
 

 

Ηράκλειο, 18 Μαΐου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς τους κ.κ. Υπουργούς Τουρισμού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων  

Οικονομικών 

 

Θέμα: Επιτακτική η ανάγκη δημοσιοποίησης των πρωτόκολλων για το άνοιγμα 

των συνεδρίων 

 

Σε επιστολή της η Ένωση Ξενοδοχείων Ηρακλείου αναφέρει ότι τη στιγμή που 

ανταγωνιστικοί προορισμοί ανακοινώνουν πρωτόκολλα για το άνοιγμα των συνεδρίων 

ή και ήδη προγραμματίζουν και φιλοξενούν επιτυχημένα υβριδικά συνέδρια, η Ελλάδα 

ακόμα προετοιμάζει τα πρωτόκολλα. 

 

• Ακόμα δεν είναι διαθέσιμα τα πρωτόκολλα, που θα αφορούν στην 

ενεργοποίηση και επανέναρξη συνεδρίων & εκδηλώσεων. Έχοντας ως γνώμονα 

την αναστολή των συνεδρίων έως 14/05, είναι προγραμματισμένες σημαντικές 

διοργανώσεις σε όλη την Ελλάδα ενώ παράλληλα οι επαγγελματίες του κλάδου 

λαμβάνουν αρκετές ζητήσεις από διεθνείς φορείς και ερωτήματα αναφορικά με 

τα πρωτόκολλα και τους περιορισμούς που ισχύουν. Συνεπώς, είναι μία 

μοναδική ευκαιρία για τη χώρα μας να βγει μπροστά ως προορισμός που μπορεί 

να φιλοξενήσει με ασφάλεια και σαφή μέτρα εκδηλώσεις και συνέδρια. 

 

• Αυτή την στιγμή, τα μόνα Συνέδρια που είναι επιβεβαιωμένα και 

προετοιμάζονται, είναι μόνο εθνικά,  χωρίς να είναι γνωστό,  με ποιο τρόπο 

μπορούν να πραγματοποιηθούν.  

 

Υπενθυμίζουν ότι ο HAPCO έχει ήδη καταθέσει αναλυτική πρόταση για τα σχετικά 

πρωτόκολλα από τις 23/3 στο Υπουργείο Τουρισμού και έχει υπάρξει επικοινωνία 

μεταξύ των αρμοδίων, ώστε να εκδοθούν το συντομότερο. Η πρόταση του HAPCO 

κατετέθη με γνώμονα τη διεθνή πραγματικότητα και αντίστοιχο χειρισμό και μέτρα 

ανταγωνιστικών χωρών, κατόπιν αναλυτικής μελέτης.  

 

Επίσης σημειώνεται ότι ανταγωνιστικοί προορισμοί Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, 

ανακοινώνουν μέσω των κλαδικών φορέων τους, αλλά και μέσω κυβερνητικών 

ανακοινώσεων, την επανεκκίνηση των συνεδρίων, προνόμια για οργανωτές συνεδρίων 

στον προορισμό τους, ενώ άλλοι ήδη φιλοξενούν επιτυχημένα υβριδικά συνέδρια και 

εκδηλώσεις εδώ και αρκετούς μήνες. 

 

Δεδομένου ότι η  όποια περαιτέρω καθυστέρηση σε ανακοίνωση ενεργοποίησης των 

Συνεδρίων & Εκδηλώσεων, δημιουργεί ουσιαστικό πρόβλημα βιωσιμότητας στον 
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κλάδο,  που εμπλέκεται στον Επαγγελματικό & Συνεδριακό Τουρισμό και επηρεάζει 

αρνητικά την εικόνα της χώρας,  ως ασφαλή προορισμό για τη φιλοξενία συνεδρίων, 

ενώ ως τώρα έχει αναφερθεί διεθνώς,  ως θετικό case study,  για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση της πανδημίας και της επιτυχημένης φιλοξενίας υβριδικών συνεδρίων. 

Επιπλέον, τονίζουν ότι  θα επηρεάσει τη χώρα από το χάρτη των πιθανών προορισμών 

για φιλοξενία διεθνών συνεδρίων για την επόμενη πενταετία, όταν ανταγωνιστικοί 

προορισμοί συνεχώς προβάλλουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματά τους ως συνεδριακοί 

προορισμοί στην post-Covid εποχή. 

 

Ερωτάσθε ο κ.κ. Υπουργοί: 

Για ποιον λόγο δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα τα πρωτόκολλα, προκαλώντας 

ανεπανόρθωτη οικονομική ζημιά στα Ξενοδοχεία με Συνεδριακές υποδομές, στα 

δορυφορικά ξενοδοχεία, στα ελάχιστα Συνεδριακά κέντρα, που διαθέτει  η χώρα, αλλά 

και σε όλα τα 50 επαγγέλματα,  που εμπλέκονται στον Συνεδριακό Τουρισμό; 

 

 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

 

Γεώργιος Λογιάδης 

 

 




