
 
ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΕΡΙΧΕΙΗΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΙΣΤΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝ. ΚΗΤΗΣ ϋϋΚΝΩΣΣΟΣϋϋ 

3/17/2021  

 

Ιδομενέως 38, ΤΚ 71202, Ηράκλειο 
Τηλ. 2811103071 

info@knossosunion.gr                                           Η ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΕΤΚΕ 

www.knossosunion.gr 

  

 

Προσ : Βουλευτή κ. Βαρδάκη ωκράτη 

Θζμα : Οικονομική ενίςχυςη του κλάδου των μη κφριων τουριςτικών καταλυμάτων   

Αξιότιμε κ. Βουλευτά, 

 Η Ομοςπονδία μασ επικοινωνεί μαηί ςασ,  για να ςασ εκκζςει κζματα που ιδθ ζχουν 

κοινοποιθκεί ςτα Υπουργεία Ανάπτυξθσ και Οικονομικϊν και αφοροφν τομείσ με ιδιαίτερθ 

οικονομικι βαρφτθτα, για τισ  επιχειριςεισ του Κλάδου μασ ποφ μαηί με τθν εςτίαςθ ζχουν 

πλθγεί περιςςότερο από κάκε άλλο κλάδο τθσ αγοράσ. Θεωροφμε ότι με τθν πολφτιμθ 

παρζμβαςι ςασ, κα βοθκιςετε να ακουςτεί θ φωνι χιλιάδων μικρϊν επιχειριςεων που 

αιμορραγοφν κακθμερινά ςτο βωμό τθσ πανδθμίασ. 

 1.Ξεκινϊντασ με το πρόγραμμα του   ΕΣΡΑ  ϋϋ ΜΗ ΕΡΙΣΤΕΡΤΕΑ ΕΡΙΧΟΗΓΗΣΗ ϋϋ των 

Ρεριφερειϊν τθσ χϊρασ, είναι γνωςτό ότι  κάκε Ρεριφζρεια δθμιουργεί  τισ  προχποκζςεισ και 

τουσ όρουσ ςυμμετοχισ ,αλλά παράλλθλα αναλαμβάνει και τθν αξιολόγθςθ των αιτοφντων 

επιχειριςεων. Στθν Ρεριφζρεια Κριτθσ, όπου είναι θ περιοχι δραςτθριοποίθςθσ τθσ 

Ομοςπονδίασ μασ, δεν ζγινε ωσ ζπρεπε ο διαχωριςμόσ των επιχειριςεων ςε ομάδεσ 

αναλόγωσ του μεγζκουσ τουσ και του αρικμοφ των εργαηομζνων που απαςχολοφν. Οφτε 

μειϊκθκε το φψοσ τθσ επιχοριγθςθσ, όπωσ εγγράφωσ πρότεινε θ Ομοςπονδία μασ ςτθν 

Ρεριφζρεια Κριτθσ, από 40.000 ευρϊ ςε 10.000 ευρϊ, με το ςκεπτικό να ωφελθκοφν όςο το 

δυνατόν περιςςότερεσ επιχειριςεισ, αφοφ ο αρικμόσ των αιτιςεων ιταν ανζλπιςτα μεγάλοσ. 

Ζτςι όλεσ ςχεδόν οι μικρζσ επιχειριςεισ που απαςχολοφν  0 – 6 εργαηόμενουσ,  ρίχτθκαν ςε 

ζνα αγϊνα άνιςο,  ανταγωνιηόμενεσ τισ  επιχειριςεισ  που απαςχολοφν  20 , 30…50 

εργαηόμενουσ. Αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα  οι μικρότερεσ επιχειριςεισ να μθν ςυμπλθρϊςουν 

τα μόρια και να μείνουν εκτόσ χρθματοδότθςθσ. Για άλλθ μια φορά ςυντελζςτθκε μια μεγάλθ 
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αδικία κατά των επιχειριςεων του κλάδου μασ, αποκλείοντασ τεσ,  όπωσ ζχει γίνει ςτο  

παρελκόν από όλα τα ανάλογα προγράμματα ΕΣΡΑ.  

