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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
ΣΕΤΚΕ: Εκτός χρηματοδοτικών προγραμμάτων και μέτρων στήριξης τα μικρά 
τουριστικά καταλύματα 
 
 
Αποκλεισμένες από τα χρηματοδοτικά «εργαλεία», όπως και από το σύνολο σχεδόν 
των μέτρων στήριξης που έχει εξαγγείλει η Κυβέρνηση, παραμένουν, για μία ακόμη 
φορά, οι επιχειρήσεις μικρών τουριστικών καταλυμάτων. 
 
Η αιτιολογία του περιορισμένου προϋπολογισμού του προγράμματος του Ταμείου 
Επιχειρηματικότητας - ΤΕΠΙΧ ΙΙ, στο οποίο τόσο πολύ πίστεψαν οι «διψασμένοι» για 
ρευστότητα επιχειρηματίες των μικρών τουριστικών καταλυμάτων, δεν τους επέτρεψε 
να επωφεληθούν από το πρόγραμμα.  
 
Για μία ακόμη φορά οι στρόφιγγες της χρηματοδότησης παραμένουν κλειστές για τις 
μικρές επιχειρήσεις, που τη δεδομένη στιγμή χρειάζονται περισσότερο από ποτέ τη 
χρηματοδοτική στήριξη για να επιβιώσουν και οι αιτήσεις των επιχειρηματιών του 
κλάδου παραμένουν στα συρτάρια των τραπεζών.  
 

Έτσι, η υποτιθέμενη προσπάθεια της κυβέρνησης για τη χρηματοδοτική στήριξη των 
επιχειρήσεων που πλήττονται από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, μέχρι 
στιγμής, αποδεικνύεται εξαιρετικά δυσχερής και αρκούντως αναποτελεσματική. 
Μεγάλο δε ερωτηματικό προκύπτει και για τη στάση των τραπεζών, οι οποίες 
«σπρώχνουν» τους επιχειρηματίες του κλάδου στη λήψη άλλων μορφών δανείων με 
υψηλά επιτόκια. 
 
Κι ενώ το πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ ΙΙ αναδεικνύεται σε «άνθρακα» για τα μικρά τουριστικά 
καταλύματα, «πονοκέφαλο» προκαλεί στους επιχειρηματίες του κλάδου το θέμα των 
μεταχρονολογημένων επιταγών. 
 
Στην πιο δύσκολη τουριστική σεζόν των τελευταίων ετών για τα μικρά τουριστικά 
καταλύματα, τα οποία σημειώνουν πληρότητες σε χαμηλά μονοψήφια νούμερα, που 
δεν ξεπερνούν το 3% για τον Ιούλιο ακόμη και για τον Αύγουστο, η ΣΕΤΚΕ ζητάει τη 
διεύρυνση του μέτρου της παράτασης της λήξης των μεταχρονολογημένων επιταγών 
για τις πληττόμενες από τον κορωνοϊό επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, 
τουλάχιστον για 12 μήνες. 
 
Παράλληλα, καλεί την κυβέρνηση να στηρίξει με χρηματοδοτικά κονδύλια τις δεκάδες 
χιλιάδες επιχειρήσεις του κλάδου, που το έχουν ανάγκη για να επουλώσουν τις 
«πληγές» τους και να προχωρήσουν στη μετά-κορωνοϊού περίοδο. 
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