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ΚΟΙΝ.: 
Έλενα Κουντουρά, Υπουργό Τουρισμού 
Ευγενία Φωτονιάτα,  Ειδική Γραμματέας ∆ιαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ 
Γιάννα Πεππέ, Γενική Γραμματέας του Πρωθυπουργού 
 
 
 
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 
 
 
Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Νέων Επιχειρηματιών ΑΠΠ, ως κύριος φορέας εκπροσώπησης νέων και υπό-
ίδρυση ΜμΕ, γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα δέκτης παραπόνων  αναφορικά με την χαμηλή 
δημόσια δαπάνη της δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών» που 
προκηρύχθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης & Οικονομίας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). 
 
Από τα στοιχεία που ανακοινώσατε οι συνολικές προτάσεις που κατατέθηκαν ξεπέρασαν τα 2,3 δις ευρώ, 
ενώ η προϋπολογισμένη δημόσια δαπάνη είναι μόλις 120 εκατ. ευρώ. Αποτελεί πρόδηλο συμπέρασμα ότι 
η πιθανότητα ένταξης στην ανωτέρω δράση είναι εξαιρετικά χαμηλή αφού λιγότερες από μία (1) στις δέκα 
(10) επιχειρήσεις θα μπορέσουν τελικά να ενταχθούν στην ανωτέρω δράση. 
 
Τα τελευταία χρόνια ο κλάδος του τουρισμού έχει καταγράψει εξαιρετικές επιδόσεις, αποτελώντας 
δημιουργική διέξοδο για χιλιάδες νέους επιχειρηματίες που επιθυμούν να επενδύσουν στην χώρα τους. 
Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα της PWC (Απρίλιος 2018) για τον ελληνικό τουρισμό, προκειμένου η 
τουριστική ζήτηση για την Ελλάδα να παραμείνει υψηλή τα επόμενα χρόνια κρίνεται αναγκαία η ποιοτική 
αναβάθμιση του ξενοδοχειακού δυναμικού και η αύξησή του τουλάχιστον κατά 45.000 νέες κλίνες έως το 
2020. 
  
Δεδομένο της χρηματοδοτικής ωριμότητας αλλά και των εγκρίσεων χρήσης γης που έχουν λάβει τα 
κατατεθειμένα επενδυτικά σχέδια, η υλοποίηση τους μπορεί να ξεκινήσει άμεσα συμβάλλοντας τόσο στην 
αύξηση του παραγόμενου ΑΕΠ, όσο και σε επιμέρους στόχους που έχει θέσει το αρμόδιο Υπουργείο 
Τουρισμού για την ενίσχυση του προσφερόμενου δυναμικού σε περισσότερους ελληνικούς προορισμούς 
για την προσέλκυση επισκεπτών 365 ημέρες τον χρόνο. 
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Για τους παραπάνω λόγους, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Νέων Επιχειρηματιών ΑΠΠ καλεί τα συναρμόδια 
Υπουργεία και την Ειδική Γραμματεία Τομεακών (Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, Υπουργείο 
Τουρισμού), όπως συνεκτιμήσουν τα νέα δεδομένα προβαίνοντας σε αύξηση της δημόσιας δαπάνης στα  
επίπεδα ένταξης όλων των Επενδυτικών Σχεδίων που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις όπως έκαναν 
πολύ επιτυχημένα στις υπόλοιπες δράσεις του ΕΠΑΝΕΚ.  
 
Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Νέων Επιχειρηματιών ΑΠΠ επισημαίνει ότι η προηγούμενη δράση για την ίδρυση 
τουριστικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ, προκηρύχθηκε τελευταία φορά το 2013. 
Γίνεται αντιληπτό ότι η ανάγκη αύξησης της δημόσιας δαπάνης για την τρέχουσα δράση «Ενίσχυση της 
Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών» κρίνεται επιτακτική. 
 
Αναλογιζόμενοι των συνθηκών που επικρατούν στην ελληνική οικονομία, η συγκεκριμένη δράση αποτελεί 
εξαιρετική ευκαιρία ένταξης νέων επιχειρηματιών και νέων επιχειρήσεων στο δυναμικό κλάδο του 
τουρισμού, σε μια περίοδο όπου η πρόσβαση στην τραπεζική χρηματοδότηση είναι περιορισμένη. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Με εκτίμηση, 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

Ορέστης Ματσούκας 

 


