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                      Αθήνα, 01 Σεπτεμβρίου 2020  
 

Θέμα: Παρέμβαση ΣΕΤΕ για την Δ1α/ΓΠ.οικ.53080 ΚΥΑ και ειδικότερα για τα μέτρα προστασίας που 
αφορούν πρόβλεψη 50 ατόμων ως μέγιστο αριθμό σε συνέδρια  

 

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, 

Με την με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.53080 ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε στις 29/08/2020 και η οποία αφορά μέτρα 
προστασίας που πρέπει να τηρούνται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις κλπ. προς περιορισμό της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19, προβλέφθηκαν τα 50 άτομα ως ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων σε ένα 
συνέδριο.  

Η πρόβλεψη του συγκεκριμένου οριζόντιου περιορισμού, ο οποίος τίθεται ανεξάρτητα από το εμβαδόν 
και τη χωρητικότητα του χώρου που διεξάγεται το συνέδριο, είναι κατά την άποψη μας αδικαιολόγητος. 

Τα συνέδρια διεξάγονται βάσει ειδικών αυστηρών πρωτοκόλλων που προβλέπονται στη με αριθμό 
10249/3-7-2020 ΚΥΑ, των οποίων η τήρηση λόγω της φύσεως της συγκεκριμένης δραστηριότητας 
διασφαλίζεται πλήρως.  

Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση υποχρεώνεται μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων να διακόψουν ουσιαστικά τη 
λειτουργία τους και ουσιαστικά "ακυρώνεται" η υφιστάμενη ισχύς των υγειονομικών πρωτοκόλλων που 
είχαν καθιερωθεί πρόσφατα για το ασφαλές "άνοιγμα" των υβριδικών συνεδρίων (FtF σε συνδυασμό με 
διαδικτυακή παρακολούθηση), τα οποία είχαν εγκριθεί και ανακοινωθεί από το Υπουργείο Τουρισμού (03 
Ιουλίου 2020) και κοινοποιηθεί στα αρμόδια Υπουργεία.  

Τόσο οι ίδιες οι εταιρείες / επαγγελματίες που ασχολούνται με τη διοργάνωση συνεδρίων, όσο και πολλές 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνταν με το συγκεκριμένο αντικείμενο και από αυτό 
προερχόταν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους, επηρεάζονται σημαντικά. Παράλληλα και πλήθος 
άλλων επιχειρήσεων που είχαν έσοδα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα δέχονται και αυτές ένα ακόμα 
τεράστιο πλήγμα. 

Επί της ουσίας, με την εν λόγω απόφαση, προωθείται στη χώρα μας η εξολοκλήρου απαγόρευση 
διεξαγωγής συνεδρίων και άλλων συναφών εκδηλώσεων, καθώς δεν νοείται διοργάνωση με λιγότερους 
από 50 συμμετέχοντες. Ήδη, με τη δημοσίευση της σχετικής ΚΥΑ, σημαντικές συνεδριακές εκδηλώσεις 
που είχαν προγραμματιστεί για το προσεχές χρονικό διάστημα εσωτερικού ή και διεθνούς χαρακτήρα 
ακυρώθηκαν. Πρόκειται για εκδηλώσεις που η χώρα μας είχε μεγάλη ανάγκη τόσο σε επίπεδο εσόδων 
που θα αποκόμιζε από αυτές, αλλά κυρίως για την προβολή και τη θετική εικόνα της Ελλάδας ως 
προορισμός. 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως αναθεωρηθεί το συντομότερο η συγκεκριμένη απόφαση.  

 

Με εκτίμηση, 

Γιάννης Ρέτσος 
Πρόεδρος ΔΣ  


