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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΗΣ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Αθήνα 19 Μαρτίου 2020
Προς:
- Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα
- Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη
- Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Γιάννη Βρούτση
Ενταύθα
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
Κύριοι Υπουργοί,
Ο Σύνδεσμος Προμηθευτών Ειδών Χαρτοπωλείου, Σχολικών Ειδών, Ειδών Γραφής, Αξεσουάρ και
Αναλωσίμων Γραφείου, παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή αλλά και ανησυχία την πορεία των
εξελίξεων των θεμάτων αλλά και των σοβαρών προβλημάτων που προκύπτουν τόσο παγκοσμίως
όσο και στη χώρα μας από την πανδημία του κορωνοϊού.
Ήδη χθες ανακοινώθηκε από την Κυβέρνηση μία σειρά από σημαντικά μέτρα για την στήριξη πολλών Κλάδων της οικονομίας που πλήττονται από την παρούσα κρίση. Όμως ο δικός μας Κλάδος
δεν περιλαμβάνεται στις κατηγορίες που έχει ανακοινωθεί ότι θα στηριχθούν από τα μέτρα αυτά.
Η δραστηριότητα και ο κύκλος εργασιών των Μελών του Συνδέσμου μας εξαρτάται από την λειτουργία των εκπαιδευτικών βαθμίδων, των γραφείων επιχειρήσεων αλλά και από την κίνηση των
τουριστικών μαγαζιών και των ξενοδοχείων. Με το κλείσιμο των σχολείων και των καταστημάτων
λιανικής η ζήτηση των προϊόντων που διακινούν τα Μέλη μας έπεσε κατακόρυφα. Για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις του Κλάδου μας να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους για τα πάγια και λειτουργικά τους έξοδα, παρακαλούμε να εντάξετε στο μέτρα στήριξης και τους ΚΑΔ που αφορούν
τα Μέλη μας, οι οποίοι αποστέλλονται με συνημμένο αρχείο.
Από την πλευρά μας, για την προστασία των επιχειρήσεων των Μελών μας και για να υπάρχει η δυνατότητα στήριξης των θέσεων εργασίας του προσωπικού τους πράγμα που αποτελεί και για αυτές
άμεση προτεραιότητα, ζητούμε να ληφθούν και τα ακόλουθα μέτρα:
• Άτοκα δάνεια από τις τράπεζες με συνοπτικές διεργασίες, για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να
αποπληρώσουν ανειλημμένες υποχρεώσεις τους σε οίκους του εξωτερικού ή/και Έλληνες κατασκευαστές.
• Παροχή κεφαλαίων κίνησης από τις Τράπεζες, με 100% εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
• Επιδότηση από το κράτος 50% των αμοιβών του προσωπικού των επιχειρήσεων του Κλάδου μας
μέχρι την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς.
• Αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων του πρώτου
τριμήνου του 2020 (καταβολή ΦΠΑ, εργοδοτικές εισφορές) για ένα χρονικό διάστημα μέχρι να
αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς και ρύθμιση από εκεί και πέρα των δόσεων των
αντίστοιχων ποσών που θα έχουν προκύψει.
• Αναστολή έως 30-10-20 των τρεχουσών δανειακών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων προς τις
τράπεζες (τόκοι και κεφάλαιο)
• Μέριμνα σχετικά με όλα τα εισπρακτέα αξιόγραφα (επιταγές & συναλλαγματικές) λέξεως από
20/03/20 έως και 20/05/20
• Αναστολή της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος των επιχειρήσεων.
• Αναστολή της καταβολής δημοτικών φόρων και τελών.
Με εκτίμηση,
Η Πρόεδρος
Χρηστίνα Λουζιώτη

