Προς τους κ.κ.
Βασίλη Κικίλια, Υπουργό Υγείας
Χάρη Θεοχάρη, Υπουργό Τουρισμού
Κοιν.: κ. Άκη Σκέρτσο, Υπουργό Επικρατείας
κ. Παναγιώτη Αρκουμανέα, Πρόεδρο ΕΟΔΥ
Θέμα: Αναθεώρηση πρωτοκόλλων στον τουριστικό τομέα σύμφωνα με τα μέτρα δημόσιας υγείας
που αφορούν σε ανεμβολίαστους πολίτες
Αθήνα, 26 Αυγούστου 2021
Κύριοι Υπουργοί,
Με αφορμή την ανακοίνωση για τα μέτρα Δημόσιας Υγείας που αφορούν σε ανεμβολίαστους πολίτες
που θα τεθούν σε ισχύ από τις 13 Σεπτεμβρίου 2021, καταγράφονται στη συνέχεια ζητήματα που
αφορούν τον τουριστικό τομέα και τα οποία χρήζουν προσοχής και διευκρινίσεων σε επίπεδο των
υφιστάμενων πρωτοκόλλων:
1. Λειτουργία εστιατορίων/καφέ/μπαρ σε εσωτερικούς χώρους τουριστικών καταλυμάτων
Βάσει της σήμερα ισχύουσας ΚΥΑ, τα εστιατόρια, καφέ, μπαρ κλπ., που λειτουργούν σε
εσωτερικούς χώρους τουριστικών καταλυμάτων εξυπηρετούν αποκλειστικά τους διαμένοντες σε
αυτά, ανεξάρτητα από το αν διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, καθώς η ύπαρξη
του σχετικού πιστοποιητικού δεν αποτελεί προϋπόθεση διαμονής σε τουριστικό κατάλυμα.
Ζητούμε την αναθεώρηση του πλαισίου, προκειμένου παράλληλα με τους διαμένοντες, να
επιτρέπεται να εξυπηρετούνται και εξωτερικοί πελάτες που διαθέτουν πιστοποιητικό
εμβολιασμού ή νόσησης.
2. Πρωτόκολλα συνεδρίων
●

Χωρητικότητα Αιθουσών: Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, στους κλειστούς χώρους
θεάτρων, κινηματογράφων κλπ., παρέχεται η δυνατότητα επιλογής των επιχειρήσεων να
λειτουργούν ως αμιγείς χώροι με εμβολιασμένους και νοσήσαντες στο 100% της χωρητικότητάς
τους. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη θα πρέπει να επεκταθεί και στους χώρους διεξαγωγής
συνεδρίων.
Ειδικότερα:
α. Στην περίπτωση που το συνέδριο πρόκειται να διεξαχθεί με συμμετοχή μόνο προσώπων
που διαθέτουν πιστοποιητικό νόσησης – εμβολιασμού, να επιτρέπεται η λειτουργία του
συγκεκριμένου χώρου στο 100% της δυναμικότητάς του.
β. Στις περιπτώσεις μεικτής χρήσης (συμμετοχή και μη εμβολιασμένων με πιστοποιητικό
rapid test ή PCR), ομοίως να ισχύει ότι και στις παραπάνω επιχειρήσεις (θέατρα,
κινηματογράφοι, κλπ.), δηλαδή να ανέλθει το ποσοστό χωρητικότητας σε 85%.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αφαιρεθεί από τα πρωτόκολλα το όριο των 50 ατόμων.
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●

Διεξαγωγή Rapid Testing σε συνεδριακούς χώρους: Προτείνεται να απαλλαγεί ο διοργανωτής
συνεδρίου από την υποχρέωση παροχής rapid test στην είσοδο του συνεδριακού χώρου και αυτό
να αφορά μόνο υποχρέωση του συνέδρου (αναφερόμαστε στην περίπτωση που στο συνέδριο
δεν συμμετέχουν μόνο εμβολιασμένοι ή/και νοσήσαντες).

●

Συνεδριακό Υλικό: Προτείνεται η αναθεώρηση των πρωτοκόλλων προκειμένου να επιτρέπεται
η διανομή στους συμμετέχοντες στο συνέδριο, αεροστεγώς συσκευασμένου συνεδριακού
υλικού (τελικού προγράμματος ή /και άλλων εντύπων, κονκάρδα συμμετοχής, κλπ.).

Προσβλέπουμε σε συνεργασία με την Επιτροπή Λοιμωξιολόγων για την οριστικοποίηση των μέτρων
που θα ισχύσουν τόσο για τα τουριστικά καταλύματα, όσο και για τις άλλες τουριστικές επιχειρήσεις.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.
Με εκτίμηση,

Γιάννης Ρέτσος
Πρόεδρος ΔΣ
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