  Κφριε Βουλευτά, οι επιχειριςεισ που εκπροςωποφμε είναι πολφ μικρζσ,  χωρίσ προςωπικό, 

χωρίσ ταμειακι  μθχανι ςτο μεγαλφτερο ποςοςτό τουσ και κατά κφριο λόγο οικογενειακά 

αυτοεξυπθρετοφμενεσ. Αυτόσ ιταν και ο βαςικόσ λόγοσ που δεν κατάφεραν να 

ςυμπλθρϊςουν τθν βακμολογία που απαιτικθκε (68,13%) για να ςυμπεριλθφκοφν ςτισ 

επιλζξιμεσ προσ επιχοριγθςθ επιχειριςεισ. Οι επιχειριςεισ του Φορζα μασ ςυγκζντρωςαν 

βακμολογία από 50% ζωσ 65% με τθν μεγάλθ πλειοψθφία να κυμαίνεται  γφρω ςτο 60%. 

Πμωσ δυςτυχϊσ ζμειναν εκτόσ προγράμματοσ . Και για να ζχετε μια πιο ολοκλθρωμζνθ 

εικόνα, κα ιταν ςωςτό από μζρουσ μασ να ςασ ενθμερϊςουμε ότι ςτθν Χϊρα μασ υπάρχουν 

και λειτουργοφν 40.000 επιχειριςεισ μθ κφριων τουριςτικϊν καταλυμάτων. Οι  5.000 από 

αυτζσ βρίςκονται ςτθν Κριτθ.  Κφριε Βουλευτά , με απόλυτθ επίγνωςθ τθσ κζςθσ ιςχφοσ ςασ, 

ςασ ηθτάμε να αναλάβετε τθν  οποιαδιποτε πρωτοβουλία κα χρειαςτεί για τθν   επζκταςθ του 

υφιςτάμενου προγράμματοσ, με επιπλζον χρθματοδότθςθ, ικανι  να καλφψει τθν 

επιχοριγθςθ των επιχειριςεων με βακμολογία από 50%  και άνω,  εκμεταλλευόμενοι τθν ιδθ 

υπάρχουςα αξιολόγθςθ 

 

 2.Μεγάλο ηιτθμα των θμερϊν είναι και θ ενίςχυςθ τθσ ρευςτότθτασ μζςω τθσ επιςτρεπτζασ 

προκαταβολισ. Στο ςθμείο αυτό, κα κζλαμε  να ςασ γνωςτοποιιςουμε, ότι οι  παραπάνω 

επιχειριςεισ είχαν αποκλειςτεί παντελϊσ από τοφσ τρείσ (3) πρϊτουσ κφκλουσ τθσ 

Επιςτρεπτζασ Ρροκαταβολισ, ενϊ από τθν επιςτρεπτζα 4 και 5  ειςζπραξαν το 

ϋϋαςτρονομικόϋϋ  ποςόν των 1000 ευρϊ. Αλλά και  από τθν επιςτρεπτζα  6 αποκλείςτθκαν εκ 

νζου, με το κριτιριο  που κζλει να ςυγκρίνει τα ζςοδα του Ιανουαρίου του 2020 με αυτά του 

Ιανουαρίου 2021.  Ππωσ προβλζπεται κα αποκλειςτοφμε και από τθν επιςτρεπτζα 7 διότι  

απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ ςφγκριςθ των εςόδων του Α’ τριμινου  του 2020 με  τα 

αντίςτοιχα του 2021. Αξιότιμε κφριε Βουλευτά, το 90% των επιχειριςεων που εκπροςωποφμε 

