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Την έναρξη μίας ακόμη χρονιάς σηματοδοτεί η Έκθεση του ΣΕΒΠΠΑ «το 
Παιδί και το Παιχνίδι» καθώς όλος ο εμπορικός κόσμος της χώρας (και 
περισσότερο απ’ όλους οι παιχνιδάδες) προετοιμάζονται για την επερχό-
μενη περίοδο των εορτών η οποία θα αποτελέσει βαρόμετρο για το σύνολο 

του 2014. Δυστυχώς δεν μου είναι εύκολο να είμαι αισιόδοξος. Η επόμενη χρονιά 
αναμένεται για άλλη μία φορά να είναι δύσκολη για το μεγαλύτερο μέρος της. Είναι 
αλήθεια ότι η κυβέρνηση περιμένει το 2014 το ΑΕΠ να περάσει σε θετικό έδαφος και 
να έχει εξασφαλιστεί και πρωτογενές πλεόνασμα ήδη από φέτος. Θετικά είναι όλα 
αυτά και σίγουρα όλοι μας τα ακούμε με προσοχή και προσμονή. Κατά πόσο όμως θα 
τα δούμε να επηρεάζουν άμεσα την αγορά; 

Είναι γνωστό σε όλους ότι η πραγματική οικονομία της χώρας στερείται ρευστού. Η 
κατανάλωση -που χρόνια τώρα στήριζε την ανάπτυξη- κατακρεουργήθηκε από τις μει-
ώσεις μισθών και την φορολογική επέλαση, δεν βρέθηκε όμως μέχρι και σήμερα τί θα 
ήταν εκείνο που θα την αντικαθιστούσε. Παράλληλα οι τράπεζες εξακολουθούν να μην 
δίνουν δάνεια διακρατώντας τα εκατοντάδες δισ. που έχουν λάβει συνολικά στο εσω-
τερικό τους, προκειμένου να βελτιώσουν την εικόνα τους στους διάφορους αξιολογη-
τές. Έτσι ήδη διαμηνύουν -χωρίς όμως να το παραδέχονται ανοιχτά- ότι οι χορηγήσεις 
προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα ξεκινήσουν μόλις επιστρέψουν οι καταθέσεις. 
Δηλαδή η αγορά θα επανατροφοδοτηθεί με ρευστό όταν οι τράπεζες πάρουν νέο χρήμα. 
Ίσως εκείνων που τους ζητούν να λάβουν χρηματοδότηση! Την ίδια στιγμή όμως, όχι 
μόνο δεν υπάρχουν χρήματα που να περισσεύουν για την αύξηση των καταθέσεων, αλλά 
αντιθέτως τα κόκκινα δάνεια συνεχίζουν τον φρενήρη ρυθμό τους προς το 30% του συ-
νόλου και τα 70. δισ. Και αυτή η πραγματικότητα ένα πράγμα επιτρέπει να σκεφτούμε: 
Ότι η απομόχλευση είναι μπροστά μας. 

Η διαδικασία δηλαδή κατά την οποία μειώνονται τα κεφάλαια, συρρικνώνονται τα ενερ-
γητικά και συγκρατούνται οι ισολογισμοί, ενώ όλοι αναζητούν τρόπους να μειώσουν 
τις υποχρεώσεις τους και παράλληλα προσπαθούν να βρουν εγγυήσεις για τα χρήματα 
που τους χρωστούν. Δυστυχώς αυτή η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει περί τα επτά 
χρόνια από σήμερα, και είναι απαραίτητο να είναι επιτυχημένη, διότι -όπως γράφει ο 
Οικονομολόγος ειδικός στα θέματα τραπεζών, Παναγιώτης Πετράκης- μια μη ελεγχόμενη 
απομόχλευση του ιδιωτικού τομέα θα οδηγήσει σε μια παρατεταμένη υφεσιακή επίδραση 
που θα θέσει σε αμφισβήτηση τους προβλεπόμενους, έστω ελαφρά, θετικούς ρυθμούς με-
γέθυνσης μετά το 2014.

Με απλά λόγια, ο -αντιπαθείς προς τους περισσότερους Έλληνες το τελευταίο διάστημα- 
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, έχει μάλλον δίκιο όταν λέει ότι ακόμη δεν έχουμε περάσει το βουνό, 
ενώ η πορεία μας προς την έξοδο από την κρίση έχει ακόμη πολλές κακοτοπιές με βασικότε-
ρη εκείνη του χρέους, το οποίο από το 170,3% που ήταν το 2011, ενώ αρχικά μειώθηκε στο 
156,9% λόγω του PSI, μετά αυξήθηκε και πάλι λόγω του νέου δανεισμού φέτος και έτσι τώρα 
βρίσκεται στο 175,2%. Δηλαδή… σε υψηλότερο επίπεδο απ΄ ότι πρόπερσι!

Κωνσταντίνος Δαυλός
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«το παιδί και

το παιχνίδι»

κάντε
click
πάνω

στο e-mail

40 η

έκθεση 

Ό
ταν το πείραμα πετυχαίνει δεν υπάρχει καμία άλλη επι-
λογή παρά να το επαναλάβεις. Αυτό συμβαίνει και με 
την 40η Έκθεση «Το Παιδί και Το Παιχνίδι» η οποία πολύ 
απλά έχει σχεδιαστεί στα επιτυχημένα χνάρια της πε-

ρυσινής έκθεσης, η οποία απέδειξε ότι οι ριζοσπαστικές λύσεις 
ανανέωσης εκτιμώνται από την αγορά. 

...συνέχεια στη σελ. 8

“
Το δις... 

επιτυχείν
”

«Το παιδί και

Το παιχνίδι»

Έτσι και το 2013 ο ΣΕΒΠΠΑ συνεργάζεται άμε-
σα με τη ΡΟΤΑ Α.Ε. για να δώσει στους επισκέ-
πτες της έκθεσης αλλά και στους εκθέτες την 
ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μία τριπλή έκθε-
ση συναφούς αντικειμένου, στην οποία συρ-
ρέουν χιλιάδες επαγγελματίες που αναζητούν 
περισσότερα από μία και μόνο έκθεση. 
Και φέτος λοιπόν η 40η Έκθεση «Το Παιδί & Το 
Παιχνίδι», θα διεξαχθεί στην αίθουσα 2 του εκθε-
σιακού χώρου METROPOLITAN EXPO παράλλη-
λα με τη  Δωρέκθεση και τη MOSTRA ROTA. Για 

τέσσερις ημέρες λοιπόν, από τις 20 έως τις 23 
Σεπτεμβρίου οι πύλες της Έκθεσης του ΣΕΒΠΠΑ 
θα είναι ανοιχτές από τις 10 το πρωί ως τις 8 το 
βράδυ, περιμένοντας όλους τους επαγγελματί-
ες που ασχολούνται με το παιχνίδι, τα δώρα, τα 
μπιζού και τα είδη σπιτιού. Όπως εξηγεί ο πρό-
εδρος του ΣΕΒΠΠΑ, Γιάννης Παπαδόπουλος «η 
περσινή συνδιοργάνωση είχε θετικότατα απο-
τελέσματα και άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις 
στο χώρο. Και αυτό φάνηκε από το γεγονός ότι 
φέτος αυξήθηκαν οι εκθέτες, αλλά και τα τετρα



Εκθεσιακός χώρος
Το εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN EXPO εξυπηρε-
τεί μέγιστα τους επισκέπτες από την Αθήνα και την
επαρχία αφού βρίσκεται στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος
και συνδέεται με όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Επιπλέον, οι εντυπωσιακοί στεγασμένοι χώροι, οι υπο-
δομές και οι σύγχρονες εγκαταστάσεις, οι υπηρεσίες
και το ποιοτικό επίπεδο της οργάνωσης καθιστούν το
Metropolitan Expo τον ιδανικό και λειτουργικό χώρο
διεξαγωγής της έκθεσης. 

Φτάστε στο METROPOLITAN EXPO γρήγορα, 
εύκολα και άνετα
Δωρεάν μεταφορά επισκεπτών με πούλμαν από και
προς τους παρακάτω σταθμούς Μετρό (Γραμμή 3) και
Προαστιακού: 

1. Δουκίσσης Πλακεντίας
Στάση πούλμαν στην Έξοδο προς Parking
2. Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος
Στάση πούλμαν απέναντι από την Έξοδο 2 
στο επίπεδο των αφίξεων

Ώρες λειτουργίας: 10:00 - 20:00

www.toysingreece.gr, www.mostrarota-giftshow.gr 

Childrenandtoys          mostrarota.giftshow

2 selido to paidi kai to paixnidi_periodiko sevpa_Layout 1  8/1/13  10:49 AM  Page 2

H θεσμοθετημένη εμπορική έκθεση «το Παιδί και το
Παιχνίδι» διοργανώνεται και φέτος στο εκθεσιακό
κέντρο METROPOLITAN EXPO 20 με 23 Σεπτεμβρίου
2013 με τη συμμετοχή του Συνδέσμου Ελλήνων Βιο-
τεχνών Παιδικών Παιχνιδιών & Αμαξών.

Με το παιχνίδι να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της
ζωής, τα χιλιάδες καταστήματα από όλη την Ελλάδα
που προσελκύει κάθε χρόνο η έκθεση, θα έχουν την
ευκαιρία αναζητήσουν ανάμεσα σε δεκάδες είδη παι-
χνιδιών για κάθε ηλικία και προσωπικότητα, αλλά και
να διαλέξουν ότι πιο ιδιαί-
τερο και ανταγωνιστικό για
την επιχείρηση και τους πε-
λάτες τους.
Με διάθεση «ανανέωσης»
και προετοιμασίας για την
επερχόμενη εορταστική πε-
ρίοδο των Χριστουγέννων
μεγάλες κατασκευαστικές
και εισαγωγικές εταιρείες,
προτείνουν πρωτότυπες ιδέ-
ες και συμφέρουσες λύσεις
σε παιχνίδια, βρεφικά, επο-
χιακά, είδη δώρων κα.
Η διοργάνωση της έκθεσης
τον Σεπτέμβριο αξιοποιεί
την εμπορική δυναμική της
παράλληλης διοργάνωσής
της με τη ΔΩΡΕΚΘΕΣΗ &
MOSTRA ROTA τις ίδιες η-
μερομηνίες και στον ίδιο
εκθεσιακό χώρο.
H μεγάλη εμπορική έκθεση

ΔΩΡΕΚΘΕΣΗ & MOSTRA ROTA συγκεντρώνει το μεγα-
λύτερο ποσοστό προμηθευτικών εταιρειών της αγο-
ράς της, αποτελώντας μία έκθεση με μεγάλη εμπορική
δυναμική προς όφελος των εκθετών και των χιλιάδων
επισκεπτών που την εμπιστεύονται για τις αγορές τους. 
Στη ΔΩΡΕΚΘΕΣΗ & MOSTRA ROTA Έλληνες κατα-
σκευαστές και μεγάλες εισαγωγικές εταιρείες θα πα-
ρουσιάσουν χιλιάδες προτάσεις σε είδη δώρων, επο-
χιακά, παιχνίδια, σχολικά είδη, είδη οικιακής χρήσεως
υαλικά, φωτιστικά, έπιπλα και διακοσμητικά.
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γωνικά μέτρα των περιπτέρων». Και συνεχίζει 
ο Πρόεδρος: «στόχος μας και αυτήν τη χρο-
νιά είναι η αύξηση της επισκεψιμότητας αφού 
οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία (ειδικότερα 
από την επαρχία) να επισκεφθούν τρεις διαφο-
ρετικές εκθέσεις κοινού ενδιαφέροντος στον 
ίδιο χώρο και χρόνο, με σημαντική μείωση των 
εξόδων και του χρόνου τους. Ως εκ τούτου και 
οι εκθέτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρί-
σουν και να δειγματίσουν τα προϊόντα τους σε 
περισσότερους επισκέπτες αυξάνοντας το πε-
λατολόγιό τους και παράλληλα διευρύνοντας 
τους ορίζοντές τους».
Ο λόγος που κάνει την Διοίκηση του ΣΕΒΠΠΑ 
να είναι σίγουρη για την επιτυχία και της φετινής 
έκθεσης είναι το γεγονός ότι με τη συμμετοχή 
στην διοργάνωση «Το παιδί και Το Παιχνίδι» οι 
εκθέτες λαμβάνουν μέρος σε μια μεγάλη έκ-
θεση με χιλιάδες εμπορικούς επισκέπτες, δη-

λώνοντας έτσι την παρουσία τους και την επι-
χειρηματική σταθερότητα τους σε ολόκληρη 
την αγορά. Μέσα από τους διαδρόμους του 
METROPOLITAN EXPO οι εκθέτες αναμένεται να 
έρθουν σε προσωπική επαφή με τους πελάτες 
τους μειώνοντας όσο το δυνατόν περισσότερο 
το ελεύθερο πεδίο που εμφανίζει ο ανταγωνι-
σμός. Έτσι, δημιουργούνται νέες επαγγελμα-
τικές σχέσεις με καινούριους πελάτες που ψά-
χνουν για διευρυμένες συνεργασίες που ανα-
πτύσσονται γύρω από περισσότερα προϊόντα. 
Για όλους αυτούς τους λόγους, στο ΣΕΒΠΠΑ 
όλοι είναι σίγουροι ότι και η φετινή διοργάνωση 
θα είναι μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για να πα-
ρουσιάσουν όλοι οι εκθέτες τις νέες τάσεις στην 
αγορά του παιχνιδιού και μάλιστα στην καλύτε-
ρη περίοδο. Ακριβώς πριν την εορταστική πε-
ρίοδο των Χριστουγέννων, τότε δηλαδή που η 
αγορά του παιχνιδιού καταγράφει το μεγαλύτε-
ρο τζίρο όλου του έτους.

