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Αρ. Πρωτ. 256, 16/06/2020 
Θεσσαλονίκη, 16/06/2020 

 
 

Από:  Δ.Σ. Συνδέσμου Συμβούλων Επιχειρήσεων 
 

 

Προς:  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
Γενική Γραμματεία 
Ιδιωτικών Επενδύσεων και 
Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα 
deputy.minister@mnec.gr, ggse@mnec.gr, infodesk@mnec.gr  
 

 

ΠΡΩΤΗ ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, 

Στόχο της παρούσας επιστολής αποτελεί η αποτύπωση των προτάσεων των μελών του 
Συνδέσμου Συμβούλων Επιχειρήσεων ως προς την υλοποίηση των εν ενεργεία 
προγραμμάτων ΕΣΠΑ και του Αναπτυξιακού Νόμου, υπό το πρίσμα των πρόσφατων 
εξελίξεων και της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης που βιώνει τόσο η χώρα μας, όσο 
και ολόκληρος ο πλανήτης, λόγω του COVID-19. Μίας κατάστασης πρωτόγνωρης για 
όλους, η οποία οδηγεί τις περισσότερες επιχειρήσεις όλων των κλάδων στο να 
αναγκάζονται να διακόψουν τη λειτουργία τους ή να υπολειτουργούν. 

Πιο αναλυτικά, θεωρούμε και προτείνουμε ότι οι παρεμβάσεις του Υπουργείου θα 
πρέπει να αναπτυχθούν σύμφωνα με τα παρακάτω: 

1. Αναπροσαρμογή της στρατηγικής των Υπουργείων ως προς το ΕΣΠΑ για την 
πλήρη απορρόφηση κονδυλίων, με την συνεργασία του Συνδέσμου Συμβούλου 
Επιχειρήσεων αλλά και άλλων φορέων. Το συγκεκριμένο εγχείρημα απαιτεί  
ανθρώπινο δυναμικό με εμπειρία και γνώσεις, τόσο στο σχεδιασμό των αλλαγών, 
όσο και στην υλοποίηση τους. Η απαίτηση αυτή  θα μπορούσε να καλυφθεί  άμεσα, 
με την αξιοποίηση των επιχειρήσεων του κλάδου των συμβούλων επιχειρήσεων. 

2. Η αξιοποίηση στελεχών των επιχειρήσεων και του κλάδου των συμβούλων 
επιχειρήσεων με αποδεδειγμένη εμπειρία στον δημόσιο τομέα (Δήμοι, ΝΠΔΔ, 
ΝΠΙΔ κλ.π.) για την ταχύτερη αξιοποίηση κονδυλίων ΕΣΠΑ, να υλοποιηθεί με 
συμβάσεις έργου ενός έτους, οι οποίες θα ωθήσουν άμεσα την αποτελεσματικότητα 
και την αποδοτικότητα των ενεργειών. 

3. Αύξηση του ορίου de minimis στις € 500.000,00. 

4. Διασύνδεση όλων των εμπλεκομένων Υπουργείων και των Ενδιάμεσων Φορέων, 
ώστε σε πραγματικό χρόνο να είναι διαθέσιμο, ανά ΑΦΜ, το ύψος όλων των 
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επιδοτήσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis. Παροχή δυνατότητας στις 
επιχειρήσεις για πρόσβαση σε real-time δεδομένα. 

5. Περαιτέρω απλοποίηση των απαραίτητων δικαιολογητικών, ιδίως αυτών που 
αφορούν στην υποβολή νεών προτάσεων για ένταξη σε προγράμματα του ΕΣΠΑ 
και του Αναπτυξιακού Νόμου, αλλά και των αιτημάτων ελέγχου – πιστοποίησης 
δαπανών. Κάλλιστα το 90% - 95% των δικαιολογητικών που αφορούν στην 
υποβολή νέων προτάσεων, καθώς και στις ενδιάμεσες φάσεις ελέγχου, θα 
μπορούσαν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά. 

6. Εκκίνηση mini fast track προγραμμάτων της τάξεως των 10.000-15.000 ευρώ για 
την εφαρμογή συστημάτων ποιότητας, προστασίας της υγείας των εργαζομένων 
και εκπαίδευσης – συμβουλευτικής υποστήριξης στην αναδιοργάνωση των 
επιχειρήσεων και στον επανασχεδιασμό διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα. 

7. Σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τις επιχειρήσεις του κλάδου του τουρισμού, με 
επιδότηση μέσω mini fast track προγράμματος ΕΣΠΑ της τάξεως των 10.000-
15.000 ευρώ. Αντικείμενο της η αποστολή έμπειρου συμβούλου ανά επιχείρηση, 
με συγκεκριμένα μετρήσιμα αποτελέσματα στην διάρκεια ενός ή δύο χρόνων. Η 
δράση θα περιλαμβάνει:  

i. Συμβουλευτική  

ii. Εκπαίδευση σε πωλήσεις, οργάνωση κ.τ.λ. 

iii. Εφαρμογή συστημάτων ποιότητας, τα οποία είναι απαραίτητα σε αυτή την 
φάση λόγω COVID-19. 

8. Ανάπτυξη του χονδρικού εμπορίου, στις επιχειρήσεις που θα εκφράσουν 
ενδιαφέρον για εξαγωγές, με επιδότηση μέσω mini fast track προγραμμάτων ΕΣΠΑ 
της τάξεως 15.000-20.000 ευρώ, με την αποστολή έμπειρου συμβούλου ανάπτυξης 
εξαγωγών ανά επιχείρηση, με συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα σε 
διάστημα χρόνου. Η δράση θα περιλαμβάνει: 

i. Συμβουλευτική  

ii. Εκπαίδευση σε εξαγωγές, πωλήσεις, οργάνωση κ.λ.π. 

iii. Εφαρμογή συστημάτων ποιότητας, απαραίτητα σε αυτή την φάση λόγω 
COVID-19. 

