Προς τον
Κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη
Πρωθυπουργό
Αθήνα, 27 Μαρτίου 2020
Εξαιρετικά Επείγον
Θέμα: Ένταξη εταιρειών πληροφορικής και νέων τεχνολογιών στα έκτακτα μέτρα στήριξης των
επιχειρήσεων
Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Δεδομένου πως προτεραιότητα της κυβέρνησής σας αποτελεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός της
χώρας, θέτουμε υπόψη σας την αδυναμία στην οποία έχουν ήδη περιέλθει σειρά τεχνολογικών
εταιρειών και start ups στον τουρισμό, λόγω της μη συμπερίληψής τους στους ΚΑΔ που θα ωφεληθούν
από τα έκτακτα μέτρα.
Οι εταιρείες αυτές, στην πλειονότητά τους, έχουν αναπτύξει και εξελίξει σύγχρονα digital εργαλεία, τα
οποία συμβάλλουν άμεσα στην επίδοση των εταιρειών με βασικές τουριστικές δραστηριότητες
(ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά γραφεία, μεταφορές κ.α.), ή και βελτιώνουν το ελληνικό τουριστικό προϊόν,
συνεπώς είναι σημαντικές για τον τουρισμό και τη χώρα.
Παρόλο που η δραστηριότητά τους επικεντρώνεται ή είναι αποκλειστικά στον τουρισμό, συνεπώς τα
έσοδά τους έχουν πλέον μηδενιστεί, ανήκουν σε ευρύτερους ΚΑΔ τεχνολογίας, όπως χαρακτηριστικά:
33.20 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανήματων και εξοπλισμού, και ειδικότερα:
33.20.42 Υπηρεσίες εγκατάστασης επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού
58.29 Έκδοση αλλού λογισμικού, και ειδικότερα:
58.29.30.00 Έκδοση λογισμικού, που κατεβάζεται (download) από το internet
58.29.12.00 Έκδοση λογισμικού δικτυών, που διατίθεται σε συσκευασία
61.10.41.00 Βασικές υπηρεσίες διαδικτύου
62.01 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων, και ειδικότερα:
62.01.10.00 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας
62.01.11.00 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για
εφαρμογές
62.01.11.04 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο
62.01.11.07 Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού
62.01.11.01 Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή
ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας
62.01.11.02 Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής
62.01.11.04 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο
62.01.11.07 Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού
62.01.12.00 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα
και συστήματα
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62.02
Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, και
ειδικότερα:
62.02.30.01 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης δικτυών
62.03 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων
63.11 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες, και ειδικότερα:
63.11.13 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής
63.11.11.00 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων
63.11.30.00 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο

Προσβλέπουμε στην ανάληψη πρωτοβουλίας από την πλευρά σας, προκειμένου να τύχουν στήριξης και
να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους.
Στη διάθεσή σας για διευκρινήσεις.
Με εκτίμηση,

Γιάννης Ρέτσος
Πρόεδρος ΔΣ

Κοινοποίηση
Κύριο Κυριάκο Πιερρακάκη, Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Κύριο Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών
Κύριο Απόστολο Βεσυρόπουλο, Υφυπουργό Οικονομικών
Κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη, Υφυπουργό Οικονομικών
Κύριο Άκη Σκέρτσο, Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ
Κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη, Γενικό Γραμματέα Πρωθυπουργού
Κύριο Χάρη Θεοχάρη, Υπουργό Τουρισμού
Κύριο Θάνο Πετραλιά, Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής
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