
Συµπεράσµατα και προτάσεις από την 6ετή εµπειρία µας στο 
THESSALONIKI CONVENTION AND VISITORS BUREAU (TCVB)

Ένας από τους στόχους της σηµερινής ηµερίδας είναι να παροτρύνουµε 
τους κατά τόπους φορείς της χώρας µας να προχωρήσουν στην ίδρυση και 
λειτουργία CVB’s. 
 
Κατ’αρχάς ζητώ συγγνώµη από όσους στο ακροατήριο έχουνε την 
εµπειρία και ως ειδήµονες θεωρούν αυτονόητη την ανάγκη της 
λειτουργίας ενός CVB.

Όµως δυστυχώς ακόµα δεν είναι αυτονόητη αυτή η ανάγκη στην χώρα µας 
και οφείλεται κυρίως στους εξής λόγους:

1. Η µη ικανοποιητικά ανεπτυγµένη ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ στα 
αρµόδια Υπουργεία, στους ∆ηµόσιους Οργανισµούς, στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και σε πολλούς ιδιώτες επιχειρηµατίες. 

2. Η έλλειψη συγκεκριµένης πολιτικής από το Υπουργείο Τουριστικής 
Ανάπτυξης και του ΕΟΤ για τον συνεδριακό τουρισµό ο οποίος αποτελεί 
την πιο προσοδοφόρα εναλλακτική µορφή τουρισµού σε όλο τον κόσµο.
Σύµφωνα µε τις στατιστικές ένας σύνεδρος ξοδεύει 4 φορές περισσότερο 
από έναν απλό τουρίστα.

Ειδικότερα:

- ∆εν υπάρχει κονδύλιο µε συγκεκριµένο ύψος δαπάνης κατ’έτος για 
την εν γένει προβολή και διαφήµιση της χώρας µας ως 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟY ΠΡΟΟΡΙΣΜΟY. Εξακολουθούν οι αρµόδιοι του 
Τουρισµού µας να επιµένουν στο µοντέλο του παραθεριστικού 
προορισµού. Η καθιέρωση της χώρας µας στον παγκόσµιο 
συνεδριακό χάρτη προϋποθέτει µεθοδικότητα και την εκπόνηση 
ειδικής µελέτης, στοιχεία τα οποία δυστυχώς ακόµα δεν διαθέτουµε.

- ∆εν υπάρχουν θεσµοθετηµένες χρηµατοδοτήσεις για τους φορείς 
που ασχολούνται µε τον συνεδριακό τουρισµό όταν οι φορείς αυτοί 
καταστρώνουν προγράµµατα προβολής και διαφήµισης µε Σχέδια 
∆ράσης ώστε να καταστεί η περιοχή τους ένας ελκυστικός 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ.
∆εν υπάρχει ούτε η σχετική ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για υποβολή στον ΕΟΤ 
των ως άνω δραστηριοτήτων από τους φορείς έστω και µε το 
σύστηµα των CO-OP, δηλαδή της συνεργασίας και συµµετοχής ενός 
έκαστου µε ποσοστιαία αναλογία στις δαπάνες των Σχεδίων ∆ράσης 
των φορέων.



- οι ανυπέρβλητες δυσκολίες βάσει και ελληνικής Νοµοθεσίας για την 
επιχορήγηση των συνεδριακών φορέων από την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση αφού οποιαδήποτε επιχορήγηση καθίσταται από την 
επιτροπή ελέγχου δαπανών δηλαδή τον Πάρεδρο, απαγορευτική. 
∆εν θα αναφερθώ εκτενέστερα στην Ελληνική Νοµοθεσία, την 
καταγράφω όµως µε λεπτοµέρεια για τα πρακτικά του Συνεδρίου.

