
 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

Για τους κ.κ. Υπουργούς: 

1. Οικονομικών 

2. Ανάπτυξης & Επενδύσεων 

3. Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων 

4. Πολιτισμού & Αθλητισμού 

 

Θέμα: «Επιστολές των Ιδιοκτητών Σχολών Χορού Ελλάδος προς τους 

συναρμόδιους Υπουργούς για τη στήριξη του κλάδου τους εν μέσω 

πανδημίας» 

 

Σας προωθούνται: 

 

1. Η με αρ. πρωτ. 53 επιστολή της 12/2/21 του Σωματείου Ιδιοκτητών Σχολών 

Χορού Ελλάδας προς το Υπουργείο Πολιτισμού και τον Υφυπουργό 

Πολιτισμού & Αθλητισμού για την μη συμπερίληψή τους στην ΚΥΑ 

Β'457/06.02.2021 που αφορά την οικονομική στήριξη φορέων και χώρων 

πολιτισμού, παρά τις συνεχείς επικοινωνίες τους΄με το ΥΠΠΟΑ για την 

οικονομική ενίσχυση του κλάδου τους. 

2. Η με αρ. πρωτ. 54 επιστολή της 5/3/21 του Σωματείου Ιδιοκτητών Σχολών 

Χορού Ελλάδας προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης & 

Επενδύσεων με τα οικονομικά αιτήματα του κλάδου τους (ΚΑΔ 8552 και 

συναφών αυτού), καθώς βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας με κρατική 

εντολή από τις 3 Νοεμβρίου 2020 και κατά μία εβδομάδα νωρίτερα στη 

Βόρεια Ελλάδα. Συγκεκριμένα αναφέρονται στον αποκλεισμό τους και από 

το Πρόγραμμα ενίσχυσης 3.000 ευρώ ανά επιχείρηση και παραθέτουν 

συγκεκριμένες προτάσεις για την ενίσχυσή τους, τονίζοντας το οξύτατο 

πρόβλημα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν.  

3.  Η με αρ. πρωτ. 55 επιστολή της 19/3/21 του Σωματείου Ιδιοκτητών Σχολών 

Χορού Ελλάδας προς τους Υπουργούς Πολιτισμού, Οικονομικών, 

Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, όπου 

αναλύεται η ιδιαιτερότητα των ερασιτεχνικών σχολών χορού σε σχέση με τη 



χρονική επαναλειτουργία τους. Επισημαίνουν, δε, ότι απομένει μόνο ένας 

μήνας για την ολοκλήρωση του σχολικού έτους  μετά τις διακοπές του 

Πάσχα, εφόσον ξαναλειτουργήσουν, στην πράξη όμως δεν θα υπάρξει καν 

συμμετοχή σπουδαστών και άρα ύπαρξη εσόδων. Δεδομένης αυτής της 

ιδιαιτερότητας ζητούν τη δημιουργία ενός πλαισίου οικονομικής στήριξης την 

οποία να μπορούν να αιτηθούν και να λάβουν, ώστε να εξασφαλιστεί η 

συνέχιση της λειτουργίας τους.  

 

Επειδή τα ζητήματα που τίθενται από τους εκπροσώπους του συγκεκριμένου 

κλάδου είναι σημαντικά και κρίσιμα για την επιβίωσή τους και τη συνέχιση της 

λειτουργίας τους, παρακαλούμε να τοποθετηθείτε επί των ανωτέρω επιστολών. 

 

Επισυνάπτονται οι επιστολές με τα αναφερόμενα σχετικά. 

Παρακαλούμε για την απάντησή σας και τις σχετικές ενέργειες καθώς 

και να μας ενημερώσετε σχετικά. 

 

Αθήνα, 12 Απριλίου 2021  

 

Οι καταθέτοντες Βουλευτές 

Βέττα Καλλιόπη 

Αβραμάκης Λευτέρης 

Αλεξιάδης Τρύφων 

Αναγνωστοπούλου Σία 

Αυγέρη Δώρα 

Βαρδάκης Σωκράτης 

Γκιόλας Γιάννης 

Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος 

Ζουράρις Κωνσταντίνος 

Θραψανιώτης Μανόλης 

Μάλαμα Κυριακή 

Μαμουλάκης Χαράλαμπος 

Μάρκου Κωνσταντίνος 

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος 



Μωραϊτης Θάνος 

Νοτοπούλου Αικατερίνη 

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα 

Παπανάτσιου Αικατερίνη 

Πέρκα Θεοπίστη 

Πούλου Παναγιού 

Ραγκούσης Γιάννης 

Σαρακιώτης Γιάννης 

Σκουρλέτης Παναγιώτης 

Σκουρολιάκος Πάνος 

Σκούφα Μπέττυ 

Συρμαλένιος Νικόλαος 

Τζούφη Μερόπη 

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος 

Τσίπρας Γεώργιος 

Φάμελλος Σωκράτης 

Φωτίου Θεανώ 

Χαρίτου Δημήτριος 

Χρηστίδου Ραλλία 

Ψυχογιός Γεώργιος 