Η Γεν. Γραμματέας
Πόπη Σκαγιά

Κάνουμε την κίνηση Must και #ΜένουμεΣπίτι
Αυτή την περίοδο κάνουμε την Κίνηση Must και #ΜένουμεΣπίτι. Αξιοποιούμε τον χρόνο δημιουργικά με τα παιδιά και τους δικούς μας ανθρώπους και βλέπουμε τα πράγματα
με αισιοδοξία! Η περίοδος που διανύουμε είναι μια καλή ευκαιρία να αναλογιστούμε ταυτόχρονα τον σεβασμό και την αγάπη που πρέπει να δείξουμε
περισσότερο από εδώ και πέρα στο περιβάλλον και στον πλανήτη μας. H
Must, πιστή στη σταθερή της οικολογική προσέγγιση, έχει αναπτύξει τη νέα
συλλογή τσαντών Monochrome με ύφασμα Rpet από ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια και με αγάπη για το περιβάλλον! Οι νέες Monochrome είναι
trendy, διαθέτουν υπέροχα χρώματα, είναι διαθέσιμες σε δύο μοναδικούς τύπους και θα αποτελέσουν την super επιλογή για όσους θέλουν να κάνουν τη διαφορά! Μπείτε στο ανανεωμένο
www.mustbackpacks.gr και διαβάστε στο blog μας γιατί η επόμενή σας τσάντα πρέπει να είναι μια
Must Monochrome! Από την Διακάκης Εισαγωγική Α.Ε.

Αγαπητοί συνεργάτες,
Ο κορονοϊός έχει επηρεάσει δραστικά
και θα συνεχίσει να επηρεάζει ακόμη
περισσότερο τη ζωή μας. Η ανθρωπότητα περνά μια σκληρή δοκιμασία
εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19
ο οποίος εξαπλώνεται γρήγορα και
στις πέντε ηπείρους και προσβάλλει
πολύ κόσμο. Έχουμε έναν καινούργιο
ιό, η ανθρωπότητα δεν έχει αντισώματα σε αυτό τον ιό και αυτό προκαλεί τρόμο, κάτι που είναι απολύτως
κατανοητό.
Όπως μας εχει διδάξει η ιστορία, το ανθρώπινο είδος επιβίωσε πάνω στη γη σε αντίστοιχες και παρόμοιες
περιπτώσεις, γιατί πάντα κατάφερνε
να ιεραρχήσει τα προβλήματα που
αντιμετώπιζε και τις ανάγκες που είχε.
Έτσι λοιπόν σήμερα που βρισκόμαστε
στην πιο κρίσιμη καμπή του προβλήματος οφείλουμε να τηρήσουμε το
υπ΄αριθμόν ένα καθήκον που έχουμε
σαν άνθρωποι, την ευθύνη απέναντι
στον εαυτό μας και στους οικείους
μας.
Η ευθύνη απέναντι στον εαυτό μας
συνεπάγεται την υποχρέωσή μας να
παραμείνουμε υγιείς και να παραμείνουμε ελεύθεροι. Ακόμα κι αν ανήκουμε σε ηλικιακή ομάδα που
πρακτικά έχει πολύ μικρό ποσοστό
θνησιμότητας, είναι λάθος να εκθέτουμε τον εαυτό μας σε κίνδυνο,
καθώς δεν γνωρίζουμε το παραμικρό
για τις ενδεχόμενες μελλοντικές συνέπειες της ασθένειας. Ο καθένας από
εμάς, με τη στάση του, τις αποφάσεις
και τις πράξεις του μπορεί να συνεισφέρει περισσότερο απ' όσο νομίζει
στη διαχείριση και στην επίλυση της
κρίσης και να αναλάβει τελικά την ευθύνη που του αναλογεί.
Τηρώντας, λοιπόν, όλους τους κανόνες της επιστήμης και της λογικής,
αργά ή γρήγορα η επιδημία θα ελεγχθεί και η απειλή με κάποιον τρόπο θα
είναι πλέον διαχειρίσιμη.
Καλή δύναμη !
Με εκτίμηση
Για την OPS publications
Κωνσταντίνος Παππάς
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Η εταιρεία Γέρου Α.Ε. - TRODAT προστατεύει τους εργαζόμενους,
πελάτες και συνεργάτες της από τον κορονοϊό.
Η εταιρεία Γέρου Α.Ε. - TRODAT προστατεύει τους εργαζόμενους, πελάτες και συνεργάτες της, από
τον κορονοϊό, πλήρως εναρμονισμένη με τις οδηγίες του Παγκόσμιου
Oργανισμού Υγείας. Οι διαδικασίες μας προβλέπουν ελαχιστοποίηση των
φυσικών συναντήσεων, τηλεδιασκέψεις και απομακρυσμένη εργασία. Υπάρχει
μεγάλη επάρκεια αποθεμάτων και ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ:
e-shop: www.gerou.gr • Τηλ. Κέντρο: 210 2855783 • e-mail: info@gerou.gr
ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΕΝΤΟΣ 24 ΩΡΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Πιστεύουμε οτι εαν λειτουργούμε συλλογικά με υπευθυνότητα, θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε
τη δύσκολη αυτή συγκυρία το συντομότερο δυνατό και να επανέλθουμε σε κανονικούς ρυθμούς.

