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Αξιότιμοι κύριοι / Αξιότιμες κυρίες, 

Στόχο της παρούσας επιστολής αποτελεί η αποτύπωση του προβληματισμού των μελών του 
Συνδέσμου Συμβούλων Επιχειρήσεων, αναφορικά με τις πρόσφατες εξελίξεις και την κατάσταση 
που βιώνει τόσο η χώρα μας, όσο και ολόκληρος ο πλανήτης, λόγω του νέου κορονοϊού SARS-
CoV-2. Μίας κατάστασης πρωτόγνωρης για όλους, η οποία οδηγεί τις περισσότερες επιχειρήσεις 
στο να αναγκάζονται να διακόψουν τη λειτουργία τους ή να υπολειτουργούν. 

Ειδικότερα, τα μέλη του Συνδέσμου είναι στην πλειοψηφία τους μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν ολιγάριθμο προσωπικό και ως αντικείμενο εργασιών έχουν 
την παροχή υπηρεσιών προς δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, όπως η υποβολή και 
παρακολούθηση της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων, η εκπόνηση μελετών διαχειριστικών συστημάτων, η σύνταξη και υποβολή 
προτάσεων / προσφορών σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, η διοργάνωση συνεδρίων και λοιπών 
εκδηλώσεων, η διοργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης στελεχών, η παροχή υπηρεσιών 
οργάνωσης επιχειρήσεων και οργανισμών. 

Στα μέτρα που έχει λάβει η Κυβέρνηση για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού στη χώρα 
μας, συμπεριλαμβάνονται –μεταξύ άλλων– η υποχρεωτική αναστολή της λειτουργίας πλήθους 
ιδιωτικών επιχειρήσεων, η λειτουργία δημόσιων υπηρεσιών με προσωπικό ασφαλείας και 
μειωμένο ωράριο, ειδικά όταν πρόκειται για υπηρεσίες εξυπηρέτησης του κοινού, η αναστολή 
διαγωνισμών του Δημοσίου, η αναστολή της διενέργειας επιτόπιων ελέγχων από ενδιάμεσους 
φορείς ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων έργων και επιτόπιων επιθεωρήσεων από φορείς 
πιστοποίησης διαχειριστικών συστημάτων, η αναστολή κάθε είδους δια ζώσης εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, η απαγόρευση της λειτουργίας χώρων διενέργειας συνεδριακών εκδηλώσεων στο 
σύνολο της Επικράτειας. 

Έχουμε δεχτεί πολλά αιτήματα συμβούλων, στα οποία αναφέρεται ότι, βάσει των ανωτέρω 
μέτρων και περιορισμών, σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν υφίσταται πλέον αντικείμενο εργασίας για 
τις επιχειρήσεις τους. Ως Σύνδεσμος Σύμβουλων Επιχειρήσεων, συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες 
των μελών μας και παρακαλούμε όπως οι επιχειρήσεις συμβούλων συμπεριληφθούν στη λίστα 
των επιχειρήσεων που θα πρέπει να αναστείλουν τη λειτουργία τους. 

Για το Σύνδεσμο Συμβούλων Επιχειρήσεων, 

Ο Πρόεδρος 

 
 
    
    Αλεξιάδης Κλεόβουλος 