...συνέχεια από σελ. 5

Το Metropolitan Expo είναι ένα υπερσύγχρονο 
εκθεσιακό κέντρο στρατηγικά τοποθετημένο στην 
περιοχή του Αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, 
η οποία έχει αποδειχθεί ένας επιχειρηματικός και 
εμπορικός προορισμός. Είναι ο μεγαλύτερος και 
πλέον λειτουργικός εκθεσιακός χώρος στην Ελλάδα 
και απεδείχθη ιδιαίτερα φιλόξενος στην περυσινή 
έκθεση του Συνδέσμου. Οι στεγασμένοι χώροι του 
κέντρου είναι πραγματικά εντυπωσιακοί και εκτός 
από τις σύγχρονες εγκαταστάσεις προσφέρουν και 
υποδομές αλλά και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου οι 
οποίες συντέλεσαν στο υψηλότατο επίπεδο που είχε 
η διοργάνωση του 2012. Η πρόσβαση στο κέντρο 
είναι πολύ εύκολη καθώς συνδέεται με όλα τα Μέσα 
Μαζικής Μεταφοράς του Ελευθέριος Βενιζέλος, ενώ 
υπάρχει και ένα πούλμαν που κάνει το δρομολόγιο 
μέχρι το αεροδρόμιο. Αν όμως σκέφτεστε να έρθετε 
με το αμάξι σας μην ανησυχείτε για το πάρκινγκ. Το 
Metropolitan Expo έχει δύο χώρους στάθμευσης 
συνολικής επιφάνειας 100.000 τετραγωνικών μέτρων.

Το εκθεσιακό κέντρο
ΠΩΣ ΘΑ ΦΤΑΣΕΤΕ:
Οδικώς
Μέσω της Αττικής Οδού, 2 km μετά από όλους τους 
χώρους του Αεροδρομίου (Αφίξεις, Αναχωρήσεις, Ξενο-
δοχείο, σταθμό Metro κλπ).

Μέσα μαζικής μεταφοράς
Metro

Στάση Αεροδρόμιο, γραμμή 3 – Αιγάλεω / Μοναστηράκι 
/ Δουκ. Πλακεντίας / Αεροδρόμιο

Προαστιακός Σιδηρόδρομος 

Στάση Αεροδρόμιο , γραμμή Νερατζιώτισσα – Δουκ. 
Πλακεντίας / Αεροδρόμιo

ΟΑΣA

Ολα τα λεωφορεία Express της Αττικής για Αεροδρόμιο 
(X92 / Κηφισιά – X93 / ΚΤΕΛ Κηφισού & Λιοσίων –  X94 
/ Σύνταγμα – X96 / Πειραιάς – X97 / Δάφνη)

...συνέχεια από σελ. 5
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Το Metropolitan Expo είναι ένα υπερσύγχρονο 
εκθεσιακό κέντρο στρατηγικά τοποθετημένο 
στην περιοχή του Αεροδρομίου Ελευθέρι-
ος Βενιζέλος η οποία έχει αποδειχθεί ένας 
επιχειρηματικός και εμπορικός προορισμός. 
Είναι ο μεγαλύτερος και πλέον λειτουργικός 
εκθεσιακός χώρος στην Ελλάδα και απεδείχθη 
ιδιαίτερα φιλόξενος στην περυσινή έκθεση του 
Συνδέσμου. Οι στεγασμένοι χώροι του κέντρου 
είναι πραγματικά εντυπωσιακοί και εκτός από 
τις σύγχρονες εγκαταστάσεις προσφέρουν και 
υποδομές αλλά και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου 
οι οποίες συντέλεσαν στο υψηλότατο επίπεδο 
που είχε η διοργάνωση του 2012. Η πρόσβαση 
στο κέντρο είναι πολύ εύκολη καθώς συνδέεται 
με όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς του Ελευ-
θέριος Βενιζέλος, ενώ υπάρχει και ένα πούλμαν 
που κάνει το δρομολόγιο μέχρι το αεροδρόμιο. 
Αν όμως σκέφτεστε να έρθετε με το αμάξι σας 
και ανησυχείτε για το πάρκινγκ, σταματήστε. Το 
Metropolitan Expo έχει δύο χώρους στάθμευσης 
συνολικής επιφάνειας 100.000 τετραγωνικών 
μέτρων.

 www.4mtoys.gr

κάντε
click
πάνω

στο site



Κ
αθώς περνούσαν τα χρόνια το τάβλι 
(και όχι τόσο η πρέφα) βγήκε από τους 
βαμμένους με λαδομπογιά τοίχους των 
καφενείων και άρχισε να εμφανίζεται 

στα στέκια της νεολαίας. Άλλωστε ήταν 
γνωστό ότι οι περισσότεροι φοιτητές μαζί με 
το πτυχίο (και συνήθως πολύ πριν από αυτό) 
κατακτούν ένα άλλο πτυχίο. Στο τάβλι. Τα 
χρόνια πέρασαν και σχεδόν σε όλα τα καφέ 
που πήγαιναν νέοι άρχισαν να εμφανίζονται 
και κάποια κλασσικά παιχνίδια. Αυτό όμως 
δεν ήταν πλέον αρκετό. Οι άνθρωποι μεγά-
λωναν και μαζί μεγάλωναν και οι απαιτήσεις 
τους για χώρους αφιερωμένους στο παιχνίδι. 
Τα τελευταία χρόνια λοιπόν έχουμε τη νέα 
τρέλα, καθώς η κοινότητα των φανατικών 
παικτών επιτραπέζιων παιχνιδιών έχει πλέ-
ον αποκτήσει τους δικούς της χώρους όπου 
οι άνθρωποι που λατρεύουν τα επιτραπέζια 
και όχι τόσο τους υπολογιστές, πηγαίνουν να 
συναντήσουν τους φίλους τους, να παίξουν τα 
αγαπημένα τους παιχνίδια και φυσικά να πιούν 
και το καφεδάκι τους ή τη μπυρίτσα τους.

Κάισσα Café: 
Μία αποκλειστική αντιπροσωπία

Από τη πρώτη στιγμή που ιδρύθηκε η Κάισσα, 
οι επικεφαλείς της ήθελαν να δημιουργήσουν 
έναν χώρο στον οποίο οι άνθρωποι να έρχο-
νται, να κάθονται άνετα ο ένας απέναντι στον 
άλλο και να παίζουν παιχνίδια. Αυτό έγινε 
αρχικά για το σκάκι. Όμως καθώς η Κάισσα 
επεκτεινόταν και σε άλλα παιχνίδια και κα-
θώς η ποικιλία των παιχνιδιών της άρχισε να 
αυξάνεται, στο μυαλό όλων μπήκε η ιδέα ενός 
καφέ που θα ήταν αφιερωμένο στα εκατοντά-
δες επιτραπέζια παιχνίδια που κατασκευάζει 
και μεταφράζει η Κάισσα. 

Η ιδέα παρέμεινε στο πίσω μέρος του μυαλού 
των ανθρώπων της Κάισσα και έγινε πραγ-
ματικότητα μόλις πριν μερικούς μήνες. Τον 
Δεκέμβριου του 2012. Μέσα στην κρίση. «Γιατί 
τώρα;» ρωτήσαμε τον Ουαλό Διευθυντής του 
Καφέ Magnus Ambrose: «Διότι τώρα η κρίση 
άδειασε μεγάλους χώρους στην Αθήνα και 
βρήκαμε αυτό που ψάχναμε» ήταν η αφοπλι-
στική απάντηση.

Το αποτέλεσμα που θα δει κανείς στο 12 της 
οδού Μεσογείων -εκεί όπου βρίσκεται το 
Κάισσα Café, είναι ένα περιβάλλον που να σε 
παροτρύνει να κάτσεις με τους φίλους σου 
και να παίξεις παιχνίδια. «Αλλά ακόμη κι αν 
κάποιος δεν αρκείται με την φιλική αντιπα-
ράθεση και θέλει να συμμετάσχει σε διαγω-
νισμούς, το Κάισσα Cafe είναι ο κατάλληλος 
χώρος», μας εξηγεί ο Magnus. Και μπορεί η 
ύπαρξη του καταστήματος να μην είναι γνωστή 
στο ευρύ κοινό, η εταιρία έχει επιλέξει να 
μην κάνει εκτεταμένη διαφήμιση. «Προτιμού-
με τη μετάδοση από στόμα σε στόμα» τονίζει 

ο Magnus. «Μπορεί να είναι μία πιο 
αργή διαδικασία, μεταφέρει όμως πιο 
δυνατά το μήνυμα της ποιότητας του 
χώρου, της ποικιλίας των παιχνιδιών 
που έχουμε και του υψηλού επιπέ-
δου διασκέδασης που προσφέρουμε. 
Παράλληλα χρησιμοποιούμε και τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης που μας 
προσφέρουν απλόχερα την επαφή με 
τους πελάτες».

Και μπορεί μεν να βρέθηκε ο χώ-
ρος, αλλά τα προβλήματα με την 
ελληνική γραφειοκρατία ήταν και 
εδώ ιδιαιτέρως περίπλοκα. Για πα-
ράδειγμα ήταν σχεδόν αδιανόητο 
για τους υπαλλήλους που θα έδιναν 
την άδεια να κατανοήσουν ότι αυτό 
θα ήταν ένα καφέ που όμως παράλ-
ληλα θα μπορούσε να πουλάει και 
παιχνίδια. «Ήθελαν να σηκώσουμε 
έναν τοίχο στη μέση του μαγαζιού 
-μας εξηγούν- για να είναι αλλού η 
πώληση και αλλού το μπαρ. Ευτυχώς 
στο τέλος υποχώρησαν και έδωσαν 
την άδεια.»

Το Κάισσα καφέ όμως δεν έχει μόνο 
παρόν, έχει και μέλλον. Στη Με-
σογείων βρίσκεται η ναυαρχίδα και 
στόχος είναι να επεκταθεί και σε 
άλλα σημεία της Αθήνας ή και της 
περιφέρειας, ενώ ήδη κάποιοι συ-
ζητούν τη λέξη franchise. Επιπλέον 
τα σύνορα της Ελλάδας δεν είναι 
απαραίτητο ότι θα κρατήσουν μέσα 
τους την εταιρία.

Αυτή τη στιγμή η Κάισσα κατασκευά-
ζει και μεταφράζει μία μεγάλη γκάμα 
επιτραπέζιων παιχνιδιών απ’ όλο τον 
κόσμο, ενώ στις εγκαταστάσεις της 
υπάρχουν άνθρωποι που λατρεύουν 
τα παιχνίδια και είναι έτοιμοι να γυ-
ρίσουν την υφήλιο, να ανακαλύψουν 
ένα επιτραπέζιο στην πιο απομα-
κρυσμένη έκθεση, να το φέρουν στην 
Ελλάδα, να κάτσουν γύρω από ένα 
τραπέζι και πολύ απλά να παίξουν. 
Και αν το παιχνίδι είναι αυτό που 
θέλουν, τότε το εντάσσουν στην 
μεγάλη ποικιλία των παιχνιδιών που 
έχουν την άδεια να μεταφράζονται και 
φυσικά να προτείνουν στους πελάτες 
του Καφέ της εταιρίας. Για το λόγο 
αυτό η επιχείρηση συνεργάζεται και 
διανέμει στην Ελλάδα τα παιχνίδια 
των σημαντικότερων δημιουργών 
του χώρου όπως Wizards of the Coast, 
Pokemon Company, Ultra Pro, Konami, 
Fantasy Flight, Games Workshop, AEG, 
Safari, Gigamic, Eureka και πολλών 
άλλων.
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PLAYHOUSE:  
Το σπίτι του επιτραπέζιου

Ήταν 2.000, όταν στη Θεσσαλονίκη, δύο φίλες, 
φανατικές των επιτραπέζιων παιχνιδιών, είχαν 
καταλήξει να οργανώνουν καθημερινές συνα-
ντήσεις με φίλους και να παίζουν από σπίτι 
σε σπίτι ένα επιτραπέζιο με κάρτες που τους 
το είχε φέρει ένα φίλος από τη Γερμανία. Ο 
λόγος για την Ευδοκία Παπακυριαζή και τη Ρη-
νιώ Παπαδοπούλου. Έτσι, κάποια στιγμή στο 
τραπέζι έπεσε -εκτός από το επιτραπέζιο- 
και μία ιδέα: «γιατί να μην υπάρχει ένα μέρος 
με τέτοια παιχνίδια, σαν στο σπίτι σου...» 
Αυτό ήταν αρκετό για να ξεκινήσει το πρώτο 
κατάστημα Playhouse. Στη συνέχεια με τις δύο 
κοπέλες συνεργάστηκε ένας ακόμη μανιώδης 
παίκτης, ο Δημήτρης Παναγιωτόπουλος κι 
έτσι πολύ γρήγορα -το 2002- η εταιρία απέ-
κτησε και νέο κατάστημα.

