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- Γενικό Γραμματέα ΔΟΣ & Εξωστρέφειας Υπουργείου Εξωτερικών
κ. Γρηγόρη Δημητριάδη secgenoffice@mfa.gr
Θέμα: Διευκόλυνση μετακινήσεων για επιχειρηματίες και στελέχη εξωστρεφών επιχειρήσεων κυρίως
στους τομείς εκτέλεσης βιομηχανικών & τεχνικών έργων στο εξωτερικό
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Είναι γνωστή η επιχειρησιακή δεινότητα των Ελληνικών εταιριών, που με την πολύχρονη εμπειρία,
τεχνογνωσία και το υψηλού επιπέδου επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό που αποτελείται από Έλληνες,
εκτελούν πλήθος τεχνολογικών και βιομηχανικών έργων στο εξωτερικό, μικρής διάρκειας (10-30 ημέρες).
Αυτού του είδους οι επιχειρήσεις στήριξαν ουσιαστικά την ελληνική οικονομία στην περίοδο της
πρόσφατης οικονομικής κρίσης της χώρας, προσφέροντας χιλιάδες εργασίας σε Έλληνες και
συνεισφέροντας τα μέγιστα, με την εισροή σημαντικών ποσών συναλλάγματος στην πατρίδα μας.
Ωστόσο, λόγω της καραντίνας του κορωναϊού, σταμάτησε απότομα κάθε είδους δραστηριότητα, εξέλιξη
των έργων που ήδη εκτελούνται αλλά και αυτών που είναι να συμφωνηθούν. Πέρα από τις σοβαρές
οικονομικές συνέπειες στις Ελληνικές εταιρίες αλλά και στους εργαζόμενους στελέχη των εταιριών αυτών,
σοβαρό ζήτημα παρουσιάζεται από τις επιπλοκές που δημιουργούνται στην ομαλή ροή των έργων που
σχετίζονται κυρίως με τις μετακινήσεις προσωπικού και των επιχειρηματιών και αποστολής εργαλείων
και προϊόντων.
Τα στελέχη των Ελληνικών επιχειρήσεων δεν μπορούν πλέον να ταξιδέψουν καθόλου, διότι πρέπει να
μπουν σε καραντίνα, τόσο καθώς εισέρχονται στην άλλη χώρα όσο και όταν επιστρέφουν πίσω στην
πατρίδα μετά το πέρας της εργασίας τους. Οι περιοδικές συναντήσεις και ορισμένες κρίσιμες εργασίες
στις εγκαταστάσεις των πελατών στο εξωτερικό είναι επιβεβλημένες, δεν μπορούν όλα να γίνουν μέσω
της ηλεκτρονικής οδού (βιντεοκλήσεις, τηλεσυσκέψεις, κ.λ.π.).
Ως συνέπεια δημιουργούνται:
α) Διαφυγόντα κέρδη που ισχυρίζονται ότι έχουν οι πελάτες στο εξωτερικό, συνεπάγεται άρνηση
πληρωμών, οι εργαζόμενοι των Ελληνικών επιχειρήσεων κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους.
β) Προβλήματα με τα θέματα ασφάλειας των εργασιών. Για παράδειγμα μεταλλικές κατασκευές
παραμένουν ανολοκλήρωτες, υπόκεινται σε οξειδώσεις και αστοχίες, μπορούν να προκληθούν
ατυχήματα σε μία επικείμενη μελλοντική επανέναρξη ενός έργου-μετά το τέλος της καραντίνας.
γ) Επιπλοκές, διότι κάποια στελέχη είναι επιβεβλημένο να ταξιδέψουν για να ολοκληρώσουν
συγκεκριμένης μορφής εργασία, η οποία δεν μπορεί να εκτελεστεί από την Ελλάδα και το γραφείο.
Για να λυθεί έστω και προσωρινά το πρόβλημα ο ΣΕΒΕ προτείνει:
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- Να δοθούν άδειες υπό συνθήκη, να ταξιδεύουν στελέχη των παραπάνω αναφερόμενων εταιρειών για
την εκτέλεση εργασίας όταν αφορά μόνο συγκεκριμένο έργο. Και μάλιστα αυτό να γίνεται ανάλογα με
την σπουδαιότητα του έργου και την τεκμηριωμένη περιγραφή που θα υποδηλώνει την σημασία της
παρουσίας του προσωπικού στο εξωτερικό.
