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ΕΠΕΙΓΟΝ 
Αρ. Πρωτ. 251 

Θεσσαλονίκη, 24/03/2020 

Από: Δ.Σ. Συνδέσμου Συμβούλων Επιχειρήσεων 

Προς: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
e-mail: public@mnec.gr  

Υπουργείο Οικονομικών 
e-mail: ministeroffice@minfin.gr 

Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής 
e-mail: glk-ggr@glk.gr  

 

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. 

Έχουμε δεχτεί πολλά αιτήματα από τα μέλη μας, στα οποία αναφέρεται ότι, λόγω των μέτρων 
που έχει λάβει η Κυβέρνηση για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID-19, σε πολύ μεγάλο 
βαθμό δεν υφίσταται πλέον αντικείμενο εργασίας για τις επιχειρήσεις τους, με 
αποτέλεσμα την κατακόρυφη πτώση των εσόδων και της αντίστοιχης ρευστότητας. Το πλήθος 
των αιτημάτων που λάβαμε από τα μέλη μας και οι ολοένα αυξανόμενες δυσμενείς κοινωνικές 
και οικονομικές συνθήκες που όλοι βιώνουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, καθιστούν 
επιτακτική ανάγκη την επιπρόσθετη επικοινωνία μας, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, μέσω 
της παρούσης. 

Προσφάτως ενημερωθήκαμε ότι στη λίστα με τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων που τελούν υπό 
ειδικό καθεστώς έχουν προστεθεί οι ΚΑΔ 69.20 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και 
λογιστικού ελέγχου και 72.20 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στα οικονομικά και 
τις επιχειρήσεις. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι οι επιχειρήσεις συμβούλων δραστηριοποιούνται σε 
ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στους ΚΑΔ που 
επισυνάπτονται στο Παράρτημα της παρούσας. Τα μέλη του Συνδέσμου Συμβούλων 
επιχειρήσεων αιτούνται το σύνολο των εν λόγω δραστηριοτήτων να συμπεριληφθεί στη λίστα 
με τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων που τελούν υπό ειδικό καθεστώς. Παράλληλα, σημειώνουν ότι 
δεν νοείται να μην συμπεριληφθεί ο ΚΑΔ 71.12.11.03 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών 
μελετών, ο οποίος αποτελεί τον κατ’ εξοχήν Κωδικό στον οποίο δραστηριοποιούνται οι 
επιχειρήσεις συμβούλων. 
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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 οι επιχειρήσεις 
συμβούλων και το σύνολο των ΚΑΔ στους οποίους αυτές δραστηριοποιούνται να 
συμπεριληφθούν στη λίστα των επιχειρήσεων που τελούν υπό ειδικό καθεστώς, με στόχο τη 
διατήρηση των θέσεων εργασίας, μέσω της διασφάλισης της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. 

Για το Σύνδεσμο Συμβούλων Επιχειρήσεων, 

Ο Πρόεδρος 

 
 

    
    Αλεξιάδης Κλεόβουλος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
KadNo KadDescr 
70.22.1 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης 
70.22.11 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης 
70.22.11.01 Υπηρεσίες διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης 
70.22.11.02 Υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης από οργανωμένο γραφείο, που απασχολεί μέχρι 30 άτομα 
70.22.11.03 Υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης από οργανωμένο γραφείο, που απασχολεί πάνω από 30 άτομα 
70.22.11.04 Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης 
70.22.11.05 Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα 
70.22.12 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων) 
70.22.12.01 Υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νομικών προσώπων 
70.22.12.02 Υπηρεσίες αποτίμησης επιχειρήσεων πριν από συγχωνεύσεις ή/και εξαγορές 
70.22.12.03 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την εξαγωγή αγαθών 
70.22.12.04 Υπηρεσίες διαχείρισης πτωχευτικής περιουσίας από σύνδικο πτώχευσης 
70.22.12.05 Υπηρεσίες εκκαθαριστή εταιρείας 
70.22.12.06 Υπηρεσίες εκκαθαριστή κληρονομιάς 
70.22.12.07 Υπηρεσίες εκτελεστή διαθήκης 
70.22.12.08 Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή 
70.22.12.09 Υπηρεσίες κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς 
70.22.12.10 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας 
70.22.12.11 Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών, εκτός συμπεριφοράς καταναλωτών 
70.22.12.12 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών ανάπτυξης κάθε είδους αγροτικών εκμεταλλεύσεων 
70.22.12.13 Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων (κεφαλαιακής διάρθρωσης, επενδύσεων) 
70.22.12.14 Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων κίνησης (ρευστότητας) 
70.22.12.15 Υπηρεσίες φορολογικού αντιπρόσωπου ή εκπρόσωπου 
70.22.13 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ 
70.22.13.01 Υπηρεσίες ιατρικού επισκέπτη 
70.22.13.02 Υπηρεσίες οργάνωσης του κυκλώματος διανομής προϊόντων 
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70.22.13.03 Υπηρεσίες παραχώρησης προνομίου franchise και παροχής σχετικών συμβουλών 
70.22.13.04 Υπηρεσίες πωλητή αγαθών 
70.22.13.05 Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων 
70.22.14 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 
70.22.14.01 Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης 
70.22.15 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής 
70.22.15.01 Υπηρεσίες αλιευτικών μελετών 