To Playhouse ήρθε για να ταρά-
ξει τα νερά στη ζωή της πόλης, 

και οδήγησε σε μια στροφή 
προς το επιτραπέζιο παι-

χνίδι και την πολυχρω-
μία, σε μία 

ν έ α 

τάση στα καφέ. «Κοιτάξτε την ιδέα, δεν την 
είδαμε κάπου για να την αντιγράψουμε» μας 
εξηγεί ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Και συ-
νεχίζει: «Άλλωστε το στήσιμο των καταστη-
μάτων που έχουμε εμείς δεν υπάρχει ούτε 
στο εξωτερικό. Σίγουρα δεν υπήρχε όταν 
ξεκινήσαμε. Τώρα υπάρχουν κάποιες εταιρίες 
ανά τον κόσμο που έχουν μία ανάλογη λογική, 
αλλά το πακέτο που προσφέρουμε εμείς δεν 
το βρήκαμε πουθενά.»

Αυτή τη στιγμή το Playhouse έχει 9 παιχνιδο-
καφέ σε όλη την Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη, 
στην Αθήνα, στην Πάτρα, στην Λάρισα, στην 
Ξάνθη, στην Καλαμάτα, στα Γιάννενα, στην 
Καβάλα και στο Ηράκλειο. Το Playhouse προ-
τείνει έναν εναλλακτικό τρόπο διασκέδασης, 
συνδυάζοντας τον καφέ με το παιχνίδι, τη 
μουσική ραδιοφώνου και το ιδιαίτερο πε-
ριβάλλον. Το bar σερβίρει μεγάλη ποικιλία 
ροφημάτων, ποτών, σνακ και γλυκών με έμ-
φαση στην ποιότητα των υλικών, παρασκευής 
και παρουσίασης. Ωστόσο, αυτό που κάνει 
το Playhouse μοναδικό είναι η ποιότητα της 
συλλογής των παιχνιδιών του. Αυτή τη στιγμή 
στα ράφια του βρίσκονται περισσότεροι από 
500 διαφορετικοί τίτλοι, που επιλέγονται 
ανάμεσα σε πολλά περισσότερα παιχνίδια 
που εκδίδονται κάθε χρόνο, και μετά δοκιμά-
ζονται, μεταφράζονται και τελικά παρουσιά-
ζονται στους παίκτες. «Είμαστε παιχνιδάδες» 
μας λέει ο κύριος Παναγιωτόπουλος «και 
παράλληλα πουλάμε και παιχνίδια τόσο στο 
κάθε κατάστημα όπου υπάρχει και ένας μι-
κρός χώρος λιανικής αλλά και στα ποιοτικά 
καταστήματα ανά την Ελλάδα».

Και βέβαια υπάρχει και το θέμα της κρίσης. Η 
Playhouse το βιώνει όπως όλες οι ελληνικές 
επιχειρήσεις με κάποια μείωση στην επι-
σκεψημότητα της, όμως αυτή η συγκράτηση 
δεν είναι τόσο μεγάλη όσο σε άλλους τομείς 
διασκέδασης. «Άλλωστε η διασκέδαση στο 
Playhouse δεν είναι ακριβή» εξηγεί ο κύριος 
Παναγιωτόπουλος ο οποίος όπως αποκαλύ-
πτει οι πωλήσεις παιχνιδιών το τελευταίο 

διάστημα βελτιώνονται, καθώς 
είναι πολλοί εκείνοι που μέ-
νουν περισσότερο στο σπίτι 
και θέλουν μία εναλλακτι-
κή απασχόληση από τον 
υπολογιστή, ή μία άλλη 
διασκέδαση με την πα-
ρέα τους.

Φέτος η Playhouse θα 
συμμετάσχει για πρώ-
τη φορά στην έκθεση 

του ΣΕΒΠΠΑ «Το Παιδί 
και Το Παιχνίδι» παρου-

σιάζοντας στο κοινό των 
παιχνιδάδων τα εκατοντάδες 
παιχνίδια που εισάγει και ελ-
ληνοποιεί.

Ενέργειες για καλύτερες προειδοποιήσεις

Η συνεργασία του ΣΕΒΠΠΑ και του ΕΛΟΤ στο θέμα της ασφά-
λειας των παιχνιδιών, εδώ και χρόνια αποδίδει καρπούς έχο-
ντας κατατάξει τα παιχνίδια που κατασκευάζονται στην Ελ-

λάδα στα ασφαλέστερα που κυκλοφορούν στην αγορά, τόσο για 
τη σωματική, όσο και για την ψυχική υγεία των Ελληνόπουλων. Και 
γι’ αυτό το λόγο το θέμα της ασφάλειας δεν πρόκειται ποτέ να 
χάσει την πρωτοκαθεδρία στις προτεραιότητες και των 
δύο φορέων. Σε αυτό το πνεύμα, ο Χημικός Μη-
χανικός του ΕΛΟΤ Ιωάννης Σαριδάκης απέ-
στειλε στο Σύνδεσμό μας μία σειρά από 
ενέργειες και μέτρα που αφορούν τόσο 
στον ασφαλή σχεδιασμό των προ-
ϊόντων όσο και στην ορθή παροχή 
πληροφοριών και προειδοποιήσε-
ων για τα παιχνίδια με στόχο την 
καλύτερη πρόληψη και την απο-
φυγή κινδύνων.

Προειδοποιήσεις 
ΕΛΟΤ Προτάσεις ασφάλειας

παιχνιδιών από τον ΕΛΟΤ

Τα προληπτικά        μέτρα διακρίνονται σε:
α) Ενέργειες εξάλειψης του κινδύνου ή μείωσής του σε αποδεκτά επίπεδα.

β) Ενέργειες πρόνοιας της αποφυγής της έκθεσης στον κίνδυνο στο σχεδιασμό 
 του προϊόντος.

γ) Ενέργειες πρόληψης της πρόσβασης του παιδιού στον κίνδυνο με εμπόδια, 
 φράκτες ή ζώνες.

δ) Ενέργειες μείωσης της σοβαρότητας των συνεπειών/βλάβης π.χ. με προστa- 
 τευτικό εξοπλισμό και

ε) Ενέργειες πληροφόρησης ή προειδοποίησης για την παραμένουσα (που δεν 
 δύναται να εξαλειφθεί από τον σχεδιασμό του προϊόντος) διακινδύνευση 
 για το παιδί.
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ΤΑΒΛΙ-ΣΚΑΚΙ-ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ-ΡΑΚΕΤΕΣ

Συμβουλές προειδοποιήσεων
Τα μέτρα προειδοποίησης απαιτούνται για να 
περιγράψουν τη φύση του ενδεχόμενου κινδύ-
νου και τις συνέπειές του, έτσι ώστε να καθο-
δηγήσουν καλύτερα το χρήστη και να εκτεθεί 
σε κινδύνους.
Η προειδοποίηση περιλαμβάνει τα παρακάτω 
μέρη:

1. Την καθοδήγηση/ 
 οδηγία για  
 παράδειγμα με τη 
 χρήση ενεργητικών ρημάτων 
 όπως «Απομακρύνετε»
2. Αναφορά στις συνθήκες του  
 δυνητικού κινδύνου και
3. Τις συνέπειες εμφάνισής του, 
 εκτός αν ο κίνδυνος ή/και οι 
 συνέπειες του είναι αυτονόητες.

Για τους σημαντικούς 
κινδύνους θα πρέπει, στην αρχή της προει-
δοποίησης ή των προειδοποιήσεων να προ-
ηγείται η λέξη ΠΡΟΣΟΧΗ! με bold γράμματα. 
Οι προειδοποιήσεις, ως προληπτικά μέτρα για 
την ασφάλεια, θα πρέπει να αξιολογούνται ως 
προς την καταλληλότητά τους για την επίτευξη 
του στόχου της μείωσης της διακινδύνευσης 
για τα παιδιά, σε αποδεκτό επίπεδο.

1. Η προειδοποίηση  
 πρέπει να είναι 
 εύκολα αντιληπτή και  
 κατaνοητή. Να περιέχει λέξεις 
 δηλωτικές, αποκαλυπτικές και  
 ξεκάθαρες με έκταση που να μην  
 ξεπερνά τις 30 λέξεις.
2. Στην προειδοποίηση χρησιμοποι- 
 ούνται λέξεις όσο γίνεται πιο 
 συγκεκριμένες, απλές,  
 συνηθισμένες και οικείες. 
3. Στην προειδοποίηση χρησιμοποι- 
 ούνται ρήματα ενέργειας αντί 
 ουσιαστικών («χρησιμοποι- 
 ήστε» αντί «χρήση»).
4. Στην προειδοποίηση χρησιμοποι- 
 ούνται προσωπικές ή κτητικές 
 αντωνυμίες αντί οριστικών ή  
 αόριστων άρθρων  
 («το παιδί σας» αντί «το παιδί»). 
5. Στην προειδοποίηση χρησιμοποι- 
 είται η προστακτική αντί των  
 συστάσεων («Αποφύγετε» αντί 
 «θα πρέπει να αποφύγετε»).
6. Η προειδοποίηση περιέχει  
 καταφατικές προτάσεις παρά 
 αρνητικές. Οι αρνητικές  
 προτάσεις χρησιμοποιούνται για 
 την πρόληψη μη επιθυμητών 
 ενεργειών όπως «Μην αφήνετε 
 ποτέ το παιδί σας χωρίς επιτήρηση».
7. Κάθε πρόταση προειδοποίησης 
 περιέχει μόνο μία εντολή  
 (ενέργεια), πληροφορία ή 
 επεξήγηση. 
8. Στην προειδοποίηση δεν θα  
 πρέπει να χρησιμοποιούνται  
 αμφίσημες λέξεις,  
 συντομογραφίες ή τεχνικοί όροι.

Το άρθρο αυτό 
είναι αφιερωμένο 
στη μνήμη του 
συναδέλφου και 
φίλου Παντελή Νι-
κολιδάκη.

κάντε click
πάνω

στο site

κάντε
click
πάνω

στο e-mail



Μόλις πρόσφατα η επιχείρηση έγινε το νεότε-
ρο μέλος του ΣΕΒΠΠΑ και θα περάσει για πρώ-
τη φορά με τα προϊόντα της τις πύλες της Έκ-
θεσης «Το Παιδί και το Παιχνίδι». Το βασικότερο 
χαρακτηριστικό της επιχείρησης είναι οι ανεμό-
μυλοι, τα αερόστατα, αλλά και τα ξύλινα δια-
κοσμητικά καραβάκια και όλα έχουν σήμανση 
«Ελληνικής Χειροτεχνικής Δημιουργίας» από 
τον ΕΟΜΜΕΧ. Όλα αυτά τα συζητήσαμε με την 
διοικητική επικεφαλής της εταιρίας, την κυρία 
Αθηνά Ματθιοπούλου η οποία μας αποκάλυ-
ψε το μυστικό της επιτυχίας της επιχείρησης, τα 
μελλοντικά σχέδια, αλλά και τα νέα προϊόντα 
που θα κάνουν την εμφάνισή τους στην έκθε-
ση του ΣΕΒΠΠΑ. Όπως μας εξήγησε, η εταιρία 
παρά την προσήλωσή της στην παράδοση 
δεν θα μπορούσε να μην ακολουθήσει και 
την σύγχρονη ζωή. Έτσι αποφάσισαν να δη-
μιουργήσουν ξύλινες θήκες για iphone 4 και 5, 

στηρίγματα για ipad, ηχεία για το κινητό, ενώ 
φέτος μεγαλώνοντας την ποικιλία των δώρων 
που κατασκευάζουν δημιούργησαν και ξύλινα 
μπρελόκ. 

Όλα αυτά θα τα δούμε στην έκθεση  
«Το Παιδί και το Παιχνίδι;»

Όλα, αλλά επιπλέον για την φετινή έκθεση 
έχουμε κάνει και μία ακόμη καινοτομία. Τα αε-
ρόστατα που φτιάχνουμε χρόνια τώρα θα εί-
ναι ζωγραφισμένα στο χέρι είτε με θεματολο-
γία για δώρο ενηλίκων, είτε για παιδιά όπου 
σκεφτήκαμε να χρησιμοποιήσουμε παραμύ-
θια. 
Παράλληλα έχουμε σκεφτεί σε κάθε έκθεση που 
πηγαίνουμε το περίπτερό μας να έχει ένα θέμα. 
Φέτος λοιπόν το θέμα του περιπτέρου μας θα 

Η εταιρία «Αλεξάκης» είναι μία από τις πλέον ιστορικές και πα-
ραδοσιακές εταιρίες της Ελλάδας. Άλλωστε η πρώτη ύλη με την 
οποία κατασκευάζει τα είδη της είναι γεμάτη από παράδοση.

είναι «τα παιχνίδια της παλιάς γειτονιάς». Αυτό 
σημαίνει ότι μέσα στο περίπτερο θα υπάρχει 
ως διακόσμηση ένα πατίνι (φυσικά ξύλινο) 
που αντί για ρόδες θα έχει τα παλιά ρουλεμάν. 
Θα υπάρχουν ροκάνες οι οποίες χαλάνε τον 
κόσμο, οι σβούρες που είναι εξαιρετικό παιχνί-
δι, αλλά σε αυτά τα τρία είδη, θα έχουμε και 
ένα νέο προϊόν το οποίο αποτελείται από δύο 
κύβους με τρύπες όπου μπορούν να μπουν 
πύροι και ελάσματα, τρίγωνα, ένα τέταρτο του 
κύκλου, ροδούλες και κάποια άλλα κομμάτια 
και με αυτά το παιδί μπορεί να κάνει διάφορες 
κατασκευές. Από έναν ελέφαντα μέχρι ένα αυ-
τοκινητάκι. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό μας 
νέο προϊόν που θα λανσάρουμε στην έκθεση.