Σχετικά µε την επιχορήγηση από ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού σε 
επιχειρήσεις

Οι ΟΤΑ Α’ κα Β’ βαθµού (∆ήµοι – Κοινότητες και Νοµαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις) µπορούν να συνιστούν αµιγείς επιχειρήσεις ή να 
µετέχουν σε επιχειρήσεις που συνιστούν µε ιδιώτες κατόπιν 
διαπιστώσεων και συγκεκριµένα µετά πλήρη οικονοµοτεχνική 
µελέτη, µε απόφαση του δηµοτικού ή του νοµαρχιακού συµβουλίου, 
που λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών 
του, και πράξη του Περιφερειάρχη που δηµοσιεύεται στην 
εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (αρ. 277 ∆ηµοτικού & Κοινοτικού 
Κώδικα, αρ.75 Κώδικα Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης). Στις 
περιπτώσεις αυτές δεν επιτρέπεται επιχορήγηση και η συµµετοχή 
του ΟΤΑ εξαντλείται µε την συµµετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο. 
Εξάλλου δεν επιτρέπεται απευθείας επιχορήγηση (χρηµατοδότηση 
χωρίς εταιρικό σχήµα), διότι ο νόµος δεν παρέχει τέτοια 
αρµοδιότητα στους ΟΤΑ.  Συχνά ακολουθείται ως εναλλακτική 
λύση η λεγόµενη προγραµµατική σύµβαση, δηλαδή µια σύµβαση 
µικτής οικονοµίας µε την οποία συµφωνείται κατά κανόνα η 
εταιρική άσκηση µιας αρµοδιότητας. Πέραν των νοµικών 
προβληµάτων, η λύση αυτή ενέχει τον κίνδυνο της ενεργούς 
ανάµιξης αιρετών αρχόντων και άλλων προσώπων µη κατάλληλα 
καταρτισµένων στην διοίκηση του εταιρικού σχήµατος. 

Βρήκαµε όµως την λύση µε τον δήµο Θεσσαλονίκης και αυτή την 
λύση προτείνουµε στους ενδιαφερόµενους για την ίδρυση των 
CVB’s: 
Ο ∆ήµος µισθώνει ο ίδιος το STAND του περιπτέρου µας µέσα στο 
χώρο του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και µας αφήνει πλήρη 
δικαιοδοσία να προβάλλουµε την συνεδριακή Θεσσαλονίκη. Ο 
τρόπος αυτός συνεργασίας µας καλύπτει όλες τις σχετικές δαπάνες 
για όλες τις συνεδριακές διεθνείς εκθέσεις.
Για το 2006 προγραµµατίσαµε 6 συµµετοχές.



- Από τις πολυάριθµες ∆ιευθύνσεις Τουρισµού εξωτερικού δηλαδή τις 
∆ΙΤΕΞ µόνο στο Λονδίνο λειτουργεί γραφείο Συνεδριακού Τουρισµού του 
ΕΟΤ και µε το οποίο έχουµε επαφή και στενή συνεργασία.
Η  έλλειψη Γραφείων Συνεδριακού Τουρισµού π.χ. στις ∆ΙΤΕΞ της 
Γερµανίας, Γαλλίας και Ιταλίας µε εξειδικευµένα στελέχη στο 
MARKETING καθιστά όχι µόνο τις κεντρικές υπηρεσίες του ΕΟΤ, 
αλλά και εµάς τους φορείς της συνεδριακής αγοράς (CVB’s, 
HAPCO, HELEXPO, Συνεδριακά κέντρα του ιδιωτικού και 
δηµόσιου τοµέα κλπ)  αδύναµους να προσεγγίσουµε την ζήτηση της 
διεθνούς αγοράς σε συνέδρια, σε INCENTIVES, και γενικά σε 
MEETINGS.
∆εν επαρκούν οι παρουσίες µας στις ∆ιάφορες ∆ιεθνείς Εκθέσεις 
Συνεδρίων – εκεί κάτω από ένα βεβαρηµένο πρόγραµµα 
εκδηλώσεων, Dinners κλπ θα πεις µόνο µια καληµέρα.  
Οι κατ’ουσίαν επαφές και προσεγγίσεις γίνονται εκτός περιόδων 
∆ιεθνών Εκθέσεων. 

- Η εσφαλµένη άποψη, κυρίως στον ιδιωτικό τοµέα, να προβάλουν οι 
επιχειρηµατίες µόνοι τους τα συνεδριακά τους κέντρα στην 
εσωτερική και διεθνή αγορά. 
Χωρίς τα CONVENTION BUREAU οι µεµονωµένες προσπάθειες 
τους ακόµα και στην περίπτωση που έχουν την δυνατότητα να 
προσεγγίσουν την ζήτηση και να έχουν κάποιο όφελος, αυτό θα είναι 
προσωρινό, και θα τους οδηγήσουν στην αποµόνωση. Θα βρεθούν 
εκτός των κοινών και συλλογικών δραστηριοτήτων που µόνο ένα 
CONVENTION BUREAU µπορεί να ανταγωνιστεί µέσα σε µια 
διεθνή συνεδριακή αγορά.

