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«Χαμένη υπόθεση» η φετινή σεζόν για τα μικρά  

τουριστικά καταλύματα 
 Η έλλειψη ρευστότητας και οι ανύπαρκτες κρατήσεις καταδικάζουν  

τις επιχειρήσεις 
 

Υπό την πίεση της ρευστότητας και των μηδενικών κρατήσεων βρίσκονται 
εκατοντάδες επιχειρήσεις μικρών τουριστικών καταλυμάτων εφέτος.  
 
Τα μέτρα του υπουργείου Οικονομικών για τη στήριξη των επιχειρήσεων κινούνται σε 
θετική κατεύθυνση, ελαχιστοποιώντας τις οικονομικές επιπτώσεις της υγειονομικής 
κρίσης, εντούτοις «δαμόκλειος σπάθη» εξακολουθεί να αποτελεί η έλλειψη 
ρευστότητας. 
 
Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών 
Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος, κ. Παναγιώτης Τοκούζης, με μία φράση που 
αποτυπώνει με ρεαλισμό την πραγματικότητα που βιώνουν οι επιχειρήσεις του 
κλάδου: «κλείσαμε με εντολή του κράτους, στο πλαίσιο της  γενικευμένης και, κατά 
γενική ομολογία επιτυχημένης από υγειονομικής πλευράς, προσπάθειας 
αντιμετώπισης και περιορισμού της νόσου Covid-19, ως υγιείς επιχειρήσεις και 
ανοίγουμε ως κόκκινες επιχειρήσεις». 
 
Δυστυχώς, οι επανειλημμένες εκκλήσεις της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. για ουσιαστική στήριξη των 
επιχειρήσεων μικρών τουριστικών καταλυμάτων μέσω χρηματοδοτικών «εργαλείων» 
και χαμηλότοκων δανείων, δείχνουν να μην εισακούγονται, με συνέπεια μια σειρά 
από επιχειρήσεις του κλάδου να  οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια στον γκρεμό. 
 
Την ίδια στιγμή που  η εξασφάλιση ρευστότητας αναδεικνύεται σε αγώνα δρόμου για 
τις επιχειρήσεις του κλάδου, ένα ακόμη πρόβλημα που εντείνει τη δυσκολία 
επιβίωσής τους, κινδυνεύοντας παράλληλα να συμπαρασύρει πολλές μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις-συνεργάτες και προμηθευτές τους, είναι το θέμα των 
μεταχρονολογημένων επιταγών.  
 
Τη φετινή τουριστική περίοδο, η οποία θεωρείται «χαμένη υπόθεση» για τις 
επιχειρήσεις μικρών τουριστικών καταλυμάτων, οι ιδιοκτήτες τους αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα στην αποπληρωμή των υποχρεώσεων τους, με το φαινόμενο των 
ακάλυπτων μεταχρονολογημένων επιταγών, που είδαμε στα πρώτα μνημονιακά 
χρόνια, να ελλοχεύει. Το θέμα ανησυχεί πλήθος μικρομεσαίων δορυφορικών εταιριών 
γύρω από τη διαμονή, στα χέρια των οποίων βρίσκονται οι επιταγές, οι οποίες 
φοβούνται για «τσουνάμι» ακάλυπτων επιταγών, με απρόβλεπτες συνέπειες. 
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Το αρμόδιο υπουργείο οφείλει να επανεξετάσει το θέμα, υιοθετώντας ουσιαστικά 
μέτρα στήριξης, τόσο για τους εκδότες των επιταγών, όσο και για τους δικαιούχους-
αποδέκτες τους, ώστε να μην δούμε «κανόνια να σκάνε». 
 
Το 2020 είναι η πιο δύσκολη τουριστική σεζόν των τελευταίων ετών για τα μικρά 
τουριστικά καταλύματα, τα οποία σημειώνουν πληρότητες σε χαμηλά νούμερα, που 
δεν ξεπερνούν το 10% για τον Ιούλιο, ακόμη και για τον Αύγουστο.  
 
Η Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος, απευθύνει 
έκκληση προς τα αρμόδια υπουργεία, να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου 
να μην οδηγηθεί σε οριστικό «lockdown» ένας σημαντικός αριθμός μικρών 
τουριστικών καταλυμάτων, που εδώ και δεκαετίες ενισχύουν με τη δραστηριότητά 
τους την περιφερειακή οικονομία και ανάπτυξη, αξιώνοντας κυρίως: 
 
- την ένταξη των επιχειρήσεων μικρών τουριστικών καταλυμάτων σε 
χρηματοδοτικά προγράμματα και ευέλικτες, άτοκες ή χαμηλότοκες μορφές 
χρηματοδότησης,  
 
-   την παράταση της αναστολής των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και 
πληρωμής όλων των αξιόγραφων του έτους 2020 για τουλάχιστον ένα χρόνο,   και  
 
-   τη στήριξη των δικαιούχων-αποδεκτών των επιταγών, οι οποίοι να έχουν τη 
δυνατότητα μέσω του τραπεζικού τους πλαφόν, να προεισπράττουν μέρος του 
χρηματικού ποσού των επιταγών. 
 
 

 