Το παιχνίδι πως θα ονομάζεται;

Δεν έχουμε καταλήξει ακόμη. Το σκεφτόμαστε. 
Έχουμε κάποιες ιδέες και είμαστε σίγουροι ότι 
μέχρι την Έκθεση θα έχουμε αποφασίσει.

Το βασικός σας προϊόν όμως είναι  
οι μύλοι…

Ναι είναι το πιο χαρακτηριστικό μας και μάλι-
στα σκεφτόμαστε συνεχώς όλο και κάτι νέο 
να κάνουμε, στα χρώματα και στα σχήματα 
που χρησιμοποιούμε. Έχουμε καρό, με ρίγες 
με πουά, με αστέρια και με ότι άλλο μπορείτε 
να φανταστείτε. Έχουμε με τέσσερα φύλλα, με 
πέντε, με έξι με επτά, η ποικιλία είναι τεράστια. 
Αφού να φανταστείτε στις εκθέσεις που πηγαί-
νουμε μας ξέρουν ως μυλαράδες και έτσι μας 
υποδέχονται: «Έρχονται οι μυλαράδες» λένε. 
Αυτό μας έβαλε στην αγορά και δεν θέλουμε 
σε καμία περίπτωση να χαθεί. 

Μέσα στην μεγάλη ιστορία που έχει ομο-
λογουμένως η εταιρία, ποια ήταν η στιγμή 
που σας δυσκόλεψε περισσότερο;

Ήταν η χρονιά (κατά το 2007) που ο κινέζικος 
ανεμόμυλος μπήκε κατά κόρον στην Ελλάδα. 
Εννοείται ότι αυτό είχε την επίδρασή του στα οι-
κονομικά της εταιρίας, αλλά 
αυτό ήταν το δευτερεύον. Το 
βασικότερο που με στεναχω-
ρούσε ήταν ότι έβλεπα στην 
αγορά κάτι που δεν ήταν 
καλό. Τουλάχιστον κατά τη 
γνώμη μου. Δεν είχε ξύλινο 
στέλεχος αλλά πλαστικό και 
η ποιότητά του ήταν κακή 
και έσπαγε εύκολα. Επιπλέον 
τους έβλεπα να απλώνονται 

με έναν τρόπου που δεν είχε κανένα σεβασμό 
στον πελάτη. Το ένα μαγαζί δίπλα στο άλλο, 
ή απέναντι από το άλλο με το ίδιο είδος. Οι 
Έλληνες δυστυχώς δεν θέλουν να κάνουν 
ωραία μαγαζιά. Θέλουν να κάνουν ωραία 
ίδια μαγαζιά. Ό,τι έβαλε ο δίπλα να το βάλω 
κι εγώ. Από την άλλη εμείς έχουμε μία αρχή. 
Στο μέρος που έχουμε έναν πελάτη δεν έχουμε 
δεύτερο. Και αυτό νομίζουμε ότι είναι έντιμο.

Πως αντιμετωπίσατε αυτή την επέλαση;

Αποφασίσαμε να κρατήσουμε την ίδια πολι-
τική. Καλός και σωστός ανεμόμυλος που δεν 
πουλιέται παντού. Έτσι η σχέση εμπιστοσύνης 
με τους πελάτες μας είναι μεγάλη. 

Στη συνέχεια όμως ήρθε η κρίση…  
Πως την αντιμετωπίζετε;

Κοιτάξτε, αν εξαιρέσουμε την περυσινή χρονιά 
που ήταν μία κακή χρονιά, η φετινή χρονιά 
είναι εξαιρετική. Για παράδειγμα στην έκθεση 
που πήγαμε τον Ιανουάριο δεν είχαμε καμία 
ακύρωση παραγγελιών και αντιθέτως είχαμε 
και επαναληπτικές. Αυτός ήταν και ο λόγος 
που αποφασίσαμε να μπούμε και στην Έκθε-
ση του ΣΕΒΠΠΑ. 

Μήπως σκέφτεστε να αυξήσετε και την πα-
ρουσία σας στο εξωτερικό;

Κοιτάξτε, κάνουμε κάποιες πωλήσεις στο 
εξωτερικό τις οποίες όμως δεν θα χαρακτή-
ριζα εξαγωγές. Μάλλον ενδοκοινοτικές συ-
ναλλαγές θα τις έλεγα. Από την άλλη όμως, 
μία έκθεση του εξωτερικού είναι πανάκριβη. 
Ακόμα κι ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ που προ-
σπαθούμε να λάβουμε, αν το καταφέρουμε 
αυτό δεν θα χρηματοδοτήσει παρά μόνο το 
περίπτερο. Αυτό που σκεπτόμαστε λοιπόν εί-
ναι να πάμε σε ένα περίπτερο που να συμμε-
τέχουν κι άλλοι συνάδελφοι, αλλά για φέτος 
είναι πολύ δύσκολο. 



Οι δυσκολίες
Μέσα στην δεκαετία του 90 η οικογένεια αντιμετωπίζει διάφορα χτυπήματα της μοίρας και 
η εταιρία μαραζώνει, εκποιείται η περιουσία της και τελικά κλείνει.
Μερικά χρόνια αργότερα ο Γιώργος, γνωρίζεται με την Αθηνά Ματθιοπούλου η οποία επί-
σης τρέφει απεριόριστη αγάπη για το ξύλο. Μαζί (το 2001) θα δημιουργήσουν την νέα 
εταιρία η οποία φέρει το όνομα της Αθηνάς, δημιουργεί όμως προϊόντα που φέρουν πάντα 
τη σφραγίδα «Αλεξάκης». 
Βασικό -και ίσως και το πιο χαρακτηριστικό- προϊόν της εταιρίας είναι οι ανεμόμυλοι. Κάθε 
μεγέθους σχήματος και χρώματος. Από διακοσμητικοί για  μπομπονιέρες και βαφτίσεις 
μέχρι για κήπους και μπαλκόνια. «Σήμερα, ό,τι ανεμόμυλος υπάρχει στην Ελλάδα είναι ή 
Αλεξάκης, ή Κινέζικος» θα πει η κυρία Ματθιοπούλου.
Σήμερα η εταιρία έχει και μία εξαγωγική δραστηριότητα, αλλά μικρή, όσο της επιτρέπει η 
χειροτεχνική της παραγωγή και φτάνει με τα προϊόντα της στην Γαλλία, την Κύπρο και την 
Ολλανδία. 

Η εταιρία βρίσκεται στην άνω πόλη της Πάτρας κοντά στο Κάστρο και το Ωδείο 
στην περιοχή που είχε γεννηθεί ο Γιώργος Αλεξάκης. Εκεί βρίσκονται 

ο μηχανολογικός εξοπλισμός, το εργαστήρι, αλλά και μία 
μικρή αποθήκη ώστε να υπάρχει στοκ για να 

αντιμετωπίζονται οι παραγγελίες. Άλλωστε 
στην επιχείρηση υπερηφανεύονται ότι 

δεν υπάρχει πελάτης που να μην έχει 
εξυπηρετηθεί στην ώρα του.

Η ιστορία της εταιρίας Αλεξάκη
Το 1928 ξεκινούν οι ρίζες της οικογενειακής εταιρίας. Από τον Άγγελο Αλεξάκη, τον πατέ-
ρα του Γιώργου Αλεξάκη, συζύγου της Αθηνάς Ματθιοπούλου, της γυναίκας που σήμερα 
είναι η διοικητική επικεφαλής της επιχείρησης. Ο Άγγελος, με καταγωγή από τη Σταμνίτσα 
της Αρκαδίας, βρέθηκε στην Πάτρα όπου άνοιξε ένα μικρό τυπογραφείο, ενώ πουλούσε 
επίσης χαρτικά και βιβλία. Άλλωστε είναι γνωστό το βιβλιοπωλείο «Αλεξάκης» στην Πάτρα 
το οποίο υπάρχει ακόμη και σήμερα. Πολύ γρήγορα σε αυτή τη μικρή μονάδα ο Άγγελος 
Αλεξάκης εκφράζει την αγάπη του για το ξύλο και ενσωματώνει αυτό το υλικό στην επιχεί-
ρηση η οποία έτσι μεγαλώνει και σε μέγεθος. Την ίδια αγάπη για το ξύλο θρέφει και ο γιός 
του Άγγελου, ο Γιώργος ο οποίος θεωρείται ως ένας από τους πέντε καλύτερους γνώστες 
του ξύλου στην Ελλάδα. Καθώς η εταιρία γίνεται πιο γνωστή, κλείνει μία πολύ σημαντική 
συνεργασία με τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων και γίνεται ο επίσημος προμηθευτής 
του. Πίνακες, θρανία, εποπτικά όργανα ακόμη και δοκοί ισορροπίας καθώς επίσης οποιο-
δήποτε άλλο είδος φτιαγμένο από ξύλο που βρίσκεται τότε μέσα στις σχολικές αίθουσες 
της Ελλάδας, έχει την υπογραφή «Αλεξάκης. Παράλληλα από το Βιβλιοπωλείο - Χαρτοπω-
λείο κατασκευάζονται και πωλούνται είδη χαρτοκολλητικής - χαρτοκοπτικής. 
Επιπλέον (κατά την δεκαετία του 1980) ο Γιώργος Αλεξάκης κλείνει συμφωνία και με την 
Ολυμπιακή Επιτροπή της Ελλάδας κι έτσι προμήθευσε με είδη φτιαγμένα από ξύλο το 
Ολυμπιακό Χωριό στην Αρχαία Ολυμπία.
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Υπάρχουν εκθέσεις παιχνιδιών. Υπάρχει και η Νυρεμβέργη. Η Νυρεμ-
βέργη δεν είναι απλώς μία έκθεση παιχνιδιών. Είναι «Η» έκθεση παιχνι-
διών και το αποδεικνύει κάθε χρόνο καθώς σφραγίζει όλη τη χρονιά, 
τόσο με τους εκθέτες που συγκεντρώνει, όσο και με τους επισκέπτες 

που μαγνητίζει. Τα περίπτερα του εκθεσιακού κέντρου της Spielwarenmesse 
γεμίζουν με εταιρίες απ’ όλο τον κόσμο. Από την Ευρώπη, την Αμερική και 
φυσικά την Ασία, με στόχο να καταγραφούν οι κατασκευαστικές τάσεις της 
χρονιάς που θα καθοδηγήσουν την αγορά παιχνιδιών σε νέες τάσεις. Αυ-
τός είναι και ο λόγος που η Έκθεση της Νυρεμβέργης γίνεται στις αρχές 
της χρονιάς. Μετά τα Χριστούγεννα. Τότε που όλοι πολύ απλά ετοιμάζονται 
για… τα επόμενα Χριστούγεννα. 

Έκθεση
Παιχνιδιών

Νυρεμβέργης
Αυξάνεται η ελληνική παρουσία 

στην Spielwarenmesse
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Η διοργάνωση του 2013 ήταν απολύτως επιτυχημένη 
και πλησίασε στο απόλυτο ρεκόρ επισκεπτών του 2011 
όπου 79.200 άνθρωποι είχαν περάσει την είσοδο του 
Nuremberg Exhibition Center. Από την άλλη, οι εκθέτες 
ξεπέρασαν τους 2.700 από 60 χώρες, ενώ οι επισκέπτες 
προήλθαν από περίπου 100 χώρες. Από αυτούς λίγο 
περισσότεροι από 830 εκθέτες δεν συμμετέχουν σε 
καμία άλλη έκθεση, κάνοντας έτσι ένα 30% των εκθετών 
μοναδικό ανά τον κόσμο. Ίσως γι’ αυτό και το 40% των 
επισκεπτών (δηλαδή περίπου 30.700 επαγγελματίες) 
δεν επισκέπτονται καμία άλλη έκθεση, καθώς γνωρί-
ζουν ότι στη Νυρεμβέργη θα βρουν τα πάντα. Την ίδια 
στιγμή στους διαδρόμους τις έκθεσης, οι άνθρωποι που 
κυκλοφορούν δεν είναι κι αυτοί «όποιοι κι όποιοι». 
Σύμφωνα με τα ερωτηματολόγια που συμπληρώνονται 
κάθε χρόνο, το 88,7% έχει τη δυνατότητα -είτε επειδή 
είναι ο επιχειρηματίας αυτός καθ’ εαυτός, είτε ένας υψη-
λόβαθμος υπάλληλος- να προχωρήσει σε αγορές και να 
κλείσει συνεργασίες, γεγονός που κάνει την Νυρεμβέργη 
πραγματικά τη Μέκκα των επιχειρηματικών συμφωνιών 
της Ευρώπης. Άλλωστε κάθε χρόνο στην Νυρεμβέργη 
καταφτάνουν και μπαίνουν στα ράφια των περιπτέρων 
της περίπου ένα εκατομμύριο διαφορετικά προϊόντα, εκ 
των οποίων τα 70.000 αποτελούν μοναδικές καινοτομίες.

Έχοντας όλα αυτά στο μυαλό τους, οι έλληνες επιχει-
ρηματίες, είτε ως εκθέτες είτε ως επισκέπτες τίμησαν 
και φέτος την Έκθεση της Νυρεμβέργης. Σύμφωνα με 
τα επίσημα στοιχεία 22 εταιρίες έστησαν το περίπτερό 
τους στην γερμανική πόλη και από αυτές, οι πέντε ερ-
χόντουσαν για πρώτη φορά στην διοργάνωση, ενώ ως 
επισκέπτες εκεί έφτασαν 745 Έλληνες, από 709 που 
ήταν το 2012.

