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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 την πρωτόγνωρη κατάσταση που βιώνει 
τόσο η χώρα μας, όσο και ολόκληρος ο πλανήτης, λόγω του νέου κορονοϊού SARS-CoV-2. 

Τα μέλη του Συνδέσμου μας είναι στην πλειοψηφία τους μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι 
οποίες απασχολούν ολιγάριθμο προσωπικό και δραστηριοποιούνται στην παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών προς δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά στους παρακάτω τομείς (ΚΑΔ): 

 70.22.1 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης 
 70.22.12 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης 
 70.22.13 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ 
 70.22.14 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 
 70.22.15 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής 
 70.22.16 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα εφοδιασμού και άλλων συμβουλών 

διαχείρισης 
 70.22.17 Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών 
 72.20.11 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στα οικονομικά και τις επιχειρήσεις 
 73.20.19 Άλλες υπηρεσίες έρευνας αγοράς 
 78.10.1 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης απασχόλησης 
 82.30.11 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων 
 85.59.19 Υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α. 

Το πλήθος των αιτημάτων που λάβαμε από τα μέλη μας και οι ολοένα αυξανόμενες δυσμενείς 
κοινωνικές συνθήκες που όλοι βιώνουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, καθιστούν επιτακτική 
ανάγκη την επιπρόσθετη επικοινωνία μας, μέσω της παρούσης, σε τόσο σύντομο χρονικό 
διάστημα. 

Όπως εκτενώς αναφέραμε στην Επιστολή υπ’ αριθμόν 248/18.03.2020 που σας κοινοποιήθηκε, 
λόγω των πρόσφατων μέτρων που έχει λάβει η Κυβέρνηση για τον περιορισμό της εξάπλωσης 
του COVID-19 στη χώρα μας, σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν υφίσταται πλέον αντικείμενο εργασίας 
για τις επιχειρήσεις των μελών μας, με αποτέλεσμα την κατακόρυφη πτώση των εσόδων και της 
αντίστοιχης ρευστότητας. 
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Οι προσπάθειες πρόληψης μετάδοσης του νέου ιού, μας οδηγούν σε μία νέα καθημερινότητα, η 
οποία επιτάσσει να προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε το αύριο. Ως Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Συμβούλων Επιχειρήσεων, διατηρώντας το αίσθημα ευθύνης υψηλό, συμμερίζομαι τις ανησυχίες 
των μελών και εκ μέρους όλων αιτούμαι την υποχρεωτική διακοπή της λειτουργίας των 
επιχειρήσεων συμβούλων, με στόχο αφενός την προστασία της υγείας των εργαζομένων και 
αφετέρου τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, μέσω της διασφάλισης της βιωσιμότητας των 
επιχειρήσεων. 

Για το Σύνδεσμο Συμβούλων Επιχειρήσεων, 

Ο Πρόεδρος 

 
 

    
    Αλεξιάδης Κλεόβουλος 


