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                                                                                         Ερµούπολη 15 Μαρτίου 2011 
                         Αρ. πρωτ. 3820 
 

 
Προς:   
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΕ 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο 
κ. Αλέξανδρο Μπρέγιαννη 
Κολοκοτρώνη 8, Αθήνα 105 61 
τηλ: 210 3377940, fax: 210 3237130 
 
Κοινοποίηση 
Υφυπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης  
& Ανταγωνιστικότητας 
κ. Παναγιώτη Ρήγα 
 
Θέµα: Παράταση δράσης «Ενίσχυση ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυµάτων για 
τη δηµιουργία  διαδικτυακών τόπων προβολής και συστηµάτων ηλεκτρονικών 
κρατήσεων (digi lodge)» 

 
 
Κύριε Μπρέγιαννη,  
 
Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι το Επιµελητήριο Κυκλάδων, από την εποµένη της 
προκήρυξης του προγράµµατος, προέβη σε ευρεία ενηµέρωση των επιχειρήσεων του νοµού 
που δραστηριοποιούνται ως τουριστικά καταλύµατα και µέχρι σήµερα, συνεχίζει να παρέχει 
υποστήριξη σε θέµατα σχετικά µε την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί 
στη δράση.  
 
Είναι γνωστό ότι στα περισσότερα νησιά του Νοµού µας, η δραστηριότητα αυτών των 
επιχειρήσεων είναι εποχική και επιπλέον, η τουριστική περίοδος έχει συρρικνωθεί σηµαντικά.  
Από την συνεχή επικοινωνία που έχουµε µε τις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στη δράση, 
διαπιστώνουµε τα εξής:  
 

• Από τον αριθµό των επιχειρήσεων που εντάχθηκαν στη δράση, µόνο το 45 – 50% 
προχωρά στην υλοποίηση. 

• Η µειωµένη ρευστότητα στην αγορά και η αδυναµία δανεισµού από τις Τράπεζες - οι 
οποίες να σηµειωθεί ότι παρουσίασαν δυσκολίες ακόµα και στην έκδοση εγγυητικών 
επιστολών για τη δράση - δηµιουργεί προβλήµατα στην ολοκλήρωση των έργων Digi-
Lodge. 

• Η προηγούµενη χρονιά ήταν τουριστικά πεσµένη, όµως στην τρέχουσα, αναµένεται µια 
σχετική άνοδος και αύξηση των εσόδων, λόγω τόσο της µείωσης του ΦΠΑ όσο και της 
κατάστασης στις ανταγωνιστικές αγορές της Βορείου Αφρικής.  

• Επιχειρήσεις µε έργα που έχουν ξεκινήσει και θα έπρεπε να ολοκληρωθούν εντός του 
διαστήµατος Απριλίου–Μαΐου, δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τη συµµετοχή τους 
στο έργο µε κίνδυνο να µην ολοκληρώσουν τελικά. Να σηµειωθεί ότι το πρόβληµα αυτό 
µεταφέρεται στους προµηθευτές οι οποίοι κινδυνεύουν  να παραµείνουν ανεξόφλητοι για 
τις εργασίες που έχουν ήδη πραγµατοποιήσει.   
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∆εν έχουµε σαφή εικόνα για το πώς εξελίσσονται οι υλοποιήσεις των έργων σε άλλες περιοχές 
της χώρας, θεωρούµε όµως ότι η δυνατότητα παράτασης του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης 
ώστε να περιλαµβάνει µέρος ή και ολόκληρη την θερινή περίοδο, επιβάλλεται από τις τρέχουσες 
συνθήκες και θα ήταν ευεργετική τόσο για τις εντεταγµένες επιχειρήσεις, όσο και για την αγορά 
γενικότερα.  
  
Είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία.  

 
 
Με εκτίµηση,  
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 