- Για την τεκμηρίωση να δίνονται στις αρχές (τόσο τις Ελληνικές όσο και της χώρας που επισκέπτεται ο
εργαζόμενος), αντίγραφα των συμβάσεων, συμβολαίων εκτέλεσης των έργων, έγγραφο πρόσκλησης
από τον πελάτη, ονομαστικά αναφερόμενο σε συγκεκριμένα άτομα.
- Τα άτομα που είναι να ταξιδέψουν να εξετάζονται 2 φορές, μία φορά 5 ημέρες πριν από το ταξίδι τους
και μία φορά 1 ημέρα πριν ταξιδέψουν, για να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα της εξέτασης και βεβαιωθεί ότι
δεν είναι θετικοί στον κορωναϊό. Σε αντίθετη περίπτωση να μην τους επιτρέπεται η έξοδος από την χώρα.
Με το πιστοποιητικό αυτό να εισέρχονται στην χώρα προορισμού και, εφόσον είναι αναγκαίο, να
επανεξετάζονται. Με αυτόν τον τρόπο σε χρονικό διάστημα 7 ημερών θα έχουν υποβληθεί 3 φορές σε
εξετάσεις, γεγονός που θα καθιστά την αξιοπιστία της εξέτασης καθόλα έγκυρη. Σε αντίθετη περίπτωση
θα μπαίνουν σε καραντίνα 14 ημερών.
- Καθ'όλη την παραμονή τους στην ξένη χώρα, να τους επιτρέπεται με συγκεκριμένη υπεύθυνη
δήλωση/άδεια, μόνο η μετάβαση στον χώρο εργασίας τους και στο ξενοδοχείο που παραμένουν. Κάθε
άλλη μετακίνηση χωρίς τεκμηρίωση να είναι απαγορευμένη και να τιμωρείται.
- Μετά το πέρας της εργασίας τους στο εξωτερικό, να επιστρέφουν στην Ελλάδα και κατά την είσοδό
τους να εξετάζονται υποχρεωτικά. Ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα της εξέτασης (αρνητικό ή θετικό),
να υποχρεούνται να παραμείνουν για τουλάχιστον 5 ημέρες σε καραντίνα και να υποβάλλονται
υποχρεωτικά ξανά σε εξέταση στις 5 ημέρες. Εφόσον τα αποτελέσματα είναι φυσιολογικά, να μπορούν
να συνεχίζουν κανονικά την επαγγελματική τους δραστηριότητα με την διαδικασία και τους περιορισμούς
που αναφέρθηκαν παραπάνω.
- Η παραπάνω διαδικασία να εφαρμόζεται μόνο για όσους έχουν επαγγελματική δραστηριότητα ή
εκτελούν ως στελέχη έργα στο εξωτερικό, με τα παραπάνω αποδεικτικά έγγραφα και διαδικασίες. Όχι για
τον γενικό πληθυσμό, σπουδαστές, ευπαθείς ομάδες και φυσικά τουρισμό.
- Να εκδίδεται κάτι σαν "CoronaVisa", αν θα μπορούσαμε έτσι να το χαρακτηρίσουμε.
Οι άδειες θα πρέπει να δίνονται από τα αρμόδια υπουργεία, π.χ. υγείας, εξωτερικών κλπ, έτσι ώστε να
έχουν και την αντίστοιχη εγκυρότητα.
Η λήψη άμεσων μέτρων σε αυτό το θέμα είναι αναγκαίο να γίνει το συντομότερο. Θεωρούμε ότι
κατεξοχήν εξαγωγικές χώρες όπως η Γερμανία και Ολλανδία για παράδειγμα εργάζονται ήδη στο θέμα
αυτό και γρήγορα θα δώσουν διέξοδο λύση για τις Γερμανικές ή Ολλανδικές επιχειρήσεις και τους
εργαζόμενους τους, που δραστηριοποιούνται το εξωτερικό.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε θερμά για τις δικές σας άμεσες κατά το δυνατό
ενέργειες.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Για τον ΣΕΒΕ
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Πρόεδρος