9. Σύνδεση όλων των προγραμμάτων κατάρτισης με συμβουλευτική και coaching από 
πιστοποιημένους συμβούλους, με συγκεκριμένες απαιτήσεις και αποτελέσματα. 

10. Επανέναρξη προγραμμάτων για την αναδιάρθρωση - αναδιοργάνωση 
επιχειρήσεων, με έμφαση κυρίως σε κατηγορίες δαπανών που απαιτούνται για την 
τήρηση των νέων κανονισμών υγιεινής και ασφάλειας, στο πλαίσιο της 
εξυπηρέτησης πελατών λόγω COVID-19 (πχ συστήματα εξαερισμού, έπιπλα-
εξοπλισμός-διαχωριστικά κτλ.).   
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11. Επανέναρξη προγραμμάτων «Επιχειρούμε Έξω», για την διατήρηση – ανάπτυξη 
των εξαγωγικών δραστηριοτήτων, μέσω δημιουργίας εικονικών ψηφιακών 
εκθέσεων, στις οποίες οι εκθέτες θα επιδοτηθούν για την δημιουργία ψηφιακού 
περιπτέρου. Επιδότηση όλων των λογισμικών ή λοιπών ψηφιακών εργαλείων που 
απαιτούνται για διαδικτυακές εφαρμογές περιήγησης και διαδραστικά ψηφιακά 
προγράμματα «B2B» συναντήσεων (εκθέτη – δυνητικού πελάτη). 

12. Προκήρυξη νέων προγραμμάτων για την ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας 
νέων τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και για την ενίσχυση υφιστάμενων 
τουριστικών επιχειρήσεων. 

13. Προκήρυξη νέων προγραμμάτων για την ενίσχυση επιχειρήσεων εστίασης και 
λιανικού εμπορίου. 

14. Άρση του περιορισμού της συστέγασης των επιχειρήσεων στα προγράμματα 
ΕΣΠΑ, με την προϋπόθεση ότι θα είναι διακριτές όλες οι δαπάνες που θα 
επιδοτούνται. 

15. Επανέναρξη προγραμμάτων ΟΑΕΔ με μεγαλύτερα ποσοστά επιδότησης και 
εμπλοκή των γραφείων συμβούλων επιχειρήσεων, με συνεργασία των τοπικών 
γραφείων του ΟΑΕΔ στην διαδικασία, προκειμένου να πραγματοποιούνται 
γρήγορα οι απαιτούμενες διαδικασίες. 

16. Παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις για παρακολούθηση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, μέσω ΕΣΠΑ. Οι παροχές του ΛΑΕΚ 0,24% να επανέλθουν στα 
πρότερα επίπεδα του ΛΑΕΚ 0,45% και να επισπευσθούν οι διαδικασίες 
αποπληρωμής, ώστε να υλοποιούνται το επόμενο έτος μετά την ολοκλήρωση του 
εκπαιδευτικού προγράμματος.   

17. Άμεση εκκίνηση του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, ώστε να μπορούν να ενταχθούν 
επίσης εύκολα οι παρακάτω δραστηριότητες: 

i. Δημιουργία νέων μονάδων υγείας για ιατρικό τουρισμό.  

ii. Δημιουργία νέων μονάδων γηροκομείων με παροχές πρωτοβάθμιας υγείας 
που θα λειτουργήσουν αποκλειστικά με πολίτες εξωτερικού. 

iii. Δημιουργία νέων μονάδων ΜΕΘ ή επέκταση των ήδη υπαρχόντων. 

iv. Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών απολύμανσης. 

v. Παραγωγή χειρουργικών, κατάλληλων για υγειονομικής περίθαλψης 
προσωπικό, ή λοιπών μασκών. 

18. Συντόμευση του απαιτούμενου χρόνου αξιολόγησης των αιτήσεων του 
Αναπτυξιακού Νόμου και της έκδοσης των αποτελεσμάτων.  

19. Μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου βαθμολόγησης της κερδοφορίας και του 
κύκλου εργασιών των προηγούμενων χρήσεων. 
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20. Πρόσθεση κριτηρίου βαθμολογίας των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από τον 
COVID-19. 

21. Παράταση υλοποίησης όλων των εγκεκριμένων έργων. 

 

Αξιότιμε κε Υπουργέ, εκτιμούμε ότι μία τηλεδιάσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Συνδέσμου μας με εσάς θα ήταν ευκταία, χρήσιμη αλλά και αναγκαία, προκειμένου 
να αναπτύξουμε περαιτέρω και με την αμεσότητα που προσφέρει ο προφορικός λόγος 
τις απόψεις των εκατοντάδων μελών μας και των χιλιάδων επιχειρήσεων που έχουμε 
ως πελάτες. 

Γνωρίζοντας ότι δίνετε μεγάλη έμφαση στο διάλογο, θα είναι μεγάλη μας χαρά να 
μετέχουμε σε οποιαδήποτε φάση του. 

 
Μετά τιμής, 
 
Για το Σύνδεσμο Συμβούλων Επιχειρήσεων 
Ο Πρόεδρος  
 

 

Αθανάσιος Κουλουτμπάνης 

 


