
 

 

Αθήνα 29/09/2020 
Προς: Κύριο Μπουκώρο Χρήστο 

Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο  
Βουλευτή Μαγνησίας 

 
 
Αξιότιμε κύριε Μπουκώρο,  
 
Με την παρούσα επιστολή καθώς και σε συνέχεια της τηλεδιάσκεψης 
μας, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:30, με 
τη δική σας συμμετοχή καθώς και των μελών του συνδέσμου, κυρίους 
Καριώτη Παντελή, Τζιάκο Ιωάννη, Κότσιφα Αλκιβιάδη και Καλούτσα 
Χρήστο, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα σημαντικά προβλήματα 
που απασχολούν τον κλάδο μας, και θέλουμε από εσάς να δράσετε έτσι 
ώστε να εισακουστούν στην κυβέρνηση. 
 
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ  
 
Ο Σύνδεσμος Εμπόρων Οπτικοακουστικών και Συναφών 
Επαγγελματικών Προϊόντων Ελλάδος  - Σ.Ε.Ο.Σ.Ε.Π.Ε 
(www.seosepe.gr) – αποτελείται από αμιγώς εμπορικές επιχειρήσεις με 
βασική τους δραστηριότητα την εισαγωγή ή/και τη μεταπώληση ή/και την 
εγκατάσταση: 
 

• Επαγγελματικών συστημάτων ήχου, εικόνας και φωτισμού 
• Μουσικών οργάνων και προϊόντων μουσικής τεχνολογίας 
• Συνεδριακών και μεταφραστικών συστημάτων 
• Συστημάτων Ανακοινώσεων  
• Τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού εξοπλισμού 
• Περιφερειακών συστημάτων εξοπλισμών και εγκατάστασης 

οπτικοακουστικών 
όπως ικριώματα τράσας , εξέδρες κτλπ 

 
Τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι εργαζόμενοί μας αποτελούν την 
αναγκαία και ικανή συνθήκη για την δημιουργία, λειτουργία και 
ανάπτυξη ενός μεγάλου αριθμού ελληνικών επιχειρήσεων στους 
κλάδους των κατασκευών, του πολιτισμού, του τουρισμού, του 
αθλητισμού και την ψυχαγωγίας.  
 
Είμαστε οι προμηθευτές του συνόλου του τεχνολογικού εξοπλισμού 
για: 
 

• Θέατρα και κινηματογράφους 



 

 

• Ανοικτούς και κλειστούς χώρους συναυλιών 
• Κέντρα διασκέδασης, εστιατόρια, καφέ και μπαρ 
• Εταιρείες ενοικίασης και παραγωγής θεαμάτων κοινωνικών και 

πολιτιστικών εκδηλώσεων  
• Συνεδριακούς χώρους  
• Ξενοδοχείων και τουριστικών εγκαταστάσεων 
• Τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά studio 
• Αθλητικές εγκαταστάσεις και μουσεία  

 
Είμαστε όμως και οι προμηθευτές των μουσικών οργάνων σε μουσικά 
σχολεία και ωδεία, σε μουσικούς, σε καλλιτέχνες, σε ανθρώπους της 
τέχνης και των γραμμάτων που προάγουν τον πολιτισμό και την παιδεία 
στην Ελλάδα. 
 
Η χώρα μας οφείλει να συνεχίσει να εξάγει Χατζηδάκη, Θεοδωράκη, 
Τσιτσάνη, Παπαθανασίου, Πλέσσα, Ξαρχάκο, Μητρόπουλο, Κάλλας, 
Μούσχουρη και δεκάδες διεθνούς φήμης καλλιτέχνες που κάνουν 
περήφανη τη χώρα μας και εάν ο συνεχώς βαλλόμενος εμπορικός 
κλάδος των οπτικοακουστικών συστημάτων και μουσικών οργάνων μαζί 
με τις μουσικές σχολές δεν συνεχίσουν να αποτελούν τον πυλώνα της 
μουσικής παιδείας, τότε θα μιλάμε για τη μεγαλύτερη καταστροφή της 
πολιτιστικής και πολιτισμικής  δραστηριότητας της μεταπολεμικής 
Ελλάδας. 
 
Ο Σ.Ε.Ο.Σ.Ε.Π.Ε (www.seosepe.gr) έχει ήδη την καθολική συμμετοχή και 
συντεταγμένη στήριξη  όλων των Εισαγωγέων - Κατασκευαστών - 
Εμπόρων - Μεταπωλητών του κλάδου με πάνω από 100 επιχειρήσεις, 
δεκάδες εκατοντάδες εργαζομένους και συνεχώς ενδυναμώνεται με νέα 
μέλη - επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα.  
 