- Η µη αξιοποίηση των ιστορικών περιοχών µας, του ελληνικού 
πολιτισµού και των άριστων κλιµατολογικών συνθηκών της χώρας 
µας. 

- Η έλλειψη στην Αθήνα κυρίως, και κατά δεύτερο λόγο στη 
Θεσσαλονίκη ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
δηµιουργούν πρόσθετα προβλήµατα και σε πολλές περιπτώσεις 
είναι το κυριότερο εµπόδιο στην ανάπτυξη του συνεδριακού 
τουρισµού.

- Άλλο ένα δείγµα της έλλειψης ενδιαφέροντος από τους αρµόδιους 
για τον συνεδριακό τουρισµό είναι κα η µη τήρηση ΜΗΤΡΩΟΥ 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ στην χώρα µας. Αν τα στελέχη του Γραφείου µας εδώ 
στην Θεσσαλονίκη κατόρθωσαν να καταγράψουν µε µέγιστη 
προσέγγιση από έγκυρες πηγές πληροφόρησης ΟΛΑ τα συνέδρια –
ASSOCIATION MARKET από το έτος 2001 µέχρι σήµερα για την 
Θεσσαλονίκη ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α, απορούµε ειλικρινά 
γιατί δεν µπορούν να τα γράψουν αυτά και να τα ταξινοµήσουν σε 



DATA BASE κάποιοι από τους εκατοντάδες υπαλλήλους των 
κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών του ΕΟΤ.

- Άλλο ένα εµπόδιο (αναφέροµαι για την Θεσσαλονίκη) είναι οι ΜΗ 
ΕΠΑΡΚΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤ’ΕΥΘΕΙΑΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ 
µε τα µεγάλα ευρωπαϊκά κέντρα. 

- Όλα αυτά συνετέλεσαν ώστε η ανάπτυξη των συνεδρίων, των εν 
γένει MEETINGS και των INCENTIVES  να µην είναι 
ικανοποιητική.
Μόλις και µετά βίας πλησιάζει η χώρα µας το 1% της αγοράς των 
συνεδρίων της Ευρώπης. 

Σήµερα έχουµε µόνο 2 CVB’s (εννοούµε τα λειτουργούντα αυτοτελώς και 
όχι ως τµήµατα κάποιου οργανισµού):
ΤΟ CVB Θεσσαλονίκης που ιδρύθηκε ως  πρώτο στη χώρα µας το έτος 
2000 και το νεοϊδρυθέν της Αθήνας πέρυσι και µάλιστα κάτω από την 
πίεση των Ολυµπιακών Αγώνων.

3. ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ TCVB:

Το TCVB είναι µια αστική εταιρία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 
Ιδρύθηκε και λειτούργησε το έτος 2000 και ως ιδρυτικά µέλη, δηλαδή 
εταίροι, ήτανε 57 ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης όλων των κατηγοριών, και 
η Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης.

Αναγκασθήκαµε να προχωρήσουµε στην πρώτη φάση µόνο µε ξενοδοχεία 
διότι κατέστη άκαρπη η επί ένα εξάµηνο προσπάθεια µας να 
προσελκύσουµε τους διάφορους φορείς της πόλης (Οργανισµούς του 
∆ηµοσίου και Ιδιωτικού φορέα, Επιµελητήρια, την τότε ∆ιοίκηση της 
HELEXPO) να συµµετάσχουν στο Ιδρυτικό Κεφάλαιο.
Με την πάροδο των ετών εγγράψαµε ως associated members Γραφεία 
Ταξιδίων, Μουσεία, τον Οργανισµό Λιµένα Θεσσαλονίκης, την Τράπεζα 
Πειραιώς, τον Φεστιβαλικό Οργανισµό Θεσσαλονίκης, το Φεστιβάλ 
Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης, επιχειρήσεις οπτικοακουστικών µέσων, 
ενοικιάσεων αυτοκινήτων κλπ.