Αναβολή Έκθεσης Matalon Θεσσαλονίκης.
Με βαθύ αίσθημα ευθύνης για την γενική υγεία, η ΜΑΤΑΛΩΝ Α.Ε. αναστέλει την προγραμματισμένη
έκθεση της στη Θεσσαλονίκη, λόγω των έκτακτων μέτρων για τον περιοσρισμό της διασποράς του νέου κορονοϊού Covid-19. Η έκθεση Matalon θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 31 Μαΐου στο ξενοδοχείο Lazart Hotel. Θα έχουμε
τη χαρά να σας υποδεχθούμε λίγο αργότερα και να σχεδιάσουμε τα κοινά μας βήματα.
Σας ευχαριστούμε. Τμήμα Πωλήσεων.

Ενημέρωση από την A&G Paper
Αγαπητοί πελάτες και συνεργάτες, η A&G Paper στο πλαίσιο προστασίας των πελατών, των συνεργατών και των εργαζομένων της από τον κορονοϊό (COVID-19) και εναρμοσμένη πλήρως με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ),
αλλά και των Ελληνικών Δημοσίων Φορέων, θέλει να σας ενημερώσει πως
έχει προβεί στα παρακάτω προληπτικά μέτρα:
1. Έχουμε περιορίσει σε σημαντικό βαθμό τις συναντήσεις στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας
και έχουν αντικατασταθεί με τις πιο ευέλικτες μορφές επικοινωνίας, όπως τα τηλεφωνικά ραντεβού και η επικοινωνία μέσω Skype.
2. Oι εργαζόμενοι που εργάζονται στις εγκαταστάσεις μας οφείλουν να απολυμαίνουν υποχρεωτικά τα χέρια τους όταν εισέρχονται στις εγκαταστάσεις μας και σε τακτά χρονικά διαστήματα
κατά τη διάρκεια του χρόνου παρουσίας τους σε αυτή.
3. Έχει δωθεί εντολή στους πωλητές της εταιρείας μας να μην βρίσκονται στις εγκαταστάσεις μας
αλλά να εργάζονται από το σπίτι τους με τη βοήθεια της τεχνολογίας (κινητή τηλεφωνία, Skype
κτλ.). Επίσης η επικοινωνία με τους πελάτες μας συστήνεται να γίνεται με τον ίδιο τρόπο.
4. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά την διάρκεια της ημέρας απολυμαίνουμε με επίβλεψη, κοινόχρηστες επιφάνειες (πχ πόμολα, διακόπτες, WC & επιφάνειες γραφείων).
5. Οι εργαζόμενοι μας ενημερώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από το τμήμα ανθρώπινου
δυναμικού και από τους υπευθύνους τους για τις εξελίξεις και για πιθανές νέες οδηγίες σχετικά
με τα προληπτικά μέσα αντιμετώπισης του ιού.
6. Έχουμε ακυρώσει όλα τα ταξίδια των εργαζομένων μας στο εξωτερικό και περιορίσει στο ελάχιστο τα ταξίδια στο εσωτερικό.
7. Οι εργαζόμενοι μας έχουν λάβει σαφείς οδηγίες σε περίπτωση που νοιώσουν αδιαθεσία ή «ύποπτα» συμπτώματα να επικοινωνήσουν άμεσα με το γιατρό της εταιρείας μας για να λάβουν τις
κατάλληλες υποδείξεις για την υγεία τους.
8. Έχουμε προβλέψει και οργανώσει πλήρως την εξυπηρέτηση των πελατών αλλά και την λειτουργία της εργασίας μας μέσω εργασίας από το σπίτι τους σε περίπτωση που παραστεί αυτή η
ανάγκη.
9. Σας ενημερώνουμε επίσης πως μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για την προμήθεια
των εμπορευμάτων από τα εργοστάσια του εξωτερικού και υπάρχει επάρκεια προϊόντων για την
κάλυψη των αναγκών σας.
Όλα τα ανωτέρω ισχύουν μέχρι νεωτέρας και προφανώς θα αναθεωρούνται και θα προσαρμόζονται στις ανάγκες που προκύπτουν. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και ελπίζουμε ότι όλοι
μέσα σε αυτήν την ιδιάζουσα κατάσταση που βιώνουμε, λειτουργούμε με υπευθυνότητα και κατανόηση, προκειμένου να επανέλθουμε το συντομότερο δυνατό, στους φυσιολογικούς ρυθμούς
της καθημερινότητάς μας.