Είμαστε όμως ένα γρανάζι της ελληνικής οικονομίας όπου το σύνολο των 
επιχειρήσεών μας έχει πληγεί καίρια από την κρίση του Κορωνοϊού και 
βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από τον αφανισμό, εφόσον το αντικείμενο 
εργασίας μας ουσιαστικά δεν υφίσταται, με άγνωστο ορίζοντας 
επανάκαμψης. 
 
 
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΖΙΡΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΣ 
 
Αυτό που συμβαίνει είναι ότι ουσιαστικά μπήκαμε πρώτοι στην κρίση του 
Covid 19 τον περασμένο Μάρτιο  και προδιαγράφεται ότι θα βγούμε 
τελευταίοι, αφού  



 

 

οι επενδύσεις σε όλο το φάσμα του πολιτισμού, των κατασκευών  και  των 
κοινωνικών εκδηλώσεων έχουν μηδενιστεί στην Ελλάδα, αλλά και στο 
παγκόσμιο γίγνεσθαι.  
Οι τζίροι των επιχειρήσεών μας έχουν κατακρημνιστεί σε ποσοστά που 
αγγίζουν το 70%, 80% έως και 90% από την περσινή χρονιά και η 
απόλυτη καταστροφή βρίσκεται προ των πυλών. 
 
ΦΟΡΟΔΟΤΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Φ.Π.Α. ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 
 
Παρά το γεγονός ότι τα προϊόντα που εμπορευόμαστε ανήκουν στον 
κλάδο της υψηλής τεχνολογίας (ψηφιακές κονσόλες, συστήματα ήχου - 
φωτισμού  και εικόνας με προηγμένα  λογισμικά), οι επιχειρήσεις μας, 
που αποτελούν επί σειρά ετών ένα δημιουργικό επιχειρηματικό κομμάτι 
της χώρας μας,  με επενδύσεις σε τεχνολογία, προϊόντα, ανθρώπινο 
δυναμικό και ουσιαστικές υποδομές έχουν συρρικνώσει κατά πολύ την 
κερδοφορία τους, έχοντας το Κράτος ως βασικό ‘’συνέταιρο’’ .  
 
Σε όλα τα χρόνια της 10ετούς κρίσης, των τριών μνημονίων και των 
capital controls, ο κλάδος μας προσέφερε τεράστια φοροδοτική αρωγή 
στην πολιτεία και κατάφερε, παρά τις μεγάλες οικονομικές απώλειες, να 
παραμείνει ενεργός και δημιουργικός, απασχολώντας σημαντικό σε 
αριθμό εργατικό δυναμικό. 
Την ίδια στιγμή, ανταγωνιζόμαστε επάξια αντίστοιχες εταιρίες που 
δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, αλλά ορέγονται την αγορά της χώρας 
μας. 
 
ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΟ 
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ FUNDS, STOCK HOUSE 
ΚΑΙ OFF SHORE   
 
Παράλληλα με την κρίση λόγω Covid 19, o κλάδος έχει να αντιμετωπίσει 
μεγάλα stock house και e-shops από άλλες ευρωπαϊκές χώρες που 
μεταπωλούν τα προϊόντα τους σε επαγγελματίες στην Ελλάδα με 
μηδενική επιβάρυνση Φ.Π.Α. 24%, δημιουργώντας ένα ασφυκτικό κλίμα 
για τις επιχειρήσεις μας, αλλά και το κράτος, με εκροές κεφαλαίων στο 
εξωτερικό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση της ελληνικής 
επιχειρηματικότητας, τη μείωση των τζίρων των αμιγώς  ελληνικών 
επιχειρήσεων, αλλά και των εσόδων από τους φόρους για την ελληνική 
πολιτεία. 
 



 

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητάμε από την ελληνική πολιτεία να  
αναγνωρίσει την επικινδυνότητα και την περιδίνηση στις οποίες έχει 
περιέλθει ο εμπορικός μας κλάδος, παρεμβαίνοντας με τρόπο 
ουσιαστικό, ώστε να υπάρχει η επόμενη ημέρα για εμάς, τις οικογένειές 
μας και τους εργαζομένους μας . 
 
Είναι επιτακτική η ανάγκη να μας παρασχεθεί έκτακτη οικονομική 
ενίσχυση και να συμπεριληφθούμε σε σύνολο των ευεργετικών 
φορολογικών, οικονομικών και εργατικών διατάξεων, δεδομένης της 
ανύπαρκτης δραστηριότητας των επιχειρήσεών μας.  
 