Σήµερα µετά από µια σειρά διαδικασιών, δηλαδή τροπολογίας του 
καταστατικού, αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου κλπ., προσετέθησαν 
ΝΕΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ και η νέα ∆ιοίκηση που θα εκλεγεί το 2006 θα έχει µε 
καταστατική ∆ιάταξη εξασφαλισµένη την εκπροσώπηση της HELEXPO, 
του Εµπορικού Συλλόγου,  επιχειρήσεων της αγοράς, PCO’s, κα κάποια 
Αριστίδην µέλη όπως π.χ. το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. 



∆ηλαδή ανοίξαµε τις πόρτες και διευρύναµε την εκπροσώπηση της 
αγοράς, των συναφών επιχειρήσεων µε τα Συνέδρια, των Επιστηµονικών 
Ιδρυµάτων και των PCO’s  και να αριθµεί σήµερα το TCVB 120 µέλη.

Πιστεύουµε ότι το TCVB αντικατοπτρίζει σήµερα ένα CVB µε τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα, όπου εκπροσωπούνται όσο το δυνατόν περισσότεροι 
φορείς και επαγγέλµατα.

Ως γνωστόν για το «στήσιµο» ενός συνεδρίου ασχολούνται περίπου 15 
διαφορετικά επαγγέλµατα.

4. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ TCVB

Το Γραφείο Συνεδρίων & Επισκεπτών Θεσσαλονίκης (Thessaloniki
Convention & Visitors Bureau – TCVB) αναπτύσσει µία σειρά από 
δράσεις προώθησης και δηµοσίων σχέσεων για την προβολή της 
συνεδριακής αγοράς της Θεσσαλονίκης. 

Οι σηµαντικότερες δράσεις είναι:
� H έκδοση εξειδικευµένων εντύπων για την ενηµέρωση όσων 
ασχολούνται µε τη διοργάνωση συνεδρίων, όπως ο ‘Επίσηµος 
Οδηγός’ του TCVB.

� H κυκλοφορία newsletters για την ενηµέρωση των µελών του TCVB
και του κοινού της Ελληνικής συνεδριακής αγοράς για τα νέα του 
Γραφείου και γενικότερα για εξελίξεις στον κλάδο.

� Η ∆ιαχείριση και διαρκής ενηµέρωση ενός web site όπου 
προβάλλεται, µεταξύ πολλών άλλων χρήσιµων πληροφοριών, η 
συνεδριακή υποδοµή της πόλης, τα µέλη του TCVB και τα συνέδρια 
που διεξάγονται στη Θεσσαλονίκη.

� Η καταγραφή των συνεδρίων του association market που 
διεξάγονται στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα και η συνεχής 
ενηµέρωση µίας συνεδριακής ατζέντας.

� Η συµµετοχή σε διεθνείς εκθέσεις συνεδριακού τουρισµού, όπως οι: 
ΕΙΒΤΜ – Βαρκελώνη, ΙΜΕΧ – Φραγκφούρτη, BTC – Φλωρεντία, 
CONFEX – Λονδίνο, κλπ.

� Η συνεργασία µε τις σηµαντικότερες ενώσεις της ∆ιεθνούς 
Συνεδριακής Αγοράς, µέσω της οποίας έχει αυξηθεί σηµαντικά η 
διεθνής αναγνωρισιµότητα της Θεσσαλονίκης:
ICCA – International Congress & Convention Association
IACVB – International Association of Convention & Visitors 
Bureau, που µετονοµάσθηκε σε «Destination Marketing 
Association International »
EFCT – European Federation of Conference Towns
MPI – Meeting Professionals International
ITMA – Incentive Travel & Meetings Association
SITE – Society for Incentive & Travel Executives



� ∆ιοργάνωση familiarization trips (‘ταξιδιών εξοικείωσης/ 
γνωριµίας µε τη Θεσσαλονίκη) για διοργανωτές συνεδρίων (PCO)  
και δηµοσιογράφους από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

� ∆ιοργάνωση workshops
� ∆ωρεάν παροχή πληροφοριών προς κάθε ενδιαφερόµενο για τη 
διοργάνωση συνεδρίου, ταξιδιού κινήτρων ή άλλης εκδήλωσης στη 
Θεσσαλονίκη.

� Επαφές µε τα ελληνικά και διεθνή ΜΜΕ, έκδοση δελτίων τύπου και 
διοργάνωση συνεντεύξεων τύπου για την προβολή της συνεδριακής 
Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα και πλέον των δραστηριοτήτων του στον τοµέα της προβολής, 
το ΤCVB διοργανώνει εκπαιδευτικά σεµινάρια για την επιµόρφωση και 
δια βίου µάθηση των µελών του και συµµετέχει σε εθνικά ή κοινοτικά 
προγράµµατα για την ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισµού της πόλης. 