Με απλά λόγια, και παρά την κρίση, οι ελληνικές 
εταιρίες παιχνιδιών, αλλά και οι επαγγελματίες του 
χώρου συνεχίζουν να επεκτείνονται, να αναζητούν 
νέες συνεργασίες, να προσπαθούν να ξεπεράσουν τα 
εμπόδια και να ανοίξουν νέους ορίζοντες. Την ίδια 
στιγμή κάποιες ελληνικές εταιρίες ξεπερνούν φέτος τα 
20 χρόνια παρουσίας στην Νυρεμβέργη και συνεχίζουν 
παραδοσιακά να έχουν περίπτερο και να πουλούν τα 
προϊόντα τους σε όλη την Ευρώπη και ακόμη πάρα πέρα.

Μία από τις εταιρίες-βετεράνος στη Νυρεμβέργη είναι 
η επιχείρηση κατασκευής Σκάκι και Τάβλι Μανόπουλος. 
Σύμφωνα με ανθρώπους της εταιρίας, αυτό που έχει 
πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι πλέον παρατηρείται 
μία αλλαγή στάσης των επισκεπτών της έκθεσης προς 
τα κινέζικα προϊόντα, γεγονός που έχει ξεκινήσει να 
καταγράφεται και να διογκώνεται εδώ και έξι χρόνια, 
ενώ τώρα πια είναι πασιφανές σε όλους. Και μπορεί μεν 
οι επαγγελματικές επαφές ανάμεσα στους επισκέπτες 
της Έκθεση να έχουν παρουσιάσει μία κάμψη, την ίδια 
στιγμή όμως οι πελάτες φαίνεται να είναι διατεθειμένοι 
να πάρουν κάτι καλύτερο και να το πληρώσουν λίγο 
παραπάνω. Αυτό, όπως εξηγούν διάφοροι έμπειροι 

παρατηρητές της έκθεσης, σημαίνει ότι η Ευρώπη 
επιστρέφει και επανακτά την κατασκευαστική της 
θέση στο ευρωπαϊκό παιχνίδι, επιτρέποντας έτσι στις 
επιχειρήσεις της Γηραιάς Ηπείρου να καταγράφουν 
κάθε χρόνο όλο και περισσότερες πωλήσεις, ιδίως 
σε σχέση με τα δύο τελευταία χρόνια. Κύρια αιτία γι’ 
αυτό είναι ότι σιγά - σιγά, οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να 
εκμεταλλευτούν το μεγαλύτερο προτέρημα που έχουν, 
δηλαδή την εγγύτητα με την Ευρωπαϊκή αγορά. Έτσι, 
μπορούν και είναι πιο ευέλικτοι στις μικρές παραγγε-
λίες, παραδίδουν ταχύτερα και δεν βάζουν ελάχιστο 
μέγεθος στις παραγγελίες, κάτι που κάνουν εδώ και 
τουλάχιστον τρία χρόνια οι Κινέζοι. Αλλά και στο επί-
πεδο των τιμών οι Ευρωπαίοι καταφέρνουν να είναι πιο 
ανταγωνιστικοί, χωρίς βεβαίως να μπορούν να πέσουν 
κάτω από τις κινεζικές τιμολογήσεις. Όμως, επειδή τα 
τελευταία χρόνια η κινεζική κυβέρνηση σταμάτησε να 
επιχορηγεί τις κατασκευαστικές εταιρίες παιχνιδιών, 
το αποτέλεσμα είναι τα προϊόντα τις Κίνας να έχουν 
«τσιμπήσει» λίγο και αυτό η αγορά το έχει καταγράψει.

Μία εντυπωσιακή παρουσία στην Νυρεμβέργη έχει 
κάθε χρόνο και η εταιρία Βέρδες για την οποία μπορείτε 
να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες στο ρεπορτάζ 
για την βράβευσή της ως «Νεοϊδρυθείσα Ελληνική Εξα-
γωγική Επιχείρηση». Η εξαγωγική δραστηριότητα της 
εταιρίας αποδίδει πλέον σχεδόν το σύνολο του τζίρου 
της «Καινοτομίες Βέρδε» κι έτσι δεν είναι να απορεί 
κανείς πως γίνεται και η Νυρεμβέργη «ταιριάζει» τόσο 
πολύ στην επιχείρηση από την Κόρινθο. Το 2013 ήταν 
η πέμπτη χρονιά που τα προϊόντα σκέψης Βέρδε βρέ-
θηκαν στη Νυρεμβέργη κι έτσι ήρθαν σε άμεση επαφή 
με τους εκπροσώπους των συνεργατών τους, οι οποίοι 
προέρχονται από 55 χώρες. Όπως εξηγούν οι άνθρωποι 
της εταιρίας «όταν υπάρχει εξωστρεφής τάση η Νυρεμ-
βέργη είναι μονόδρομος, καθώς η έκθεση ανταποδίδει 
και σε ότι αφορά το value for money».

Μία άλλη εταιρία με μεγάλη παρουσία στην Νυρεμ-
βέργη είναι η Gialamas Collections. Η επιχείρηση 
στήνει περίπτερο στην έκθεση από το 2002, και δεν 
το μετανιώνει, ιδιαίτερα τώρα που η κρίση έχει πείσει 
απολύτως την Διοίκηση ότι η μόνη διέξοδος για να 
αντιμετωπιστούν οι οικονομικές δυσκολίες που έχει 
φέρει η κρίση, είναι η εξωστρέφεια. Για τους ανθρώ-
πους της εταιρίας, η συμμετοχή στην Νυρεμβέργη 
είναι κάτι αυτονόητο. Όπως λένε, δεν είναι δυνατόν μία 
εταιρία να έχει καταφέρει να πάρει άδειες ηρώων και 
να μην στοχεύει στις εξαγωγές. Και από τη στιγμή που 
το βλέμμα βγει πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας, μία 
είναι η έκθεση στα όρια της Ευρώπης: Η Νυρεμβέργη.

Τέλος, οι επιχειρήσεις που είτε ήρθαν για πρώτη φορά 
στην Νυρεμβέργη, είτε συμπλήρωσαν μία τριετή πα-
ρουσία, παρατήρησαν ότι τα πράγματα είναι ιδιαιτέρως 
ελπιδοφόρα. Γι αυτό και οι περισσότεροι στοχεύουν 
να συνεχίσουν να έρχονται στη γερμανική πόλη. 
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Όπως λένε κάποιοι από τους 
νεοφώτιστους της σημαντικής 
διοργάνωσης, μπορεί μεν να 
μην έγινε η μεγάλη παραγγελία, 
σίγουρα όμως οργώθηκε το χω-
ράφι. Έγιναν οι πρώτες επαφές, 
ή έγινε εμβάθυνση παλαιότερων 
γνωριμιών, και έτσι η τρίτη χρο-
νιά παρουσίας αναμένεται να 
είναι εκείνη που θα αποδώσει τα 
αναμενόμενα.

Η έκθεση του 2014
Για τη χρονιά που έρχεται, η 
Νυρεμβέργη θα ανοίξει τις πύλες 
της από τις 29 Ιανουαρίου μέχρι 
τις 3 Φεβρουαρίου, δίνοντας τη 
δυνατότητα μέσα στις έξι αυτές 
ημέρες να καταγραφούν οι μελ-
λοντικές τάσεις του κλάδου του παιχνιδιού. Ειδικά το 
2014 πρόκειται να παρουσιαστούν για πρώτη φορά τα 
αποτελέσματα του Trend Gallery, μία διαδικασίας που 
οδήγησε ανιχνευτές νέων τάσεων να ταξιδέψουν σε 
όλο τον κόσμο και να καταγράψουν την πλατφόρμα 
των ιδεών πάνω στην οποία στήνονται τα παιχνίδια του 
μέλλοντος. Τα αποτελέσματα του Trend Gallery αναμέ-
νονται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Το μέλλον των παιχνιδιών είναι το κεντρικό θέμα που 
θα συζητήσει και το συνέδριο που διεξάγεται κατά τη 
διάρκεια της έκθεσης. Στο Global Toy Conference κα-
θορίζεται η μελλοντική πορεία της βιομηχανίας και του 
εμπορίου των παιχνιδιών, ενώ γίνονται συγκεντρωτικές 
ενημερώσεις για τα σημαντικότερα θέματα του κλάδου. 
Παράλληλα στο εξαήμερο της Spielwarenmesse συ-
γκεντρώνονται κορυφαίοι ειδικοί γύρω από τον χώρο 
του παιχνιδιού, οι οποίοι συμμετέχουν στο Business 
Forum και είναι έτοιμοι να προσφέρουν την πολύτιμη 
τεχνογνωσία τους για τις καθημερινές επιχειρηματικές 
δραστηριότητες του κλάδου. Έτσι, όσοι βρεθούν στην 
Έκθεση θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν 
δωρεάν σύντομες παρουσιάσεις που έχουν ως στόχο να 
μεταδώσουν μια εικόνα για τις αγορές και τις εξελίξεις σε 
όλο τον κόσμο, δίνονται παράλληλα στους επιχειρηματίες 
πρακτικές συμβουλές μάρκετινγκ και πωλήσεων.

Τέλος πολύ μεγάλη σημασία στην όλη διοργάνωση της 
έκθεσης έχει το Toy Award, το πολυπόθητο βραβείο που 
απονέμεται κάθε χρόνο στις καινοτόμες συμμετοχές 
της έκθεσης. Το ToyAward προσελκύει την προσοχή 
των μέσων ενημέρωσης και δίνει την ευκαιρία στους 
νικητές να προωθήσουν τα προϊόντα τους σε πολύ 
μεγαλύτερο φάσμα. Ο λόγος είναι διότι μετά από ψη-
φοφορία των επισκεπτών  επιλέγονται τα πιο δημοφιλή 
προϊόντα και το καλύτερο από αυτά λαμβάνει το Toy 
Award Traders’ Favorit.

Εταιρίες που συμμετείχαν 
στη Νυρεμβέργη

1. Michael Perros S.A. “Nicki”-Πρώτη παρουσία
2. AS Company
3. Attic Black / Thetis Authentics Ltd  
    Πρώτη παρουσία
4. BILDO Savas Mouratidis Co
5. Chanos SA
6. Creative Concepts Hellas S.A. Πρώτη παρουσία
7. Diakakis Imports S.A.
8. Gim S.A. Πρώτη παρουσία
9. Graffiti S.A.
10. Kavita Ltd.
11. La Follie-Fragkoulis John
12. An. Lazaridou & Co. O.E. «Lazarid»
13. Limneos S.A. Πρώτη παρουσία
14. LYC SAC A. Lycogiannis & Co.
15. Manopoulos S.A.
16. Paxos S.A.
17. Philos Toys N. Christofilopoulos S.A.
18. Procos S.A.
19. Pilopiia Stamion S.A.
20. STAR J.Papadopoulos & Co. Toys Factory
21. V. Christakopoulos S.A.
22. Verdes Innovations S.A.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Συνέντευξη 
με τον
πρόεδρο της 
Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

Γιώργο
Καββαθά

Η ΓΣΕΒΕΕ μετά από πολλά χρόνια με τον Δημήτρη 
Ασημακόπουλο στην κορυφή, άλλαξε πρόεδρο. Ο νέος 

της επικεφαλής είναι ο Γιώργος Καββαθάς, ο οποίος 
είναι άνθρωπος της αγοράς. Δραστηριοποιείται στην 

εστίαση και χαρακτηρίζεται ως άνθρωπος της αγοράς. 
Τον συναντήσαμε για να μιλήσουμε για την κρίση, 

για την έλλειψη ρευστότητας, για την φορολογία και 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις. Δεν μάσησε τα λόγια του και μας έδωσε 
να καταλάβουμε ότι μοναδικός του στόχος είναι να 
ανεβάσει την ΓΣΕΒΕΕ ακόμη πιο ψηλά από το πολύ 

υψηλό σημείο που την παρέλαβε.

Η τρόικα δεν έχει 
σωστά στοιχεία
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Όλοι ρωτούν πως πάνε τα πράγματα με 
την κρίση. Αλήθεια λοιπόν πως βλέπετε 

την κατάσταση αυτή τη στιγμή;

Δυστυχώς θεωρώ ότι η πραγματική οικονομία δεν 
συμβαδίζει με αυτό που προσπαθεί να μας πείσει η 
κυβέρνηση ότι συμβαίνει, παρουσιάζοντας διάφο-
ρες επιτυχίες της (είτε είναι ο αγωγός Tap, είτε οι 
μεγάλες επενδύσεις, είτε η μετατροπή του Πειραιά 
σε μεγάλο διαμετακομιστικό κέντρο). Οι εκατοντά-
δες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν 
πάρει κάτι ως θετικό μήνυμα. Μάλλον το αντίθετο. 
Από την άλλη η αγορά θέλει σταθερότητα και σε 
καμία περίπτωση δεν θα θέλαμε εκλογές, καθώς 
οι εκλογές θα ήταν καταστροφή. Την ίδια στιγμή 
βλέπουμε μία Κυβέρνηση που δεν συζητάει. Δεν 
διαβουλεύεται. Και δεν είναι μόνο η σημερινή. Το 
παράδειγμα των Κυριακών είναι χαρακτηριστικό. 
Από το 2009 και μετά, όποτε κάνουν διάλογο τον 
κάνουν προσχηματικά. Νοιώθουμε επίσης πολίτες 
Β’ κατηγορίας στο φορολογικό. Δεν είναι δυνατόν 
οι 700.000 επαγγελματίες να στερούνται αφορο-
λόγητου που έχουν όλοι οι Έλληνες.

