
 

 
16 Μαρτίου 2020 

Προς τον ΣΦΕΕ  

κ. Μιχάλη Χειμώνα,  

Email: General.Manager@sfee.gr 

 

Προς τον Πρόεδρο του ΕΟΦ  

κ.  Δημήτρη Φιλίππου   

Email: president@eof.gr 

 

Κοιν.: κ. Βασίλειο Κικίλια  

Υπουργό Υγείας  

Email: minister@moh.gov.gr 

Αξιότιμοι κύριοι,  

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελλήνων Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων – HAPCO, που 

εκπροσωπεί τους επαγγελματίες διοργανωτές συνεδρίων οι οποίοι πλήττονται από τις συνεχείς ακυρώσεις και αναβολές 

συνεδρίων λόγω του COVID-19, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε, στο ευρύτερο πλαίσιο διαχείρισης της κρίσης, να 

λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω: 

Οι εταιρίες, που εκπροσωπούν τον κλάδο μας, βρίσκονται δίπλα στους πελάτες τους, και προτρέπουν στην τήρηση της 

σχετικής ανακοίνωσης του Υπουργείου Υγείας για αναβολή της συνεδριακής δραστηριότητας, υπερασπίζοντας παράλληλα 

την αναβολή/μετάθεση του συνεδρίου ή της εκδήλωσης, αντί της ακύρωσης. με γνώμονα πρώτα απ’ όλα τη δημόσια υγεία 

και την προστασία των συνανθρώπων μας,  που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. 

Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να διευκολυνθούν, είτε οικονομικά είτε διαδικαστικά, όλοι οι εμπλεκόμενοι 

προτείνουμε: 

Να γίνει άρση των περιορισμών που αφορούν στην εποχικότητα (να επιτραπεί δηλαδή η διεξαγωγή εκδηλώσεων και 

συνεδρίων από 1 Ιουλίου έως 10 Αυγούστου και από 28 Αυγούστου έως και 15 Σεπτεμβρίου) και στους προορισμούς (να 

επιτραπεί δηλαδή η διεξαγωγή εκδηλώσεων και συνεδρίων σε όλη την Ελλάδα ακόμη και αν δεν είναι πρωτεύουσες 

νομών), όπως ισχύουν με βάση την Εγκύκλιο του ΕΟΦ και ΣΦΕΕ για τα επιστημονικά/ιατρικά συνέδρια μέχρι την οριστική 

άρση των μέτρων που αφορούν στον COVD-19 διεθνώς, καθώς και να υπάρξει η κατά το δυνατό αντίστοιχη ευελιξία μέσω 

της εκάστοτε πλατφόρμας, εφόσον είναι τεχνικά δυνατό.  

Ο Επαγγελματικός και Συνεδριακός Τουρισμός της χώρας μας, εκπροσωπούμενος από τον HAPCO, παραμένει δυναμικός 
και έχει αποδείξει ότι αντέχει στα δύσκολα.  

Είμαστε στη διάθεσή σας, στο πλαίσιο του εφικτού να συμβάλλουμε τα μέγιστα στην αντιμετώπιση αυτής της νέας κρίσης 

για την χώρα μας.  

Αναμένουμε νεότερά σας 
Με εκτίμηση, 

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Η Γενική Γραμματέας του Δ.Σ. 
Ειρήνη Τόλη Σίσσυ Λυγνού 
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