Το επόµενο Σεµινάριο θα διοργανωθεί σε λίγους µήνες µε θέµα «Η διεθνής 
αγορά των ταξιδιών κινήτρων»  και οµιλητές θα είναι οι κύριοι Paul
Flackett (Managing Director έκθεσης IMEX) και Patrick Delaney (PCO-
Ovation Group και µέλος ∆.Σ. των Tour Operators Ιρλανδίας).

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΤΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Α. Πρόκειται για συνέδρια του ASSOCIATION MARKET δηλαδή 
συνέδρια που διοργανώνουν µη κερδοσκοπικοί φορείς, επιστηµονικές ή 
άλλες ενώσεις,  Σωµατεία κλπ.

Το 2001: 39 συνέδρια
Το 2002: 77 συνέδρια
Το 2003: 157 συνέδρια
Το 2004: 115 συνέδρια

Οι πιο δηµοφιλείς µήνες:

ΜΑΡΤΙΟΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 
και ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Μέσος όρος µεγέθους : 580 άτοµα
Μέση διάρκεια: 3 ηµέρες

Η ανοδική πορεία ενός συνεδρίου στην πόλη µας οφείλεται αποκλειστικά 
στην ύπαρξη και λειτουργία του TCVB.
∆εν κατέβηκε κανένας από «µηχανής Θεός» να συµβάλλει στο θέµα αυτό, 
αλλά η άριστη συνεργασία µεταξύ των µελών µας και η υψηλού επιπέδου 
επαγγελµατική συµπεριφορά τους. 



Β. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ:

Η Θεσσαλονίκη διαθέτει 26.697 συνεδριακές θέσεις σε διάταξη ‘classroom
style’. Τις περισσότερες συνεδριακές θέσεις διαθέτουν τα συνεδριακά 
κέντρα της HELEXPO, δηλ. το ‘Ιωάννης Βελίδης’ µε 2.200 θέσεις και το 
‘Νικόλαος Γερµανός’ µε 750 θέσεις.

6. Ι∆ΡΥΣΗ ΝΕΩΝ CVB’s ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Είναι απόλυτα βέβαιο ότι αν υπάρξει κάποια πρωτοβουλία µιας µικρής 
στην αρχή οµάδας τουριστικών επιχειρηµατιών στις διάφορες περιοχές 
της χώρας µας θα έχουν την δυνατότητα να ιδρύσουν το δικό τους CB.

Τα Κεφάλαια ενός CB δεν είναι µόνο η συγκέντρωση κονδυλίων για το 
εταιρικό κεφάλαιο ή για την αντιµετώπιση του λειτουργικού κόστους.
Τα κυριότερα Κεφάλαια είναι ότι η χώρα µας τους τα διαθέτει δωρεάν: 
ΙΣΤΟΡΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΡΙΣΤΕΣ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ – ΘΑΛΑΣΣΑ – ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΥΣΕΙΣ.

Ανάλογα µε την κάθε περιοχή προστίθενται και άλλα σηµαντικά που 
εµπλουτίζουν ακόµα περισσότερο τις προϋποθέσεις για µια επιτυχή πορεία 
του συνεδριακού τουρισµού όπως:
- οι αρχαιολογικοί τόποι π.χ. Ολυµπία – Κνωσσός – ∆ελφοί – Πέλλα –
∆ίον – Βεργίνα

- η αγορά, δηλαδή το Shopping
- τα γεγονότα (EVENTS) της κάθε περιοχής , χώροι ψυχαγωγίας, 
CITY TOURS,  περιηγήσεις

- τα Ανώτατα Επιστηµονικά Ιδρύµατα που µόνα τους δηµιουργούν 
ιδιαίτερα σηµαντική  κίνηση µε τα επιστηµονικά τους συνέδρια

(το µεγαλύτερο ποσοστό συνεδρίων στην πόλη µας το φέρνει το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης πρωτίστως, και εν συνεχεία 
το Πανεπιστήµιο ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ).
- Εκθεσιακοί Οργανισµοί και εταιρίες όπως η HELEXPO  ή 
πολλές άλλες ιδιωτικές στην Αθήνα