ΕΜΠΟΡΟΧΑΡΤΙΚΗ ΝΕΑ

Αγαπητοί συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λόγω την επιθετικής μεταδοτικότητας
του ιού, η εταιρεία μας σταματάει τις επισκέψεις των πωλητών στα καταστήματά σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί τους στα κινητά τους τηλέφωνα
και στα τηλέφωνα της εταιρείας μας. Όσο μας επιτρέπεται από το κράτος, οι
παραγγελίες σας θα εκτελούνται κανονικά. Ο Θεός να μας προστατεύει όλους, Γιώργος Φερούσης

Κορονοϊός: Το βιβλιοπωλείο που έκλεισε και όποιος τηλεφωνεί
ακούει ένα παραμύθι
Το μικρό βιβλιοπωλείο «Madamadi» στο χωριό Μανταμάδος της Λέσβου έκλεισε λόγω κορονοϊού.
Όμως όποιος καλεί μπορεί να ακούσει ένα παραμύθι... Το βιβλιοπωλείο έκλεισε, λέει στους μικρούς του φίλους το παραμύθι, «αν και δεν έχει καθόλου βήχα» και οι άνθρωποί του μένουν σπίτι.
Φροντίζουν, όμως, να τους κρατάνε παρέα με το παραμύθι «Οι τρεις συμβουλές» που είναι διαθέσιμο όλες τις ώρες, μέρα και νύχτα, σε όποιον καλεί στο τηλέφωνο του βιβλιοπωλείου 2253061005
όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Οι άνθρωποι του βιβλιοπωλείου «κόντρα στη βίαιη κρίση των ημερών»
ηχογράφησαν το παραμύθι με την παραστατική φωνή της Αθηνάς Σουλογάνη. Το παραμύθι προέρχεται από την Ιταλία και κάποιοι μιλούν και για ιρλανδέζικες ρίζες του.«Μία μικρή συντροφιά για
όλους που είμαστε πια στο σπίτι και έχουμε ανάγκη μία μικρή ιστορία για παρέα. Θα μένουμε σπίτι
αλλά θα ποτίζουμε τα λουλούδια μας κάθε μέρα. Είμαστε αισιόδοξοι πως αυτή η δύσκολη διαδρομή θα κρατήσει λίγο και σίγουροι πως θα τα πούμε στον τερματισμό. Καλή αντάμωση», λένε οι
άνθρωποι του βιβλιοπωλείου στη Μυτιλήνη.