Αντί αυτού η Κυβέρνηση φαίνεται ότι θα 
ανεβάσει το όριο των υπόχρεων ΦΠΑ με 

τζίρο άνω των 25.000 ευρώ…

Αυτό εμείς το έχουμε προτείνει εδώ και καιρό, 
όμως αυτό που προέχει για εμάς είναι η φορολογι-
κή σταθερότητα. Χρειαζόμαστε αποφάσεις που θα 
έχουν εύρος τουλάχιστον πέντε -και ιδεατά δέκα 
ετών. Ξέρετε δυστυχώς ο εχθρός μας είναι εδώ. 
Το σύστημα της δημόσιας διοίκησης δεν αφήνει να 
γίνονται καινοτόμες ενέργειες και στην νομοθε-
σία. Γιατί όλοι θέλουν να κρατάνε τα οφίτσια και 
το βαθύ κράτος να ελέγχει την αγορά. Για παρά-
δειγμα. Τα Cash n Carry. Σε ποιους απευθύνονται; 
Μόνο σε επαγγελματίες. Γιατί δίνουν αποδείξεις 
λιανικής; Αν θέλουν λοιπόν μπορούν να την πα-
τάξουν την φοροδιαφυγή. Για παράδειγμα αν εγώ 
έχω αγορές στην επιχείρησή μου 10.000 δεν είναι 
δυνατόν να έχω τζίρο χαμηλότερο από 30.000. 1 
προς 3. Αλλιώς δεν είμαι βιώσιμος. 

Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι το κράτος λειτουρ-
γεί περισσότερο με την λογική του εισπράκτορα 
και όχι με τον ενδιαφέρον να τεθούν κανόνες 
στην αγορά. Για παράδειγμα στην εστίαση, έναν 
σημαντικό κλάδο, όπου η κυβέρνηση τώρα που 
μείωσε τον ΦΠΑ θα χρειάζεται αποτελέσματα για 
να πείσει την τρόικα ότι το μέτρο ήταν ορθό. Η 
λύση λέγεται ηλεκτρονική παραγγελιοληψία. 
Υποχρεωτικά σε όλους. Στη συνέχεια σύνδεση 
των υπολογιστών με το Taxis, οπότε η εφορία θα 

ξέρει σε πραγματικό χρόνο τον κύκλο εργασιών. 
Με αυτό τον τρόπο οι έλεγχοι θα είναι πραγμα-
τικά στοχευμένοι. Και δεν θα χρειάζεται καν να 
μπουν σε ένα κατάστημα οι υπάλληλοι.. Βλέπουν 
απ΄ έξω. Έχει πενήντα ανθρώπους. Συνδέονται 
με το laptop τους, και βλέπουν τί έχει χτυπήσει 
στην ταμειακή του. Τίποτα; Πολύ ωραία. Μπαί-
νουν μέσα. Και τότε κλείσε τον. Τελειώσαμε. 

Δεύτερο παράδειγμα. ΣΔΟΕ. Γιατί να μην είναι έν-
στολο και με περιπολικά όπως στην Ιταλία; Μόλις 
περάσει το κλιμάκιο μπροστά από ένα μαγαζί οι τα-
μειακές θα δουλεύουν όλες. Ή τέλος πάντων σχεδόν 
όλες γιατί το 100% δεν μπορεί να πιαστεί ποτέ. Και 
στο εξωτερικό υπάρχει φοροδιαφυγή. Γιατί όμως 
εδώ βρίσκεται σε αυτά τα επίπεδα; Διότι κανένας 
δεν εμπιστεύεται το κράτος. Μόνο όταν αναπτυχθεί 
εμπιστοσύνη τότε θα αποκτήσει ο Έλληνας φορολο-
γική συνείδηση. Αντιθέτως κάθε μέρα η κυβέρνηση 
αιφνιδιάζει τον επαγγελματία. Το πρόβλημα όμως 
δεν είναι δευτερεύων. Για τον επαγγελματία είναι το 
νούμερο ένα. Για να μπορεί να κοστολογεί τη δου-
λειά του. Άλλο παράδειγμα. Η φορολογική μνήμη. 
Καταλήγει να είναι ομηρία και να πρέπει να κρατάει 
κανείς τα στοιχεία ακόμη και μετά από περαιώσεις. 

Αν λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά, 
πώς θα γίνουμε φιλικοί προς 

την επιχειρηματικότητα ώστε να 
προσελκύσουμε επενδύσεις;

Καταρχάς μίας και το αναφέρετε, να ξεκαθαρί-
σουμε τη θέση μας. Δεν είμαστε κατά των μεγά-
λων επενδύσεων. Η χώρα τις χρειάζεται, χρειά-
ζεται να παράγει και να μας δώσει μία προστι-
θέμενη αξία. Δεν πρόκειται όμως να λύσει το 
πρόβλημα της ανάπτυξης καθώς αυτές οι επεν-
δύσεις έχουν ένα βάθος χρόνου απόδοσης. Δεν 
αποδίδουν αύριο. Κι ας υποθέσουμε ότι έρθουν 
100 μεγάλες επιχειρήσεις. Και πάρουν 2000 εργα-
ζόμενους η κάθε μία. 200.000. Όταν έχει 1,5 εκα-
τομμύριο ανέργους που σύμφωνα με τα στοιχεία 
του ΙΝΕ-ΓΣΕΒΕΕ θα αυξηθεί και το 2013. Άρα η 
λύση είναι αλλού. Γι’ αυτό και λέμε ότι θα πρέπει 
η κυβέρνηση να βοηθήσει τις μικρές επιχειρήσεις 
για να πάρουν έναν εργαζόμενο η κάθε μία. Είναι 
700.000. Αυτό το καταλαβαίνει και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ασχέτως αν υπάρχει μεγάλη διαφορά 
ανάμεσα στις ΜμΕ της Ευρώπη και της Ελλάδας. 

Μήπως αυτό είναι το λάθος της 
Τρόικας; Στο ότι δεν κατάλαβε τί 

συμβαίνει στην Ελλάδα πραγματικά;

Έχω δει την τρόικα τρεις φορές στο κορυφαίο της 
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επίπεδο. Έχω την αίσθηση ότι δεν έχουν σωστά 
στοιχεία. Για παράδειγμα ο Μόρς την τελευταία 
φορά που μιλούσαμε για το μη μισθολογικό κό-
στος το υπολόγιζε στο 45%. Άλλο παράδειγμα. 
Το ΙΚΑ και ο ΟΑΕΕ εισπράττουν για λογαριασμό 
τρίτων και δεν τα αποδίδουν ως οφείλουν, Αυτό 
δημιουργεί έναν πλασματικό προϋπολογισμό κα-
θώς φαίνονται αυτοί οι οργανισμοί να έχουν πε-
ρισσότερα χρήματα, ενώ ο ΟΑΕΔ δεν έχει.

Πρόσφατα 
διαμαρτυρηθήκατε 

πάλι για τον ΟΑΕΕ…

Η κατάσταση του ΟΑΕΕ 
είναι τραγική. 370.000 
επαγγελματίες δεν μπο-
ρούν να καταβάλουν τις 
εισφορές τους κι αυτό 
δεν είναι διαχρονικό. 
Αυτοί που κατ΄ επάγ-
γελμα δεν απέδιδαν τί-
ποτα στον ΟΑΕΕ μέχρι 
πρόσφατα ήταν 80.000. 
Άρα οι 290.000 που δεν 
πληρώνουν τώρα εί-
ναι από αδυναμία. Μαζί 
με τα προστατευόμενα 
μέλη της οικογένειας εί-
ναι ένα εκατομμύριο άν-
θρωποι. Την ίδια στιγμή 
έχει μειωθεί η κρατι-
κή συμμετοχή από το 
1,3 δισ. στα 800 εκατ. 
ευρώ. Όμως, το κράτος 
έχει δώσει πάνω από 1,5 
δισ. Έχουν πάρει παρα-
νόμως 100 εκατομμύρια 
από το λογαριασμό για το ταμείο ανεργίας και 
άλλα 30 εκατομμύρια από τον ειδικό λογαριασμό 
για τον κοινωνικό τουρισμό των επαγγελματιών 
εμπόρων βιοτεχνών εν ενεργεία και συνταξιού-
χων… Και όλα αυτά χωρίς να υπάρχει απόφαση 
του Δ.Σ. και χωρίς Υπουργική Απόφαση. Εμείς εί-
μαστε έτοιμοι να καταθέσουμε μηνυτήρια αναφο-
ρά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου γι’ αυτό. 
Και παρόλα αυτά ο Οργανισμός θα κλείσει το έτος 
με έλλειμμα πάνω από 350 εκατομμύρια. Άρα δεν 
είναι βιώσιμος ο ΟΑΕΕ. Και είναι απλή αριθμητι-
κή. Το μήνα θέλει περίπου 235 εκατομμύρια για 
υποχρεώσεις και εισπράττει 135. 

Και άρα τί μπορεί να γίνει;

Χρειάζεται μία λύση που να βοηθάει ουσιαστικά 
το ταμείο. Τί πρόβλημα έχει σήμερα; Ρευστό-

τητας. Άρα αυτό που έχει σημασία δεν είναι τα 
παρελθόντα έτη. Αυτό που έχει σημασία είναι να 
λαμβάνει ο Οργανισμός τις τρέχουσες εισφορές. 
Να κινητοποιηθούν οι 370.000 και να ξαναμπούν 
στο σύστημα. Σήμερα απαξιώνεται η ασφαλιστι-
κή συνείδηση. Μαζί με την εταιρία Mark κάναμε 
μία έρευνα σε 1200 επιχειρήσεις. Η ερώτηση ήταν 
«αν θα θέλατε η ασφάλιση να είναι υποχρεω-
τική». Πρόπερσι 43% είχε πει ότι δεν την θέλει 

υποχρεωτική. Φέτος πήγε στο 
91%.Κι αυτό διότι όλες οι πο-
λιτικές που επελέγησαν στο 
ασφαλιστικό απαξιώνουν το 
σύστημα. Κάποιος που κα-
τέβαλε υψηλές προαιρετικές 
εισφορές προσδοκώντας μία 
μεγάλη σύνταξη, από εκεί που 
θα έβγαινε με 3.500 €, κατε-
βαίνει στα 1.800. 

Άρα πιστεύετε ότι είναι 
βαρίδι η ασφάλιση;

Δυστυχώς τεράστιο. Θα μπο-
ρούσαμε όμως να επιλέξουμε 
διάφορες λύσεις. Για παρά-
δειγμα. Για δύο χρόνια ελεύ-
θερη επιλογή ασφαλιστική 
κλάσης. Εγώ λέω στη χειρό-
τερη των περιπτώσεων, όλοι 
οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ θα 
πάνε στην κατώτερη κλάση. 
Των 450 ευρώ το δίμηνο. Θα 
πάρει όμως περισσότερα ο 
Οργανισμός απ’ ότι παίρνει 
σήμερα που έχει το 53% των 
επαγγελματιών έξω από το 
σύστημα. 

Θα ήθελα να πάω στο θέμα της 
ρευστότητας. Έχουν καταλάβει οι 

επαγγελματίες ότι οι τράπεζες που 
ανακεφαλαιοποιούνται δεν σημαίνει ότι 
θα δώσουν και δάνεια στην πραγματική 

οικονομία;

Δεν μπορώ να πω ότι το έχουν καταλάβει όλοι. 
Δυστυχώς εμείς στη ΓΣΕΒΕΕ το έχουμε καταλά-
βει πολύ καλά. Εμείς μάλιστα έχουμε πει ότι στα 
200 και πλέον δισ. που έχουν πάρει οι τράπεζες 
από το 2008 μέχρι σήμερα θα έπρεπε να είχε δε-
σμευθεί ένα ποσό (της τάξεως του 15%) για την 
πραγματική οικονομία. Συμφωνώ ως πολίτες να 
στηρίξουμε την πυλώνα που λέγεται «τραπεζικό 
σύστημα». Εδώ όμως τί έχει γίνει; Υπερχρεώ-
θηκαν οι Έλληνες για να στηρίξουν τις τράπε-

Χρειαζόμαστε αποφά-
σεις που θα έχουν εύ-
ρος τουλάχιστον πέντε 
-και ιδεατά δέκα ετών. 

Ξέρετε δυστυχώς ο 
εχθρός μας είναι εδώ. 
Το σύστημα της δη-

μόσιας διοίκησης δεν 
αφήνει να γίνονται και-
νοτόμες ενέργειες και 
στην νομοθεσία. Γιατί 

όλοι θέλουν να κρατάνε 
τα οφίτσια και το βαθύ 
κράτος να ελέγχει την 

αγορά.

ζες και εκείνες πήραν χρήματα και στα πλαίσια 
της ανακεφαλαιοποίησης και για τον πιστωτικό 
κίνδυνο από τα κόκκινα δάνεια. Και σήμερα δεν 
έχουν δώσει κάτι προς τους δανειολήπτες. Το 
ρώτησα πριν λίγο καιρό στον Ράιχενμπαχ αν 
υπάρχει σκοπός να επιστραφούν χρήματα στους 
δανειολήπτες ή να κουρευτούν τα δάνεια στο 
30%; Διότι αν δεν γίνει αυτό θα πληρώσει από 
την πλευρά του ο φορολογούμενος και για τον 
πιστωτικό κίνδυνο και μετά ως οφειλέτη θα του 
τα πάρει η τράπεζα χρήματα και δεύτερη φορά. 

