
 

 

Ηράκλειο,  15 Ιανουαρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς τους κ.κ. Υπουργούς Εργασίας και  

Οικονομικών 

 

Θέμα:  Στήριξη του κλάδου Εκθεσιακών Περιπτέρων, Εταιρικών Events και 

Γραφείων Διοργάνωσης Συνεδρίων, Εκδηλώσεων, Εκθέσεων 

 

Σε επιστολή από εταιρείες Κατασκευής Εκθεσιακών Περιπτέρων, Εταιρικών Events 

και Γραφείων Διοργάνωσης Συνεδρίων, Εκδηλώσεων, Εκθέσεων επισημαίνεται για 

άλλη μια φορά, ότι ο κλάδος, ιατρικά συνέδρια και εμπορικές εκθέσεις, είναι από 

τους πλέον πληττόμενους κλάδους, αφού η μείωση του τζίρου για το 2020 είναι πάνω 

από 70%. 

Ένας κλάδος που σταμάτησε η δραστηριότητα από την αρχή της πανδημίας και η 

καλύτερη πρόβλεψη είναι να αρχίσει σταδιακά αν όλα πάνε καλά τον Σεπτέμβριο του 

2021. 

Δεδομένου ότι αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι, η συσσώρευση χρεών 

(τράπεζες, δημόσιο κλπ), η επιστρεπτέα προκαταβολή έδωσε μια ανάσα, όμως είναι 

επιστρεπτέα κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, και έρχεται να προστεθεί στα βάρη  που 

υπήρχαν από την 10ετή κρίση.  

Πρόκειται για μια δύσκολη κατάσταση που βιώνουν εκατοντάδες επιχειρήσεις και 

εργαζόμενοι σε αυτές, με ορατό τον κίνδυνο κάποιες να μην αντέξουν και να βάλουν 

λουκέτο. 

Στην επιστολή τονίζεται ότι παρόλο που δεν είναι ένας κλάδος προβεβλημένος, λόγο 

του μικρού σχετικά αριθμού επιχειρήσεων, είναι ένας δυναμικός χώρος που συμβάλει 

στην οικονομία (συνεδριακός, εκθεσιακός τουρισμός κλπ), και κάνουν έκκληση να 

μην ξεχαστούν, σε όποια μέτρα δρομολογηθούν. 

Ζητάνε: 

• Επιδότηση ενοικίου, 

• Αναστολή πληρωμών (δημόσιο, Τράπεζες) 

• Επιδότηση εργαζομένων κλπ 

Επίσης, τονίζουν ότι το σχέδιο αυτό, δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο σε 

«διευκολύνεις».  Αλλά με πολύ αυστηρά κριτήρια, να υπάρξουν διαγραφές χρεών.  

Ακόμα αναφέρουν ότι θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν,  αυτοί που αντικειμενικά 

έχουν πρόβλημα, κάτι που είναι εφικτό να διαπιστωθεί. Τόσο προς το δημόσιο, όσο 

και προς της Τράπεζες.  
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Επιπρόσθετα, η επιστρεπτέα προκαταβολή να μετατραπεί σε χρηματοδότηση, χωρίς 

επιστροφή, αναλογικά με την μείωση του τζίρου, αφού είναι ο μόνος τρόπος για να 

μπορέσουν να επιβιώσουν, αφού δεν μπορούν να αντέξουν άλλα δάνεια. 

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί: 

Προτίθεται η κυβέρνηση να προβεί στις ανάλογες ενέργειες ώστε να στηρίξει αυτόν 

τον μη προβεβλημένο αλλά δυναμικό  κλάδο της οικονομίας; 

Ο ερωτών βουλευτής 

 

Γεώργιος Λογιάδης 

 




