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Σ.Ε.Τ.Κ.Ε.: «Ομιχλώδης» η φετινή τουριστική σεζόν, με πληρότητες που δεν 
ξεπερνούν το 40% του 2019 

* Απαραίτητη η λήψη μέτρων που θα διασφαλίσουν την επιβίωση  
των μικρών καταλυμάτων 

 
Ασταθής και αβέβαιη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η φετινή τουριστική χρονιά, με 
τα επιδημιολογικά δεδομένα και τις νέες μεταλλάξεις του κορωνοϊού να καθορίζουν, 
εν πολλοίς, την πορεία του ελληνικού Τουρισμού. 
 
Η φετινή σεζόν είναι εξαιρετικά «ομιχλώδης» και για τον κλάδο των μικρών 
τουριστικών καταλυμάτων, με τις πληρότητες να μην υπερβαίνουν το 30%-40% των 
προ-πανδημικών επιπέδων, του 2019, και, πάντως, σε καμία περίπτωση, να μην 
προβλέπεται να αυξηθούν περαιτέρω. Έτσι, οι όποιες προσδοκίες υπήρχαν για 
ικανοποιητικές πληρότητες εφέτος, καταρρίπτονται.  
 
Η ζήτηση δεν έχει ομοιόμορφα χαρακτηριστικά, με αποτέλεσμα ορισμένες περιοχές να 
εμφανίζουν υψηλότερες επιδόσεις από άλλες. Έτσι, για παράδειγμα στη Βόρεια 
Ελλάδα, που δέχεται τουριστικές ροές από τα Βαλκάνια, η σεζόν εξελίσσεται 
καλύτερα, όμως στις υπόλοιπες τουριστικές περιοχές οι πληρότητες δεν υπερβαίνουν 
το 40% του 2019. 
 
Σε αυτή την εξέλιξη σημαντικό ρόλο έχει το γεγονός ότι, η βρετανική αγορά μόλις 
«ξεκλείδωσε» -μετά την άρση των περιορισμών, που εφάρμοζε η κυβέρνηση Johnson, 
στις 19 Ιουλίου-, η ρωσική αγορά παραμένει ακόμη εκτός «παιχνιδιού», ενώ οι 
κρατήσεις της τελευταίας στιγμής θα καθορίσουν, σε μεγάλο βαθμό, το τελικό 
αποτέλεσμα. 
 
Από τα προαναφερόμενα γίνεται αντιληπτό ότι, και η φετινή είναι μία ακόμη σεζόν 
επιβίωσης για τα μικρά τουριστικά καταλύματα. Γι’ αυτό, για πολλοστή φορά, η 
Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος, απευθύνει 
έκκληση προς την κυβέρνηση για την εφαρμογή ουσιαστικών μέτρων οικονομικής 
στήριξης των επιχειρήσεων μικρών τουριστικών καταλυμάτων, που θα εξασφαλίσουν 
τη ρευστότητα που τόσο έχουν ανάγκη εδώ κι ενάμιση χρόνο. 
 
Η Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. ζητάει την ένταξη των επιχειρήσεων του κλάδου σε χρηματοδοτικά 
προγράμματα και σε νέα, έκτακτα μέτρα στήριξης, με εξειδικεύσεις και στοχευμένες 
παρεμβάσεις, τα οποία θα δημιουργήσουν ένα ισχυρό δίχτυ προστασίας για τις 
επιχειρήσεις, τους επόμενους μήνες και, κυρίως, την επόμενη χειμερινή περίοδο. 
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