Οι τράπεζες όμως θέλουν να περιμένουν 
τις καταθέσεις…

Ναι αλλά με αυτό που αποφασίστηκε τον Ιούνιο 
από το ECOFIN, πάλι δημιουργείται ένας φόβος 
στους δανειολήπτες. Καταρχάς διότι υπάρχει 
εγγύηση μέχρι τις 100.000, αλλά από αυτή την 
εγγύηση πάλι εξαιρούνται οι επιχειρηματικές 
καταθέσεις. Και δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται 
αυτό. Πολλές φορές τα χρήματα αυτά δεν είναι 
των επιχειρήσεων. Είναι για παράδειγμα των 
προμηθευτών.

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες δεν πρόκειται 
να «ανοίξουν» -τουλάχιστον για τον επόμενο 
χρόνο- στην επιχειρηματικότητα και στη συνέ-
χεια δεν πρόκειται να ανοίξουν για το 80% των 
ελληνικών επιχειρήσεων. Για τον λόγω αυτό, 
μαζί με την ΕΣΕΕ, έχουμε ξεκινήσει μία προσπά-
θεια να συνεργαστούμε με τις υγιείς συνεταιρι-
στικές τράπεζες ώστε να παίξουν το ρόλο των 
οιωνοί αναπτυξιακών τραπεζών με συγκεκρι-
μένη κατεύθυνση προς τις μικρές επιχειρήσεις.

Θα ήθελα να σας πάω σε ένα άλλο 
θέμα. Με τον ΣΕΒ «τα σπάσατε»;

Όχι δεν τα σπάσαμε. Απλά ο ΣΕΒ πλέον έβγαλε 

το προσωπείο. Είναι μία εργοδοτική οργάνω-
ση η οποία εμφανιζόταν με σοσιαλιστικές δι-
ακηρύξεις και στην πράξη είχε τελείως άλλη 
κατεύθυνση. Η στάση του όμως στο θέμα της 
Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης είναι ακατανό-
ητη. Από τη μία δεν την υπέγραψε -παρά το 
γεγονός ότι ήταν κουτσουρεμένη- και από την 
άλλη έχει απόφαση της Γενικής του Συνέλευ-
σης που λέει ότι δεν θα πειράξει το επίδομα 
γάμου. Και τότε γιατί δεν το υπογράφεις αυτό; 
Στη συνέχεια ο κύριος Δασκαλόπουλος στην 
ομιλία του στο ILO (Διεθνές Γραφείο Εργασίας) 
χαρακτήρισε τις συμβάσεις «αδειανά πουκάμι-
σα». Εμείς λοιπόν λέμε «ναι» στις συμβάσεις, 
από την άλλη όμως δεν μπορούμε να πάμε 
στην άποψη του ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι μόλις γί-
νει κυβέρνηση αυτομάτως ο κατώτατος μισθός 
θα πάει στα 751 ευρώ. Διότι αν μία επιχείρηση 
έχει 10 εργαζόμενους και τους έχει όλους στα 
586, τότε χρειάζονται 200 ευρώ για τον καθένα 
συν τα ασφάλιστρα. Αυτά είναι 3000 ευρώ το 
μήνα. Από ποια αγορά θα εισπραχτούν αυτά τα 
χρήματα; Από την άλλη όμως θα μπορούσαμε 
(ακόμη και για να ξεπεράσουμε το ψυχολογικό 
όριο των 600 ευρώ) να ανεβάσουμε τον κατώ-
τερο στο 610. Άλλωστε το 586 τί καλό έκανε; 
Μήπως έδωσε απάντηση στην ανεργία; 

Θα τελειώσω με την εξής ερώτηση. 
Έχετε αναλάβει την προεδρεία της 

ΓΣΕΒΕΕ μετά τον πολύ επιτυχημένο σε 
αυτή τη θέση, Δημήτρη Ασημακόπουλο. 

Ήσασταν Αντιπρόεδρος επί οκτώ 
χρόνια. Τί θα θέλατε να πετύχετε;

Θα ήθελα να ενεργοποιήσω και τον τελευταίο 
επαγγελματία, έμπορο και βιοτέχνη, στην κα-
τεύθυνση τουλάχιστον να είναι ενήμερος για 
πράγματα που τον αφορούν και που μπορεί να 
είναι λυμένα χωρίς να το γνωρίζει. Παράλληλα 
η ΓΣΕΒΕΕ έχει πλέον ένα δικό της Ινστιτούτο, 
το οποίο ήταν ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα της 
Διοίκησης Ασημακόπουλου, μέσα από το οποίο 
τεκμηριώνονται επιστημονικά οι θέσεις της Συ-
νομοσπονδίας. Άρα στόχος μου είναι η ΓΣΕΒΕΕ 
να αναβαθμιστεί περεταίρω ως 
κοινωνικός εταίρος. 
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σχεδιάστε τις προσφορές σας
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Ένας  
επιστημονικός

οδηγός ανάκαμψης Τα καταστήματα και η κρίση

Τα καταστήματα παιχνιδιών, τα είδη που 
ανεβαίνουν στα ράφια τους και φυσικά 
οι πελάτες τους -κυρίως τα παιδιά που 
διασκεδάζουν με τα προϊόντα, αλλά και 

οι γονείς που τα επιλέγουν- είναι το σημείο 
στο οποίο καταλήγει όλη η βιοτεχνική αλυσί-
δα της κατασκευής και εισαγωγής παιχνιδιών 
στη χώρα μας. Όπως όλες οι επιχειρήσεις, έτσι 
και τα καταστήματα παιχνιδιών βιώνουν με τον 
δικό τους τρόπο την κρίση, αντιμετωπίζοντας 
προβλήματα έντονου ανταγωνισμού και δυ-
σκολίες προσέλκυσης πελατών που δύσκολα 
ξεφεύγουν πλέον από τα μεγάλα πολυκατα-
στήματα του χώρου. Για το λόγο αυτό, ο σύμ-
βουλος επιχειρήσεων Πολύδωρος Στελλάτος, 
δημοσίευσε μία εξειδικευμένη μελέτη στο περι-
οδικό «Εργασία Τώρα» γύρω από τα καταστή-
ματα παιχνιδιών, επ’ αφορμή μίας ερώτησης 
ενός επιχειρηματία του συγκεκριμένου χώρου 
ο οποίος φαίνεται πραγματικά να έχει φτάσει 
στα πρόθυρα της απόφασης να κλείσει το 
μαγαζί του.

Η ερώτηση
«Έχω κατάστημα παιχνιδιών εδώ και επτά 
χρόνια. Η κρίση έχει πλήξει και τον δικό μας 
κλάδο ανεπανόρθωτα. Αφενός διότι τα 
παιχνίδια αποτελούν δεύτερης επιλογής 
καταναλωτική ανάγκη, αφετέρου διότι 
οι καταναλωτές προσανατολίζονται 
σε είδη χαμηλότερου κόστους (non-
brand name, δίχως πιστοποίηση CE 
κ.α.). Παρόλο που οι παππούδες, οι 
γιαγιάδες, οι νονοί και οι νονές συνε-
χίζουν να κάνουν αγορές, ο τζίρος 
έχει συρρικνωθεί σημαντικά. Να 
περιμένουμε κάποιο μορφή ανά-
καμψης ή να σταματήσουμε τη 
δραστηριότητα;»

Η απάντηση
Παρά το γεγονός ότι ο κύριος Στελλάτος δεν 
εκφράζει πουθενά την άποψη ότι μία επιχεί-
ρηση θα πρέπει να κλείσει, προσφέρει μία 
σειρά από συμβουλές οι οποίες μπορούν να 
λειτουργήσουν σχεδόν σε όλα τα συνοικιακά 
καταστήματα παιχνιδιών. Όπως εξηγεί, για να 
έχει μια τέτοιου είδους επιχείρηση πιθανότητα 
ανάπτυξης, είναι σημαντικό να περνάει μέσα 
από τα δυνατά σημεία της κάθε επιχείρησης. 
Για παράδειγμα τίθεται το ερώτημα: «Μπορεί 
μία επιχείρηση να προσφέρει προϊόντα σε 
ανταγωνιστικές τιμές με άριστες υπηρεσίες 
που να συνοδεύουν την εξυπηρέτηση;» Αυτό 
το σημείο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, κα-
θώς είναι ο μόνος τρόπος για να αντιμετω-
πιστούν τα «γιγαντοκαταστήματα» όπως τα 
ονομάζει, τα οποία πωλούν με σημαντική έκ-

πτωση ή κάνουν κατευθείαν εισαγωγές 
από την Ασία, έχουν κάθετη δια-

νομή με πολλαπλά περιθώρια 
κέρδους κι έτσι μπορούν και 

«χτυπάνε» τις τιμές. Δεύτερο 
σημαντικό ερώτημα είναι 
αν το κάθε παιχνιδάδικο 
έχει καταγράψει σωστά τον 

ανταγωνισμό της περιοχής 
του, καθώς ακόμη και τα φαστφουντάδι-
κα στις μέρες μας, προσφέρουν παιχνίδια 
ως δώρα. Είναι επίσης σημαντικό να ξέρει ο 
επιχειρηματίας αν μπορεί να καλύψει τις νέες 
τάσεις της αγοράς, αν μπορεί να δοκιμάσει 
νέου τύπου παιχνίδια, και φυσικά αν μπορεί 
να αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό τις δυνα-
τότητες που προσφέρει το Internet για να 
αναδείξει το κατάστημά του, για να το προ-
βάλει και τέλος για να επεκταθεί ακόμη και 

σε on-line διαδικασίες παραγγελίας και 
διανομής.

Βραχυπρόθεσμο πλάνο ανάκαμψης
Μία από τις βασικότερες κινήσεις είναι να προ-
μηθευτείτε φτηνά είδη «κράχτες» που θα τραβή-
ξουν κόσμο στο μαγαζί. Παράλληλα μπορείτε 
να δημιουργήσετε ένα «Πρόγραμμα Επιβρά-
βευσης Πελατών» το οποίο θα αποδίδει κάποια 
δώρα στους τακτικούς σας πελάτες, όπως για 
παράδειγμα μία δωροεπιταγή 10 ή 20 ευρώ όταν 
γίνονται αγορές πάνω από 50 ή 100 ευρώ. Πα-
ράλληλα θα πρέπει να φροντίσετε να σας μά-
θουν οι διοργανωτές παιδικών πάρτι, οι κλόουν, 
οι ανιματέρ, καθώς και οι αθλητικοί χώροι που 
συγκεντρώνουν παιδιά. Για όλα αυτά καλό θα εί-
ναι να συγκεντρώνετε όσο περισσότερα emails 
μπορείτε, έτσι ώστε να έρχεστε σε συχνή επαφή 
με τους πελάτες και τους συνεργάτες σας. Για 
παράδειγμα θα μπορούσατε να διοργανώσετε 
μία λοταρία με δώρο ένα ποδήλατο, οπότε και 
φυσικά όποιος συμμετείχε θα έπρεπε να σας 
δώσει τα στοιχεία του. Και κάπως έτσι φτιάχνετε 
την ατζέντα σας.
Επίσης μία καλή ιδέα είναι να κάνετε συνεργα-
σίες που θα αποφέρουν προσφορές οι οποίες 
κάνουν αίσθηση, όπως για παράδειγμα δωρε-
άν εισιτήρια σε παιδικές θεατρικές παραστάσεις.
Στο μαγαζί τώρα. Είναι σημαντικό να αλλάζει 
συχνά η βιτρίνα, αλλά και η εξωτερική εικό-
να του καταστήματος, ώστε να μεταδίδεται 
η αντίληψη προς τον κόσμο, πως αλλάζει το 
στοκ του καταστήματος πολύ συχνά, γεγονός 
που μεταφράζεται σε μία επιχείρηση ζωντανή, 
ενεργή και παρούσα. 
Επιπλέον μπορείτε να επεκταθείτε και σε κά-
ποια άλλα είδη, όπως για παράδειγμα σε είδη 
χόμπι ή εξοχής. 

Μακροπρόθεσμο πλάνο ανάκαμψης
Αν είστε άνθρωπος που σχεδιάζει πιο βαθιά στο 
μέλλον θα μπορούσατε να δημιουργήσετε συ-
νεργασίες με καταστήματα παιδικών ρούχων, ή 
ακόμη και να μετατρέψετε το μαγαζί σας σε ένα 
υποκατάστημα franchise. Επίσης θα μπορού-
σατε να κλείστε κάποιες συμφωνίες με μία βιο-
τεχνία, ή μία εισαγωγική εταιρία, καθώς και με 
άλλους επαγγελματικούς κλάδους ανταλλάσ-
σοντας διαφήμιση ο ένας του άλλου. Για πα-
ράδειγμα εσείς θα δίνεται προσκλήσεις για ένα 
θεματικό πάρκο, κι εκείνο ένα διαφημιστικό που 
θα αναφέρεται στις ειδικές προσφορές που θα 
κάνει το μαγαζί σας σε όποιο φέρει το κουπόνι 
που αγόρασε από το ταμείο.

