
 

 

Ηράκλειο, 24 Μαρτίου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς τους κ.κ. Υπουργούς  

Οικονομικών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

 

Θέμα: Άμεση οικονομική ενίσχυση του κλάδου των μη κύριων τουριστικών 

καταλυμάτων   

Σε επιστολή της, η Ομοσπονδία Επιειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Αν. 

Κρήτης «ΚΝΩΣΣΟΣ» εκθέτει θέματα που ήδη έχουν κοινοποιηθεί στα υπουργεία 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και Οικονομικών που αφορούν τομείς με ιδιαίτερη 

οικονομική βαρύτητα, για τις  επιχειρήσεις του κ λάδου πού μαζί με την εστίαση 

έχουν πληγεί περισσότερο από κάθε άλλο κλάδο της αγοράς.  

Συγκεκριμένα: 

 1.Ξεκινώντας με το πρόγραμμα του   ΕΣΠΑ  ΄΄ ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΄΄ των Περιφερειών της χώρας, είναι γνωστό ότι  κάθε Περιφέρεια 

δημιουργεί  τις  προϋποθέσεις και τους όρους συμμετοχής ,αλλά παράλληλα 

αναλαμβάνει και την αξιολόγηση των αιτούντων επιχειρήσεων. Στην Περιφέρεια 

Κρήτης, όπου είναι η περιοχή δραστηριοποίησης της Ομοσπονδίας, δεν έγινε ως 

έπρεπε ο διαχωρισμός των επιχειρήσεων σε ομάδες αναλόγως του μεγέθους τους και 

του αριθμού των εργαζομένων που απασχολούν. Ούτε μειώθηκε το ύψος της 

επιχορήγησης, όπως εγγράφως πρότεινε η Ομοσπονδία μας στην Περιφέρεια Κρήτης, 

από 40.000 ευρώ σε 10.000 ευρώ, με το σκεπτικό να ωφεληθούν όσο το δυνατόν 

περισσότερες επιχειρήσεις, αφού ο αριθμός των αιτήσεων ήταν ανέλπιστα μεγάλος. 

Έτσι όλες σχεδόν οι μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν  0 – 6 εργαζόμενους,  

ρίχτηκαν σε ένα αγώνα άνισο,  ανταγωνιζόμενες τις  επιχειρήσεις  που απασχολούν  

20 , 30…50 εργαζόμενους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα  οι μικρότερες επιχειρήσεις να 

μην συμπληρώσουν τα μόρια και να μείνουν εκτός χρηματοδότησης. Για άλλη μια 

φορά συντελέστηκε μια μεγάλη αδικία κατά των επιχειρήσεων του κλάδου μας, 

αποκλείοντας τες,  όπως έχει γίνει στο  παρελθόν από όλα τα ανάλογα προγράμματα 

ΕΣΠΑ.  

Να σημειωθεί ότι οι επιχειρήσεις που εκπροσωπούν είναι πολύ μικρές,  χωρίς 

προσωπικό, χωρίς ταμειακή  μηχανή στο μεγαλύτερο ποσοστό τους και κατά κύριο 

λόγο οικογενειακά αυτοεξυπηρετούμενες. Αυτός ήταν και ο βασικός λόγος που δεν 

κατάφεραν να συμπληρώσουν την βαθμολογία που απαιτήθηκε (68,13%) για να 

συμπεριληφθούν στις επιλέξιμες προς επιχορήγηση επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις του 
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Φορέα τους συγκέντρωσαν βαθμολογία από 50% έως 65% με την μεγάλη πλειοψηφία 

να κυμαίνεται  γύρω στο 60%. Όμως δυστυχώς έμειναν εκτός προγράμματος.  

Να αναφερθεί ότι στη χώρα υπάρχουν και λειτουργούν 40.000 επιχειρήσεις μη 

κύριων τουριστικών καταλυμάτων. Οι  5.000 από αυτές βρίσκονται στην Κρήτη.   

 

 2.Μεγάλο ζήτημα των ημερών είναι και η ενίσχυση της ρευστότητας μέσω της 

επιστρεπτέας προκαταβολής. Να σημειωθεί ότι οι  παραπάνω επιχειρήσεις είχαν 

αποκλειστεί παντελώς από τούς τρείς (3) πρώτους κύκλους της Επιστρεπτέας 

Προκαταβολής, ενώ από την επιστρεπτέα 4 και 5  εισέπραξαν ποσόν των 1000 ευρώ. 

Αλλά και  από την επιστρεπτέα  6 αποκλείστηκαν εκ νέου, με το κριτήριο  που θέλει 

να συγκρίνει τα έσοδα του Ιανουαρίου του 2020 με αυτά του Ιανουαρίου 2021.  Όπως 

προβλέπεται θα υπάρχει αποκλεισμός και από την επιστρεπτέα 7 διότι  απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι η σύγκριση των εσόδων του Α’ τριμήνου  του 2020 με  τα 

αντίστοιχα του 2021. Όμως το 90% των εν λόγω επιχειρήσεων είναι εποχικές και 

λειτουργούν από τον Απρίλιο έως τον  Οκτώβριο, με αποτέλεσμα την περίοδο αυτή 

να βρίσκονται σε αδράνεια και να μην έχουν έσοδα. Επίσης, τη τουριστική σεζόν 

2020 ένα πολύ μεγάλο ποσοστό περίπου 65% από αυτές δεν λειτούργησε καθόλου, με 

αποτέλεσμα να βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση, αφού είναι χωρίς έσοδα 

18 μήνες τώρα και η  χρηματοδότηση τους κρίνεται αναγκαία.  

  Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί: 

- Προτίθεται η κυβέρνηση να αναλάβει την  οποιαδήποτε πρωτοβουλία χρειαστεί για 

την   επέκταση του υφιστάμενου προγράμματος, με επιπλέον χρηματοδότηση, ικανή  

να καλύψει την επιχορήγηση των επιχειρήσεων με βαθμολογία από 50%  και άνω,  

εκμεταλλευόμενοι την ήδη υπάρχουσα αξιολόγηση; 

 

-Θα στηρίξετε αυτές  τις επιχειρήσεις για να συνεχίσουν να αγωνίζονται προς όφελος 

των οικογενειών τους, του τουρισμού αλλά και της εθνικής οικονομίας; 

 Θα δοθεί μια ξεκάθαρη χρηματοδότηση που να απευθύνεται στα μη κύρια 

τουριστικά καταλύματα; 

  

 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

 

Γεώργιος Λογιάδης 

 

 

 




