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Αρ. Πρωτ. 232 – 04/2019   
         Θεσσαλονίκη, 24/04/2019 

 
Προς  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ & ΤΣ 
Ειδική Γραμματέας : κα Φωτονιάτα Ευγενία 
Ειδική Συνεργάτης : κα Πουλάκη Μαρία 
e-mail : efotoniata@mnec.gr, mpoulaki@mnec.gr  
Από  
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Ι.Κωλέττη 25Β, 54624 Θεσσαλονίκη 
Website : www.sysep.org, e-mail : info@sysep.org 
τηλέφωνο : 2310 567898 
 
 
Αξιότιμες κυρίες, 
 
Ως Σύνδεσμος Συμβούλων Επιχειρήσεων (ΣΥΣΕΠ) έχουμε δεχτεί μεγάλο αριθμό μηνυμάτων και 
παραπόνων από μέλη μας τα οποία μας ενημερώνουν για την χαμηλή χρηματοδότηση των 
περιφερειών της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου, όσον αφορά την υποβολή προτάσεων στο 
πρόγραμμα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων». 
 
Μεγάλος αριθμός τουριστικών επιχειρήσεων που ασκούν τη δραστηριότητά τους στην περιοχή  της 
Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου εκδηλώνουν μεγάλο ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο ανωτέρω 
πρόγραμμα. Δεδομένου όμως ότι η χρηματοδότηση των περιφερειών αυτών, ειδικά στα 
προγράμματα που αφορούν τον τουρισμό, έχουν πολύ μικρό προϋπολογισμό, έχει ως επακόλουθο 
την άνοδο της βάσης για την ένταξη των υποψήφιων στο πρόγραμμα σε πολύ υψηλά επίπεδα. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για τα καταλύματα η βαθμολογία βάσης είναι το 83,50 για τη Στερεά 
Ελλάδα, 89,75 για τη Δυτική Μακεδονία και 90,99 για τη Θεσσαλία. 
 

Περιφέρεια Καταλύματα 

Νότιο Αιγαίο 94,94 

Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 91,01 

Δυτικής Ελλάδας  91,00 

Θεσσαλίας 90,99 

Κρήτη, Πελοπόννησος & Ιόνιο Αιγαίο  93,59 

Βόρειο Αιγαίο 92,35 

Δυτική Μακεδονία 89,75 

Αττική 91,05 

Στερέα Ελλάδα 83,50 
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Σύμφωνα με τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε, για την αύξηση του προϋπολογισμού 
στις Περιφέρειες με ανάλογα ποσά έτσι ώστε να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες 
επιχειρήσεις του κλάδου του τουρισμού στο πρόγραμμα, καθώς οι παραπάνω περιφέρειες 
κατέχουν τα πρωτεία στον τουριστικό κλάδο και χρίζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης λόγω του 
μεγάλου όγκου των τουριστών που δέχονται συγκριτικά με τις άλλες περιφέρειες. 
Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. 
 
Με εκτίμηση, 
Για το Σύνδεσμο Συμβούλων Επιχειρήσεων 
Δ.Σ  ΣΥ.Σ.ΕΠ          


