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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΔΑΜΟΥ 

Βουλευτής Β′ Θεσσαλονίκης – ΜέΡΑ 25 

 

Θεσσαλονίκη, 12/01/2021 

 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  Τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα 

 

Θέμα:  Πρόβλεψη για τη στήριξη του κλάδου κατασκευής και 

ενοικίασης  εκθεσιακών και συνεδριακών εκθετηρίων, παροχής εκθεσιακού και 

συνεδριακού εξοπλισμού και διοργάνωσης συνεδρίων και εκθέσεων 

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ. 

 

Κατά τη διάρκεια της δύσκολης και πρωτοφανούς περιόδου που βίωσε και 

εξακολουθεί να βιώνει η παγκόσμια κοινότητα και φυσικά η χώρα μας με την 

πανδημία του covid-19, κατέστη απαραίτητη η λήψη έκτακτων μέτρων στήριξης, 

τόσο της κοινωνίας, όσο και της οικονομίας. Ωστόσο, λόγω της ανάγκης για άμεση 
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επίλυση των πρακτικών ζητημάτων που εμφανίζονται κατά καιρούς και λόγω των 

γενικότερων συνθηκών νομοθέτησης, οι παρεμβάσεις των Υπουργείων συχνά 

χαρακτηρίζονται από προχειρότητα, με αποτέλεσμα να εμφιλοχωρούν αστοχίες, που 

έχουν σοβαρό αντίκτυπο σε πληττόμενα τμήματα της κοινωνίας.  

Σύμφωνα με έρευνα της HAPCO, μέχρι το Σεπτέμβριο του 2020, οι εταιρείες 

διοργάνωσης συνεδρίων και εκδηλώσεων κατέγραψαν πτώση τζίρου της τάξης του 

76%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα ξενοδοχεία, τους χώρους εκδηλώσεων και 

τα συνεδριακά κέντρα ανήλθε στο 69%. Η απαγόρευση της διεξαγωγής συνεδρίων 

και άλλων συναφών εκδηλώσεων αποτελεί τροχοπέδη για την επανεκκίνηση της 

εθνικής μας οικονομίας, καθώς τόσο ο συνεδριακός τουρισμός, όσο και γενικότερα 

η βιομηχανία MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exibitions) είναι αμιγώς 

αναπτυξιακοί κλάδοι που συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση του ΑΕΠ και των 

θέσεων απασχόλησης. 

Σήμερα, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή και ενοικίαση 

εκθεσιακών και συνεδριακών εκθετηρίων, εταιρειών παροχής εκθεσιακού και 

συνεδριακού εξοπλισμού και εταιρειών διοργάνωσης συνεδρίων και εκθέσεων, 

βρίσκονται σε εξαιρετικά δεινή θέση. Η δραστηριότητα του εν λόγω κλάδου έχει 

ανασταλεί από την αρχή της πανδημικής κρίσης, με αποτέλεσμα να έχει 

δημιουργηθεί οικονομικό αδιέξοδο στους επιχειρηματίες, οι οποίοι, στο πλαίσιο της 

δυναμικής προετοιμασίας τους, έχουν ήδη προχωρήσει σε προκαταβολές 

προμηθευτών και πλέον συσσωρεύουν χρέη.  

Τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων αυτών, καθώς και των εργαζομένων 

τους, δεν μπορεί παρά να θεωρηθούν ως ελλιπή και αποσπασματικά. Είναι σαφές 

ότι η διαβούλευση με τους φορείς της αγοράς και τους κοινωνικούς εταίρους για την 

εκπόνηση και εφαρμογή ενός ολιστικού σχεδίου τόσο για την άμεση στήριξη, όσο 
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και για την επόμενη μέρα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων είναι πιο επίκαιρη από 

ποτέ. Άλλωστε το ΜέΡΑ25 έχει προ πολλού καταθέσει τις απόψεις του για το 

ζήτημα αυτό. Η ενίσχυση της ρευστότητας μέσω χορήγησης νέων δανείων, μέσω 

αναστολής των πληρωμών για το μέλλον και μέσω επιστροφής της προκαταβολής 

φόρου, δεν λύνουν το πρόβλημα βιωσιμότητας των επιχειρήσεων μακροπρόθεσμα. 

Μέτρα στήριξης, όπως αυτά της επιδότησης ενοικίων και των επιδομάτων 

εργαζομένων, είναι ελλιπή και αποσπασματικά και οφείλουν να ενισχυθούν 

περεταίρω. 

Μετά από τα παραπάνω, 

Επειδή η στήριξη του κλάδου της κατασκευής και ενοικίασης  εκθεσιακών 

και συνεδριακών εκθετηρίων, παροχής εκθεσιακού και συνεδριακού εξοπλισμού 

και διοργάνωσης συνεδρίων και εκθέσεων θα ωφελήσει πολλαπλά την οικονομία,  

Επειδή ο κλάδος θα συμβάλλει μακροπρόθεσμα στην τόνωση της εθνικής 

μας οικονομίας και θα προσφέρει θέσεις απασχόλησης, 

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

 

1. Προτίθεστε να προβείτε στην άμεση λήψη μέτρων οικονομικής στήριξης των 

εν λόγω επιχειρήσεων και των απασχολούμενων σε αυτές, οι οποίοι 

βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο; 

2. Προτίθεστε να μετατρέψετε την επιστρεπτέα προκαταβολή εί σε 

χρηματοδότηση, χωρίς επιστροφή, αναλογικά με την μείωση του τζίρου της 

κάθε επιχείρησης; 
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3. Προτίθεστε να προχωρήσετε σε διαγραφές χρεών προς το δημόσιο για 

επιχειρήσεις και εργαζομένους που έχουν αντικειμενικά προβλήματα 

βιωσιμότητας; 

4. Προτίθεστε να αναλάβετε πρωτοβουλίες για διαγραφές χρεών προς τις 

τράπεζες για επιχειρήσεις και εργαζομένους που έχουν αντικειμενικά 

προβλήματα βιωσιμότητας; 

 

Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

 

 

Κωνσταντίνα Αδάμου 