είναι εποχικζσ και λειτουργοφν από τον Απρίλιο ζωσ τον  Οκτϊβριο. Ωσ εκ τοφτου τθν περίοδο 

αυτι, βρίςκονται ςε αδράνεια και δεν ζχουν ζςοδα. Αυτό όμωσ δεν ςθμαίνει ότι οι άνκρωποι 

αυτοί δεν ζχουν ανάγκεσ και δεν χρειάηονται τθν ςτιριξθ τθσ Ρολιτείασ!!! Η πλειοψθφία των  

μικρϊν αυτϊν επιχειριςεων είναι  αυτοδθμιοφργθτοι  και τθ τουριςτικι ςεηόν 2020 ζνα πολφ 

μεγάλο ποςοςτό περίπου 65% από αυτζσ δεν λειτοφργθςε κακόλου . Βρίςκονται όπωσ 

καταλαβαίνετε ςε ΔΕΙΝΗ οικονομικι κατάςταςθ, αφοφ είναι χωρίσ ζςοδα 18 μινεσ τϊρα!!! Ωσ 

εκ τοφτου θ χρθματοδότθςθ τουσ κρίνεται παραπάνω από ΑΝΑΓΚΑΙΑ.  
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 Οι άνκρωποι αυτοί βρίςκονται ςτο κατϊφλι τθσ χρεοκοπίασ, αφοφ τίκεται ακόμα και  κζμα 

επιβίωςθσ. Ζχετε λοιπόν χρζοσ να πράξετε ότι χρειάηεται και να ςτθρίξετε αυτζσ  τισ 

επιχειριςεισ για να ςυνεχίςουν να αγωνίηονται προσ όφελοσ των οικογενειϊν τουσ, τοφ 

Τουριςμοφ αλλά και τθσ Εκνικισ Οικονομίασ  . 

 Εδόκθςαν  πλουςιοπάροχεσ  οικονομικζσ ενιςχφςεισ από τισ Επιςτρεπτζεσ Ρροκαταβολζσ 

1,2,3 ςε επιχειριςεισ που ίςωσ και να μθν τισ είχαν ανάγκθ, αλλά όπωσ φαίνεται και θ μθ 

Επιςτρεπτζα Επιχοριγθςθ ενίςχυςε πάλι τισ ίδιεσ . Ζτςι φτάςαμε κάκε μινα  να φουςκϊνουν 

κάποιων οι Τραπεηικοί Λογαριαςμοί, ενϊ οι επιχειριςεισ του Κλάδου μασ να βρίςκονται ςτο 

ςτάδιο τθσ οικονομικισ κατάρρευςθσ. 

 Κφριε Βουλευτά, δε ηθτάμε ελεθμοςφνθ,  απαιτοφμε μια ξεκάθαρη χρηματοδότηςη που να 

απευκφνεται ςτα μθ κφρια τουριςτικά καταλφματα, γνωρίηοντασ  ότι το δικαιοφνται 

επιτζλουσ.  Μετά  από τον  πακτωλό  των διςεκατομμυρίων που ζχουν διατεκεί ςτθν αγορά 

για τθν ενίςχυςθ τθσ ρευςτότθτασ πιςτεφουμε ότι ιρκε κι θ ςειρά μασ. 

 Αναμζνοντασ τθν απάντθςθ ςασ, αλλά και  τισ ανάλογεσ  ενζργειεσ ςασ, ευελπιςτοφμε ότι κα 

ικανοποιθκεί το δίκαιο αίτθμα τθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ του κλάδου μασ, και ωσ Κράτοσ 

Δικαίου να πράξετε τα δζοντα  και γι’ αυτό ςασ ευχαριςτοφμε προκαταβολικά. 

 Με εκτίμθςθ 

   Ο Ρρόεδροσ        Ο Γεν. Γραμματζασ 

Αγιομυργιαννάκθσ Εμμανουιλ      Σπανάκθσ Μιχαιλ 

 

 

 