Ενημέρωση Scholart A.E.
Αγαπητοί μας Συνεργάτες, εχθές
ανακοινώθηκαν μέτρα, σύμφωνα με τα
οποία τα εμπορικά καταστήματα θα
παραμείνουν κλειστά από την Τετάρτη,
18 Μαρτίου 2020.
Σας γνωρίζουμε ότι η Εταιρεία μας
παραμένει ανοιχτή με προσωπικό
ασφαλείας και θα είναι σε θέση να
εξυπηρετήσει όσους από εσάς θέλετε
να καλύψετε κάποια κενά που τυχόν
έχετε προκειμένου να εκτελέσετε
παραγγελίες που έχετε λάβει μέσω του
e-shop σας. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι
τα μέτρα που έχουν ληφθεί θα
αποδώσουν
και
σύντομα
θα
επανέλθουμε όλοι στην κανονική μας
δραστηριότητα, με Υγεία και με την
λιγότερη οικονομική επίπτωση στις
δραστηριότητές μας.
Για την Scholart A.E.

ΣΕΠΕ: Δωρεάν λύσεις οι
οποίες συνδράμουν στον
περιορισμό των προσωπικών επαφών σε ειδική
ενότητα του sepe.gr
Η κρισιμότητα των εξελίξεων, καθώς και
τα σημαντικά ζητήματα που έχουν προκύψει, επιβάλλουν στο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Ελλάδος (ΣΕΠΕ) και στον κλάδο της τεχνολογίας να συμβάλει με όλες του τις
δυνάμεις στην καλύτερη δυνατή διαχείριση των ιδιαίτερων προβλημάτων, που
αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΠΕ προχώρησε στη δημιουργία ειδικής ενότητας
στο portal του (www.sepe.gr), όπου θα
αναρτώνται οι λύσεις και εφαρμογές, οι
οποίες συνδράμουν στον περιορισμό των
προσωπικών επαφών και κατά συνέπεια,
στη μετάδοση του Covid-19 και παρέχονται δωρεάν. Στη συγκεκριμένη ενότητα,
η οποία λειτουργεί ήδη στο portal του
ΣΕΠΕ, αναρτώνται οι προσφερόμενες λύσεις και οι επιχειρήσεις, που τις παρέχουν, μαζί με μία σύντομη περιγραφή
κάθε λύσης, καθώς και σύνδεσμος που
θα παραπέμπει στο portal της αντίστοιχης επιχείρησης, όπου θα μπορεί κάθε
ενδιαφερόμενος (μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επαγγελματίες, ιδιώτες, πολίτες,
οργανισμοί, εκπαιδευτικοί οργανισμοί,
κ.λπ.) να έχει πρόσβαση σε στοιχεία επικοινωνίας και αναλυτική πληροφόρηση
για την αξιοποίηση των προσφερόμενων
υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, ο Σύνδεσμος
καλεί οποιαδήποτε επιχείρηση τεχνολογίας επιθυμεί να προσφέρει αντίστοιχη
λύση ή/ και υπηρεσία δωρεάν και να
αναρτηθούν οι αντίστοιχες πληροφορίες
στο portal του ΣΕΠΕ (www.sepe.gr), να
αποστείλει περιγραφή λύσης max150 λέξεις, link το οποίο θα παραπέμπει σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
προσφορά και στοιχεία επικοινωνίας της
επιχείρησης στο info@sepe.gr.

ΟFFICE WEEK: ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ NEWSLETTER ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΕΚΔΟΣΗ: OPS PUBLICATIONS, ΚΑΛΛΕΡΓΗ 26-28, 185 47 Ν. ΦΑΛΗΡΟ
ΤΗΛ.: 210 4826075, FAX: 210 4833502
E-mail: officeweek@opcmagazine.gr
www.opcmagazine.gr

2
Δείτε μας στο facebook
www.facebook.com/pages/OPC-magazine/601630983234643?ref=stream