Αναλυτικότερα ζητούμε: 
1] Οι ΚΑΔ του εμπορίου όπως αυτοί αναφέρονται:  [26404300 33130000 
33131000 33191000 43992001 46181209 46191003 46431000 46431200 46431204 
46431207 46431208 46431209 46431214 46471200 46471213 46493100 46511000 
46521000 46691000 46691500 46691543 46900000 47413100 47430000 47433000 
47433300 47433306 47433308 47433309 47433310 47433311 47616000 47636000 
47788000 47788800 47788908 47788909 47788910 47788911 47913300 47915800 
47916100 47916400 52452106 52452108 52452109 52452111 52721100 59201000 
62010000 62023003 62090000 77291000 77291101 77291203 82301102  
90021200 90021101 90021904 90021905 90021910 90041000 90041011 93291901 
93291903  
95111000 95211000 ]  
να συμπεριληφθούν σε όλα τα μέτρα ανακούφισης της πολιτείας 
μέχρι το τέλος της πανδημίας. 
 
 
2] Την επέκταση του προγράμματος Συνεργασία για τους επόμενους 
μήνες και σύμφωνα με τα στοιχεία επανάκαμψης, αφού το επιχειρείν και 
οι επενδύσεις του κλάδου θα επανεκκινήσουν πολύ αργότερα  και από 
τη λήξη της πανδημίας. 
3] Την αναστολή των πληρωμών των  επιχειρηματικών δανείων των 
επιχειρήσεων του  κλάδου από το τραπεζικό σύστημα.  
4] Την επιδότηση ενοικίου για τις επιχειρήσεις, αλλά και για τα ενοίκια 
πρώτης κατοικίας και φοιτητικής στέγης των εργαζομένων στον κλάδο 
μέχρι το πέρας της πανδημίας. 
5] Να συζητήσουμε με τα αρμόδια Υπουργεία το μείζον ζήτημα των 
πωλήσεων προϊόντων των επιχειρήσεων μας προς επαγγελματίες με τη 
δυνατότητα απαλλαγής Φ.Π.Α., ώστε να υπάρχει ανταγωνιστικότητα, 
επενδύσεις και ανάκαμψη τζίρων των ελληνικών εταιριών μετά την 
πανδημία, με το ανάλογο όφελος για την πολιτεία. 



 

 

Να σταματήσουμε επιτέλους τις εκροές κεφαλαίων και τις τριγωνικές 
πωλήσεις από εταιρίες που εδρεύουν σε χώρες με χαμηλούς 
φορολογικούς συντελεστές. 
Να χτίσουμε ασπίδα προστασίας στις ελληνικές επιχειρήσεις από τα 
μεγάλα stock μαγαζιά που μεταπωλούν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
της Ελλάδας πληρώνοντας μηδενικούς  σε φόρους προστιθέμενης αξίας.  
6] Να συζητήσουμε για την δημιουργία  Μητρώου Εμπόρων του κλάδου, 
που θα ταυτοποιήσει  τους εμπόρους, αναδεικνύοντας την εξειδίκευση 
και τη γνώση στο αντικείμενο εργασιών σε Ελλάδα και εξωτερικό.  
 
Ζητούμε τέλος  να μας δοθεί η δυνατότητα να συζητήσουμε με τους 
αρμόδιους παράγοντες της πολιτείας -μέσω τηλεδιάσκεψης- τις άκρως 
απαραίτητες δράσεις και τομές που χρειάζεται να γίνουν, ώστε να 
συνεχίσουμε να βιοποριζόμαστε μαζί με τους εργαζομένους μας με 
αξιοπρέπεια και να προσφέρουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας στο 
κοινωνικό σύνολο. 
 
 
Εκ μέρους του Συνδέσμου Εμπόρων Οπτικοακουστικών και Συναφών 
Επαγγελματικών  Προϊόντων  Ελλάδος [Σ.Ε.Ο.Σ.Ε.Π.Ε] 

                                                    
Οι Εκπρόσωποι του: 
Καριώτης Παντελής    e-mail : kariotispandelis@kariotis.gr       
Τζιάκος Ιωάννης         e-mail : tziakos@omikron.gr                    
Κότσιφας Αλκιβιάδης  e-mail : alkis.kotsifas@audiovision.gr    
Συμπεράς Παύλος      e-mail : pavlos@metroaudiosystems.gr  
Ασιτζόγλου Μιχάλης   e-mail : ima@ima.gr  
Ζάχος Παναγιώτης     e-mail : info@zaxosmusic.gr  
Καλούτσας Χρήστος   e-mail: info@digikal.gr 