- Αν ο εκθεσιακός οργανισµός διαθέτει και συνεδριακό κέντρο 
τότε υπάρχουν άριστες προϋποθέσεις

- Η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών µας
- Η εν γένει υποδοµή σε έργα όπως οι αυτοκινητόδροµοι, η 
Εγνατία Οδός, το σιδηροδροµικό δίκτυο, τα αεροδρόµια, τα 
λιµάνια

- Κάποιες ειδικές περιπτώσεις θρησκευτικού και τουριστικού 
χαρακτήρα π.χ. Μετέωρα,  Άγιο Όρος 

- Και η νυκτερινή ζωή µε την προϋπόθεση χαµηλών ντεσιµπέλ



Συµπληρώνω ότι ένα ιδιαίτερο κίνητρο για την σηµερινή επαρκή 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ  (και σε πολλές περιπτώσεις ΑΡΙΣΤΗ 
ΥΠΟ∆ΟΜΗ) ήτανε και είναι οι διάφοροι ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ 
ΝΟΜΟΙ  που µε τα υψηλά ποσοστά επιχορηγήσεων, ακόµα και µε 
την επιχορήγηση των τόκων των δανειστικών συµβολαίων µε τα 
πιστωτικά Ιδρύµατα, αλλά και σε σηµαντικές φορολογικές 
απαλλαγές, δώσανε την ευκαιρία να τους εκµεταλλευθούν µε τον 
καλύτερο τρόπο κυρίως οι ιδιώτες επιχειρηµατίες  αλλά και φορείς 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Είναι λογικό να µην υπάρχουν όλα όσα ανέφερα σε κάθε περιοχή, 
υπάρχουν όµως τα σπουδαιότερα, υπεραρκετές προϋποθέσεις για να 
ιδρυθούν νέα CVB’s. 
 
7. Ας προσπαθήσουµε όλοι για την ανάπτυξη του συνεδριακού 
τουρισµού, διότι αυτή θα συµβάλλει µε θετική επίδραση στην 
τοπική, στην περιφερειακή και στην εθνική οικονοµία. 

Ας ανταποκριθούµε στον διεθνή ανταγωνισµό αξιοποιώντας τα 
συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα µε µια στρατηγική και 
συντονισµένη προσπάθεια του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, και να 
εκµεταλλευθούµε την διεθνή αναγνώριση ότι Η ΕΛΛΑ∆Α 
«ΠΟΥΛΑΕΙ».

Μόνο έτσι θα ανεβούµε και βαθµολογικά στην παγκόσµια κατάταξη 
ως χώρα που σήµερα είµαστε ουραγοί στα συνέδρια. Όταν άλλοι 
κυνηγούν τις πρωτιές είτε στην παγκόσµια κατάταξη των χωρών, 
βλέπε Γερµανία 2η µετά τις ΗΠΑ, ή το Λονδίνο 2ο µετά το Παρίσι 
στην κατάταξη πόλεων, σε αριθµό συµµετοχής συνέδρων, εµείς ας 
εντείνουµε τις προσπάθειές µας  για την αναγνώριση µας διεθνώς ως 
χώρα ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ .

Ας εστιάσουµε το µεγαλύτερο ενδιαφέρον µας στη ζήτηση εκείνων 
των συνεδρίων τα οποία αριθµούν µέχρι 1000 άτοµα και τα οποία 
αποτελούν το 83% του συνόλου των συνεδριών σε παγκόσµιο 
επίπεδο.

Και ένας πρόσθετος λόγος είναι ότι η χώρα µας είναι µέλος της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε µια Ευρώπη που συγκεντρώνει το 60% 
των συνεδρίων παγκοσµίως.

Τέλος επιθυµώ να ευχαριστήσω δηµόσια: 

- τον ∆ήµαρχο και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Θεσσαλονίκης για την 
συµπαράστασή τους.



- Τον Πρόεδρο κ. Αριστοτέλη Θωµόπουλο και το ∆.Σ. της 
HELEXPO τόσο για την απόφασή τους να γίνουν εταίροι στο 
TCVB, όσο και για την διοργάνωση της σηµερινής Ηµερίδας.

- Τον Πρόεδρο της HAPCO κ. Μάντζιο και το ∆.Σ. για την µεγάλη 
συµβολή τους στην ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισµού στην 
χώρα µας.

- Και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους εσάς που είχατε την 
υποµονή να µε ακούσετε.