70.22.15.02 
Υπηρεσίες γεωργικών μελετών (γεωργοοικονομικών - γεωργοτεχνικών, εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, 
γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων) 

70.22.15.03 
Υπηρεσίες δασολογικών μελετών (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών, χειμάρρων, 
αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων) 

70.22.15.04 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας 
70.22.15.05 Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας 
70.22.15.06 Υπηρεσίες που παρέχονται από γεωπόνους και από άλλους ειδικούς σε θέματα αγροτικής οικονομίας 
70.22.15.07 Υπηρεσίες που παρέχονται από οικονομολόγους, ειδικούς σε θέματα αγροτικής οικονομίας 
70.22.15.08 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας 
70.22.15.09 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας τροφίμων 
70.22.15.10 Υπηρεσίες συμβουλών για κανόνες ασφαλείας 
70.22.16 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα εφοδιασμού και άλλων συμβουλών διαχείρισης 
70.22.16.01 Υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επιμελητείας (logistic) 
70.22.17 Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών 
71.12.11 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού 
71.12.11.01 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων 
71.12.11.02 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων 
71.12.11.03 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών 
71.12.11.04 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά 
71.12.11.05 Υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα 
72.20.1 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις κοινωνικές επιστήμες 
72.20.11 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στα οικονομικά και τις επιχειρήσεις 
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72.20.11.01 Υπηρεσίες οικονομικών ερευνών 
72.20.12 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη ψυχολογία 
72.20.12.01 Υπηρεσίες έρευνας στην ψυχολογία 
72.20.13 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη νομική επιστήμη 
72.20.19 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες κοινωνικές επιστήμες 
73.20.19 Άλλες υπηρεσίες έρευνας αγοράς 
73.20.19.01 Υπηρεσίες ανεύρεσης πελατών 
73.20.19.02 Υπηρεσίες ερευνητή επιχειρήσεων 
73.20.19.03 Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών σε θέματα συμπεριφοράς καταναλωτών 
73.20.19.04 Υπηρεσίες προμήθειας επί δανείων ανευρεθέντων δανειοληπτών 
78.10.1 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης απασχόλησης 
82.30.11 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων 
82.30.11.01 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων 
82.30.11.02 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων 
85.59.19 Υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α. 
85.59.19.01 Υπηρεσίες δασκάλου 
85.59.19.02 Υπηρεσίες διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια 
85.59.19.03 Υπηρεσίες ειδικού παιδαγωγού 
85.59.19.04 Υπηρεσίες εκπαίδευσης με αλληλογραφία 
85.59.19.05 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων 
85.59.19.06 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή 
85.59.19.07 Υπηρεσίες καθηγητή 
85.59.19.08 Υπηρεσίες κατάρτισης μέσω ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 
85.59.19.09 Υπηρεσίες λαϊκής επιμόρφωσης 
85.59.19.10 Υπηρεσίες παράδοσης ιδιαίτερων μαθημάτων 
85.59.19.11 Υπηρεσίες φροντιστηρίου γενικά (θετικών ή θεωρητικών επιστημών) 

 


