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Αρ. Πρωτ: 2775 

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2020 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

 

Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της δεύτερης δέσμης μέτρων για τις επιχειρήσεις που πλήττονται 

από τα έκτακτα μέτρα που έχουν επιβληθεί για την αντιμετώπιση του COVID-19, και ειδικότερα 

ως προς το πρώτο μέτρο που αφορά στις αναστολές φόρων και εισφορών επιχειρήσεων, θα 

θέλαμε να θέσουμε υπόψιν σας τα ακόλουθα. 

Τα μέλη του συνδέσμου μας, τα οποία απασχολούν πάνω από 2.500 εργαζομένους, 

αντιμετωπίζουν σήμερα μία πρωτόγνωρη κατάσταση. Οι περισσότερες εταιρείες οικειοθελώς 

υιοθετώντας και στηρίζοντας την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης «Μένουμε σπίτι», για την 

προστασία της Δημόσιας Υγείας εφαρμόζουν την εξ αποστάσεως εργασία. Παρόλο που ο 

μεγαλύτερος αριθμός των μελών μας έχει λάβει όλα τα μέτρα για την εξασφάλιση της εξ 

αποστάσεως εργασίας του προσωπικού και  την απρόσκοπτη λειτουργία τους, τα πραγματικά 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή διεκπεραίωση των εργασιών και στην 

οικονομική στήριξη των εργαζομένων μας, είναι πολλαπλά και ενδέχεται, αν η κατάσταση 

χειροτερέψει, να θέσει σε κίνδυνο ακόμα και τη βιωσιμότητα τους.  

Σημειώνουμε ότι στους πελάτες των εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών 

περιλαμβάνεται σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, που είτε έχουν 

αναστείλει τη λειτουργία τους με κρατική εντολή ή με δική τους πρωτοβουλία, είτε λειτουργούν 

μέρος της δραστηριότητάς τους, κατάσταση που αναμένεται να επηρεάσει στην καλύτερη 

περίπτωση τη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις τους και στη χειρότερη, και 

αρκετά πιθανή, την εν γένει οικονομική τους απόδοση.  Παρόμοια κατάσταση επικρατεί στον 

στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα που επίσης αποτελεί σημαντικό τμήμα της πελατείας των 

εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

Η ως άνω κατάσταση θεωρείται σίγουρο ότι θα επιδράσει αρνητικά στη ρευστότητα 

εταιρειών-μελών μας και στην ικανότητά τους να είναι συνεπείς στις φορολογικές και 

ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις το προσεχές διάστημα. 
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Με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό να περιληφθούν στους Κωδικούς 

Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι υπηρεσίες που παρέχουν οι εταιρείες – μέλη του 

Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) είτε ως κύρια είτε ως 

δευτερεύουσα δραστηριότητα, και συγκεκριμένα: 

 62000000 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής 

συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 

 63100000 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες· δικτυακές 

πύλες 

 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών 

διαχείρισης 

Επιπρόσθετα, είναι απόλυτα απαραίτητο να επιταχυνθούν οι διαδικασίες παραλαβής 

παραδοτέων, καθώς και αποπληρωμής εκκρεμών οφειλών (που σε αρκετές περιπτώσεις  

αφορούν σε τιμολόγια του 2019) από τους φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου 

τομέα, που σχετίζονται με υπηρεσίες που παρέχουν τα μέλη του Συνδέσμου μας, στο πλαίσιο 

της υλοποίησης συμβάσεων, η πλειοψηφία των οποίων αντιστοιχούν σε  έργα που 

χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020.    

Αντίστοιχα, θα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την καταβολή ενισχύσεων σε 

δικαιούχους και ωφελούμενους δράσεων του ΕΣΠΑ, καθώς και σε επιχειρήσεις, επενδυτικά 

σχέδια των οποίων έχουν υπαχθεί στους Αναπτυξιακούς Νόμους (3299, 3908 και 4399). Οι 

επιχειρήσεις αυτές αποτελούν κύριους πελάτες των εταιρειών μελών του Συνδέσμου μας. 

Τέλος, θεωρούμε ότι η ικανοποίηση του αιτήματός μας θα επιτρέψει και τη βελτίωση των 

σχέσεων των μελών μας με τις τράπεζες, οι οποίες αναστέλλουν, έως τον Σεπτέμβριο, τις 

πληρωμές χρεολυσίων για τις συνεπείς επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους οι οποίοι 

πλήττονται άμεσα από την παρούσα κρίση.  

Σε ευρύτερο επίπεδο, θέση του ΣΕΣΜΑ είναι ότι απαιτείται να ληφθούν οριζόντια μέτρα για το 

σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας, αφού –με ελάχιστες εξαιρέσεις- όλες οι επιχειρήσεις 

πλήττονται από την παρούσα κατάσταση. Ο Σύνδεσμος θα επανέλθει τις επόμενες ημέρες με 

σχετικές προτάσεις. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.  

Με ιδιαίτερη εκτίμηση  

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΣΜΑ 

     
Γεώργιος Ραουνάς     Φώτης Μπενέκος  

Πρόεδρος ΔΣ      Γενικός Γραμματέας ΔΣ  
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