςμναζηήπια έμειναν εκηόρ σπημαηοδόηηζηρ βπιζκόμενα ζε αναζηολή λειηοςπγίαρ , ενώ 

1315 ενιζσύθηκαν ). 

4) Σελ θαηάξγεζε ή πξνζσξηλή απαιιαγή ηνπ Σέινπο Επηηεδεχκαηνο, ηελ θαηάξγεζε 

ηεο πξνθαηαβνιήο θφξνπ σο ν πιένλ πιεηηφκελνο θιάδνο ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ 

επφκελε θαη ηελ κεζεπφκελε ρξήζε θαζψο θαη ησλ ηεθκεξίσλ δηαβίσζεο. 

 

5) Σελ αλαζηνιή πιεξσκψλ θαη δηαγξαθή ηφθσλ (δαλείσλ, ππνρξεψζεσλ ζε δεκφζην , 

ΕΦΚΑ , ΔΕΚΟ ) γηα ην δηάζηεκα πνπ παξακέλνπκε θιεηζηά. 

 

6) Σελ κεηάηαμε ηνπ θιάδνπ ζε ρακειφηεξν ζπληειεζηή ΦΠΑ, φπσο ζηελ Επξψπε, 

(αναθοπά υρ ςπηπεζία ςγείαρ και όσι πολςηελείαρ) 

 

7) Σελ κεηάζεζε φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ γηα ηνπιάρηζηνλ έλα έηνο απφ ηε ζηηγκή πνπ 

ζα αλνίμνπκε. 

 

8) Σελ απαιιαγή πιεξσκήο δεκνηηθψλ ηειψλ γηα φζν δηάζηεκα παξακέλνπκε θιεηζηά 

(μέηπο πος έσει τηθιζηεί αλλά δεν έσει εθαπμοζηεί). 

 



 

9)  Σελ δηαηήξεζε απαιιαγήο πιεξσκήο ελνηθίσλ ηνπιάρηζηνλ γηα 3 κήλεο πέξαλ ηεο 

εκεξνκελίαο πνπ ζα καο επηηξαπεί λα ιεηηνπξγήζνπκε μαλά. 

 

10) Να δηαηεξεζεί ην δηθαίσκα αλαζηνιήο ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο  ηνπ πξνζσπηθνχ 

γηα έλα έηνο κεηά ηελ εκεξνκελία επαλαιεηηνπξγίαο. 

 

11) Με  ην δεδνκέλν φηη νη επηρεηξήζεηο καο είλαη κε επηιέμηκεο έσο ηψξα ζην πξφγξακκα 

επηρνξήγεζεο ησλ Πεξηθεξεηψλ , δεηάκε ην βαζηθφ θξηηήξην επηιεμηκφηεηαο λα είλαη 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ππνρξεψζεθε κηα επηρείξεζε λα αλαζηείιεη ηελ ιεηηνπξγία 

ηεο κε θξαηηθή εληνιή .  

 

Οη ππνγξάθνληεο:  

 

1 ΑΒΡΑΑΜ ΡΕΝΑ  SHAPE UP AND FEEL GOOD 

2 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΔΗΜΗΣΡΗ GETFIT XXV 

3 ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΝΙΚΟ FITNESS LAB 

4 ΑΚΟΞΙΛΑΚΗ ΒΑΡΔΗ  VA FITNESS HOME 

5 ΒΑΛΕΡΓΑ ΓΙΑΝΝΗ FITNESS HALL 

6 ΒΑΡΔΑΚΗ ΜΑΡΙΟ BOCA DEL ARTE 

7 ΒΑΙΛΕΙΟΤ ΜΑΡΙΑ  FLOW868 STRENGTH & CONDITIONING 

8 ΒΙΚΑΔΟΤΡΑΚΗ ΓΙΩΡΓΟ FLEX HEALTH & FITNESS 

9 ΒΟΤΣΗΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ KARMA WELLNESS STUDIO 

10 ΓΙΑΝΝΟΤΡΑΚΟ ΒΑΙΛΗ EY ZHN FITNESS CLUB 

11 ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΓΙΩΡΓΟ VITRUVIAN 

12 ΓΩΝΙΟΣΑΚΗ ΓΙΩΡΓΟ STAMINA FITNESS CORNER 

13 ΔΑΚΑΝΑΛΗ ΔΗΜΗΣΡΗ MY GYM 

14 ΔΑΚΑΛΑΚΗ ΔΗΜΗΣΡΗ MD FITNESS 

15 ΔΑΚΑΛΑΚΗ ΔΗΜΗΣΡΗ BALANCE FITNESS 

16 ΔΑΚΑΛΑΚΗ ΔΗΜΗΣΡΗ GYM PLUS 

17 ΚΑΛΑΣΖΗ ΜΑΡΚΟ SQUARE ONE GYM 

18 ΚΑΛΟΤΔΑΚΗ ΝΙΚΟ  NF BOX 

19 ΚΑΠΟΓΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ GLOBAL GYM 

20 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΑ ΣΟΤΝΣΙΟ 

21 ΚΑΦΕΣΖΑΚΗ ΓΙΑΝΝΗ STEEL HOUSE GYM 

22 ΚΕΝΔΡΙΣΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΣΑ ΕΝ ΩΜΑΣΙ 

23 ΚΛΗΡΟΝΟΜΟ ΓΙΑΝΝΗ G.S. TRAINING 

24 ΚΟΡΑΑΝΗ ΣΑΤΡΟ  2B FIT  

25 ΚΟΡΝΑΖΟ ΚΩΣΑ XPOSED ELITE FITNESS 

26 ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΓΙΩΡΓΟ ΤΔΡΟGYM 

27 ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ  ΝΙΚΟ MY LIFE GYM 

28 ΜΑΡΣΑΚΗ ΜΑΝΟ BROTHERS FITNESS STUDIO BFS 



29 ΜΑΣΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΓΓΕΛΗ ROYAL FITNESS 

30 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΔΗΜΗΣΡΗ MIKRO JIM 

31 ΠΕΡΟΓΑΜΒΡΑΚΗ ΛΕΤΣΕΡΗ FIT EVOLUTION 

32 ΠΟΜΠΟΔΑΚΗ ΜΑΝΟ  BODY EFFECT 

33 ΑΜΙΩΣΑΚΗ ΔΟΤΚΙΑ BODY ART 

34 ΑΜΙΩΣΑΚΗ ΓΙΩΡΓΟ DIVINE 

35 ΓΟΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ EY ZHN FITNESS CLUB 

36 ΟΦΣΗ ΚΩΣΑ INDIVIDUAL PTS 

37 ΣΑΤΡΟΤΛΑΚΗ ΡΕΝΙΑ 2B FIT  

38 ΤΛΛΙΓΑΡΔΑΚΗ ΣΕΛΙΟ G.S. TRAINING 

39 ΣΟΤΡΗ ΚΑΣΕΡΙΝΑ UNIQUE TRAIN 

40 ΣΡΙΓΩΝΗ ΒΑΙΛΗ GYMNASIUM & WOD BOX HERAKLION 

41 ΣΡΙΓΩΝΗ ΩΣΗΡΗ GYMNASIUM 

42 ΦΑΡΑΡΗ ΔΗΜΗΣΡΗ TONIC GYM 

43 ΦΟΤΝΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ UNDER CONSTRUCTION TRAINING CLUB 

44 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΠΕΡΑ BREATH EXCLUSIVE FITNESS STUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


