Από: ΣΕΟΣΕΠΕ
Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ
Ο Κλάδος Εμπορίου των Επαγγελματικών Οπτικοακουστικών συστημάτων, Μουσικής Τεχνολογίας,
Μουσικών οργάνων και των συναφών με αυτά συστήματα , αποκτά επιτέλους Ταυτότητα και Φωνή.
Ο σύνδεσμος ΣΕΟΣΕΠΕ (www.seosepe.gr) έχει ήδη την καθολική συμμετοχή των ΕισαγωγέωνΚατασκευαστών - Εμπόρων – Μεταπωλητών του κλάδου με πάνω από 100 επιχειρήσεις, δεκάδες
εκατοντάδες εργαζόμενους και συνεχώς ενδυναμώνεται με νέα μέλη-επιχειρήσεις από όλη την
Ελλάδα πέραν των Ιδρυτικών.
O Συνολικός κλάδος [εμπόριο-υπηρεσίες] έχει πληγεί καίρια από την κρίση του Covid 19.
Οι επιχειρήσεις μας αποτελούν επί σειρά ετών ένα δημιουργικό επιχειρηματικό κομμάτι της χώρας
μας με επενδύσεις σε τεχνολογία, προϊόντα, ανθρώπινο δυναμικό και ουσιαστικές υποδομές ώστε
να ανταγωνιζόμαστε με αξιώσεις αντίστοιχες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη και
αυτές τις κρίσιμες στιγμές ορέγονται την αγορά της χώρας μας. Ας μη τους ανοίξουμε το δρόμο! Ας
φροντίσουμε το δύσκολο παρόν και ας δημιουργήσουμε το μέλλον!!
Σε όλα τα χρόνια της 10ετούς κρίσης , ο κλάδος μας προσέφερε τεράστια φοροδοτική αρωγή στην
πολιτεία , και κατάφερε παρόλες τις μεγάλες οικονομικές απώλειες να παραμείνει ενεργός και
δημιουργικός απασχολώντας σημαντικό σε αριθμό εργατικό δυναμικό..
Έχουμε άρρηκτη σχέση με τις Κατασκευές, το Πολιτισμό, Τουρισμό , Αθλητισμό και τις απανταχού
κοινωνικές εκδηλώσεις, τις ομιλίες τα συνέδρια και την προμήθεια επαγγελματικού
οπτικοαουστικού εξοπλισμού, την μουσική η οποία αποτελεί παιδεία εσωτερικά στη χώρα μας και
μέσο εξαγωγής πολιτισμού και εισαγωγής συναλλάγματος.
Η Ελλάδα θα συνεχίζει να εξάγει Χατζηδάκη, Θεοδωράκη, Τσιτσάνη, Παπαθανασίου, Πλέσσα,
Ξαρχάκο, Μητρόπουλο, , Κάλλας, Μούσχουρη και δεκάδες διεθνούς φήμης καλλιτέχνες που κάνουν
περήφανη την χώρα μας εάν ο συνεχώς βαλλόμενος εμπορικός κλάδος των μουσικών οργάνων
μαζί με τις μουσικές σχολές συνεχίσουν να αποτελούν τον πυλώνα αυτής της παιδείας. Χρειάζεται
στήριξη από την πολιτεία για να υπάρξει και την επόμενη μέρα.
Οι βασικές δραστηριότητες μας δεν υφίστανται και οι τζίροι των επιχειρήσεων μας έχουν
κατακρημνιστεί..
Το επιχειρηματικό μας περιβάλλον γίνεται συνεχώς πιο δυσοίωνο και βρισκόμαστε ήδη σε οριακό
επίπεδο βιοπορισμού με το μέλλον να φαντάζει ακόμα πιο καταστρεπτικό λόγω των δραματικών
επιπτώσεων που επιφέρει η πανδημία.
Οι επενδύσεις έχουν παγώσει και ο συνολικός εμπορικός κλάδος με μαθηματική ακρίβεια οδεύει
προς την καταστροφή.
Ζητάμε να μας δοθεί η δυνατότητα , να συζητήσουμε με τους αρμόδιους παράγοντες της πολιτείας,
[μέσω τηλεδιάσκεψης] τις άκρως απαραίτητες δράσεις και τομές που χρειάζονται να γίνουν, ώστε
να συνεχίζουμε να βιοποριζόμαστε μαζί με τους εργαζομένους μας με αξιοπρέπεια και να
προσφέρουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας στο κοινωνικό σύνολο.
Εκ μέρους του νεοσύστατου Συνδέσμου Εμπόρων Οπτικοακουστικών Επαγγελματικών και
Συναφών Προϊόντων Ελλάδος [Σ.Ε.Ο.Σ.Ε.Π.Ε]
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