Μικρά μυστικά
Ερευνήστε τον ανταγωνισμό σας και κατα-
γράψτε τα υπέρ και τα κατά εκείνων, καθώς και 

τα δικά σας. Καταγράψτε λεπτομερή στοιχεία 
όπως την ταχύτητα της εξυπηρέτησης, την 
τοποθεσία του καταστήματος, το όνομα που 
έχει στην αγορά, την γκάμα των προϊόντων 
και των τιμών του κλπ. Αφού δείτε που έχετε 
το πάνω χέρι επικεντρωθείτε σε ένα σημείο για 
να βελτιωθείτε. Για παράδειγμα στο σέρβις του 
πελάτη. Κάντε λοιπόν μότο σας την «ικανοποί-
ηση του πελάτη» που κινείται μέσα στο μαγαζί 
και πολύ γρήγορα θα έρθουν οι πωλήσεις.

Η εφαρμογή του πλάνου
Όλα αυτά που γράφουμε στις προηγούμενες 
γραμμές είναι πολύ σημαντικό να αποτελέ-
σουν κινήσεις ενός γενικότερου και καλοσχε-
διασμένου πλάνου. Εφόσον λοιπόν αποφασί-
σετε να ξεκινήσετε το project της ανάκαμψης 
της επιχείρησης, θα πρέπει να ασχολείστε κα-
θημερινά με αυτό. Για το σκοπό αυτό δημιουρ-
γήστε ένα εβδομαδιαίο πλάνο και ακολουθή-
στε πιστά τις επιλογές που θα βάλετε σε αυτό. 
Για παράδειγμα: Αν ξεκινήσετε την προσπά-
θεια της προσέλκυσης πελατών μέσα από ένα 
σύστημα επιβράβευσής τους, θα πρέπει να 
οριοθετήσετε τα εξής:
• Τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος. Εν-
δεχομένως να πρέπει να δημιουργήσετε μία 
κάρτα.
• Την στόχευση του προγράμματος. Για πα-
ράδειγμα θέλετε να αυξήσετε την κατανάλωση 
του κάθε πελάτη κατά 20 με 30%.
• Σχεδιάστε τις προσφορές σας.
• Επιλέξτε τον τρόπο επικοινωνίας του προ-
γράμματος. Στόμα με στόμα, έντυπα, sms, 
Facebook κλπ.
Αφού ασχοληθείτε για μία εβδομάδα με αυτό 
το πρόγραμμα, την επόμενη εβδομάδα δώστε 
προτεραιότητα σε κάτι άλλο, την ίδια στιγμή 
όμως μην ξεχάσετε να παρακολουθείτε και να 
αξιολογείτε την πορεία και την αποτελεσματι-
κότητας της προηγούμενης δράσης. Εννοείται 
ότι όπου υπάρχουν ανάγκη διορθώσεων θα 
πρέπει να τις κάνετε το ταχύτερο.

επιλέξτε τρόπο 
επικοινωνίας

βάλτε 
έναν 
στόχο



καινοτομίες
ΒΕΡΔΕ

Βραβείο εξαγωγικής προσήλωσης

Μία μοναδική διάκριση κατέκτησε μέσα στο 
2013 η εταιρία «Καινοτομίες Βέρδε», καθώς 
αναγνωρίστηκε και τιμήθηκε με το «Βραβείο 
Νεοϊδρυθείσας Ελληνικής Εξαγωγικής Επι-

χείρησης» στο πλαίσιο του διαγωνισμού Greek Exports 
Awards”. Τον συγκεκριμένο διαγωνισμό διοργάνωσε 
η Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων Οικονομικών & 
Εμπορικών Υποθέσεων και το Υπουργείο Εξωτερικών σε 
συνεργασία με την εκδοτική εταιρεία Ethos Media SA. 
Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο 
Divani Apollo Hotel & Spa στο Καβούρι στις 29 Μαρτίου 
2013. και την παρουσίασε το γνωστό δημοσιογραφικό 
δίδυμο του ΣΚΑΪ Νίκος Ανδρίτσος και Νίκος Υποφάντης. 
Τον έπαινο παρέλαβε για την εταιρία ο κ. Κωνσταντίνος 
Βέρδες, Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής 
της επιχείρησης «Καινοτομίες Βέρδε», από την κυρία 
Μαρία Γιαννακάκη, βουλευτή της ΔΗΜΑΡ.

Η εταιρία
Οι «Καινοτομίες Βέρδε» είναι η επιχείρηση που στή-
θηκε γύρω από τα προϊόντα V-Cube, τα οποία είναι 
μία παγκόσμια πατέντα που δημιούργησε και κατέχει 
σε παγκόσμιο επίπεδο ο κύριος Παναγιώτης Βέρδες. 
Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία V-Cube ο κύριος 
Βέρδες κατάφερε να φτιάξει κύβους οι οποίοι μπορούν 
να ξεκινούν από μία διάταξη μικρότερων κύβων 2Χ2Χ2 
και να φτάνουν μέχρι 11Χ11Χ11, αριθμός πραγματικά 
εντυπωσιακός. Η εταιρία δημιουργήθηκε το 2008 και 
βρίσκεται στην Κόρινθο, αναπτύσσεται δε με ένα μο-

ναδικό όραμα: Να προσφέρει στους ανθρώπους που 
λατρεύουν τους κύβους, την μοναδική ευκαιρία να 
προσπαθήσουν να διευρύνουν τις ικανότητές τους και 
να λύσουν τους δυσκολότερους κύβους που δημιουργεί 
η επιχείρηση. 

Τα βραβεία 
Κατά τη διάρκεια της τελετής για την απονομή των 
Greek Exports Award οι περισσότεροι ομιλητές ανα-
φέρθηκαν στην ανάγκη ενίσχυσης των εξαγωγικών 
επιχειρήσεων η οποία περνάει μέσα από τη δημιουρ-
γία μίας εξαγωγικής τράπεζας και φυσικά τη μείωση 
της γραφειοκρατίας η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό 
αναγκάζει έναν σημαντικό αριθμό επιχειρηματικών, 
να εγκαταλείπουν τις εξαγωγικές τους προσπάθειες. 

Παρά τις όποιες δυσκολίες πάντως, οι ελληνικές εξα-
γωγές παραμένουν ο μελλοντικός κινητήριος μοχλός 
της ελληνικής οικονομίας, καθώς το 2012 η χώρα μας 
σημείωσε μία ευρωπαϊκή πρωτιά, καθώς αύξησε κατά 
17% την εξαγωγική της δραστηριότητα, η οποία ανήλθε 
σε 26,7 δισ. ευρώ. Για να προχωρήσουμε όμως περε-
ταίρω, είναι απαραίτητο να υπάρξει αλλαγή στο μοντέλο 
εξαγωγών και να δημιουργηθεί ένα νέο σχήμα που θα 
αξιοποιεί όλους τους φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στις 
εξαγωγές, θα εξασφαλίζουν τη χρηματοδότηση από το 
ΕΣΠΑ, δεν θα αυξάνουν τις συνολικές δαπάνες και θα 
συνενώνουν συναφείς δραστηριότητες του υπουργείου 
Εξωτερικών και του υπουργείου Ανάπτυξης. 

Το κορυφαίο εξαγωγικό βραβείο “IASON 2013: Premier 
Greek Exports Award” κέρδισε η εταιρεία ΧΑΛΚΟΡ 

Α.Ε. και της το απένειμε ο κ. Νότης Μηταράκης, 
Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Μεταφορών, Υποδομών & Δικτύων, παρουσιάζο-

ντας κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του έναν απ’ 
τους κύριους στόχους της κυβέρνησης, ο οποίος 

είναι «οι εξαγωγές να αποτελούν το 2015 το 17% 
του ΑΕΠ».

κάντε
click
πάνω

στο e-mail
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μπνοια για τις 
επιλογές του 
Διοικητικού Συμ-
βουλίου και με 
ομόφωνη στή-
ριξη των επιλο-

γών του, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 
Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου. Αρχικά 
εξετάστηκαν τα συνήθη θέματα μίας Γενι-
κής Συνέλευσης, όπως ο οικονομικός απο-
λογισμός, ο προϋπολογισμός της επόμενης 
χρονιάς και η έγκριση των πεπραγμένων, 
θέματα τα οποία τα μέλη της συνέλευσης 
έδειξαν να αποδέχονται πλήρως. Στη συνέ-
χεια, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε 
τους συμμετέχοντες για την πορεία της προ-
ετοιμασίας της 40ης Έκθεσης «Το Παιδί και Το 
Παιχνίδι» (για την οποία μπορείτε να διαβά-
σετε αναλυτικό ρεπορτάζ σε άλλες σελίδες 
του περιοδικού), για τις εξελίξεις στο θέμα 
της απόδοσης Barcodes, για τη δημιουργία 
της νέας ιστοσελίδας του Συνδέσμου (και γι’ 
αυτό το θέμα έχουμε αναλυτικές πληροφο-
ρίες), αλλά και για την πορεία του ίδιου του 
περιοδικού μας, το οποίο συνεχίζει και φέτος 
την έκδοση και πορεία του. 

Απευθυνόμενος στα μέλη του Συνδέσμου, 
ο πρόεδρος Γιάννης Παπαδόπουλος ανα-
φέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 
όλοι οι συνάδελφοι σε αυτά τα δύσκολα χρό-
νια που περνάμε τονίζοντας τα εξής: «Όλοι 
ανεξαιρέτως βιώνουμε στην καθημερινότητά 
μας τις δυσκολίες που προκαλεί η παρατετα-
μένη κρίση. Πρέπει όμως να  σταθούμε όρθι-
οι, να ενδυναμώσουν τις επιχειρήσεις μας και 
τον κλάδο μας. Ο Σύνδεσμος πρέπει να γίνει 
σημείο αναφοράς και πηγή ενημέρωσης. Οι 
καιροί είναι δύσκολοι αλλά πρέπει να συνε-

χίζουμε να αγωνιζόμαστε και να ελπίζουμε». 
Και αναφερόμενος στη μεγάλη διοργάνωση 
του ΣΕΒΠΠΑ -την ετήσια Έκθεση η οποία δίνει 
μία μεγάλη ευκαιρία στο σύνολο των μελών 
του Συνδέσμου να έρθουν σε επαφή με τους 
πελάτες τους- αλλά και στις εναλλακτικές 
που έχουν οι επιχειρήσεις για να ξεπεράσουν 
τις δυσκολίες της εσωτερικής οικονομικής 
δυσπραγίας, υπογράμμισε: «Η οικονομική 
κρίση συρρικνώνει συνεχώς την αγοραστική 
δύναμη και ορθώνει δεκάδες εμπόδια στην 
προσπάθεια μας να βρίσκονται τα προϊό-
ντα μας στα ράφια των καταστημάτων. Για 
το λόγο αυτό προσπαθήσαμε για τη στήριξη 
των εξαγωγικών πρωτοβουλιών».
Παράλληλα ο κύριος Παπαδόπουλος εξήγη-
σε για τις κινήσεις του Διοικητικού την προ-
ηγούμενη χρονιάς λέγοντας τα εξής: «Έχο-
ντας κανείς δουλέψει έναν ολόκληρο χρόνο 
θα μπορούσε να αναφερθεί στην πλούσια 
δράση του σε όλους τους τομείς, που αφο-
ρούν στα συμφέροντα των μελών και κατ’ 
επέκταση του κλάδου». 
Κάναμε συναντήσεις, συνομιλίες, ανταλλά-
ξαμε απόψεις, διατυπώσαμε και υπερασπι-
στήκαμε τις θέσεις του Συνδέσμου μας με 
έναν και μοναδικό γνώμονα και σκοπό την 
προώθηση των μελών και του κλάδου. Επι-
λύσαμε προβλήματα μελών όπου και όπο-
τε αυτά προέκυψαν. Πετύχαμε να ακουστεί 
η «φωνή» μας σε όλους τους δημόσιους 
φορείς, τους οργανισμούς και στον απλό 
καταναλωτή». Όπως τόνισε, τη χρονιά που 
πέρασε ελήφθησαν σημαντικές και συνάμα 
προσεκτικές αποφάσεις για την πορεία και 
το μέλλον του Συνδέσμου, ενώ την ίδια στιγ-
μή το Διοικητικό κατέβαλε κάθε προσπάθεια 
εξοικονόμησης πόρων, μειώνοντας στο ελά-
χιστο τα λειτουργικά έξοδα καταφέρνοντας 
παρά τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες 
να διατηρήσει για άλλη μια χρονιά σταθερό 
το ταμείο του ΣΕΒΠΠΑ. 

ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΣΕΒΠΠΑ Αποδοτική χρονιά 
παρά τις δυσκολίες
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WWW.TOYSINGREECE.GR - Το πιο εξελιγμένο site του Συνδέσμου
Το internet πλέον είναι το επικοινωνιακό μέσο που όλοι κοιτάνε πρώτα όταν πρόκειται να αναζητήσουν πληροφορίες. Και το φοβερό είναι 
ότι απαιτούν να βρουν τα πάντα εκεί. Βρήκε στο internet αυτά που ψάχνει; Έχει καλώς. Δεν τα βρήκε; Άρα δεν υπάρχουν. 
Αναλογιζόμενος ο ΣΕΒΠΠΑ, πρώτον την όλο και αυξανόμενη ανάγκη για επικοινωνία μέσω του internet και δεύτερον την υποχρέωση 
ποιοτικής επαφής με τους χρήστες του διαδικτύου, δημιούργησε ένα ολοκαίνουριο site, το πιο ολοκληρωμένο, εύχρηστο και καλόσχεδια-
σμένο απ’ όσα έχει κάνει κατά καιρούς. Η σελίδα απαντά στην διεύθυνση www.toysingreece.gr και αμέσως με το που φορτώσει ο χρήστης 
καταλαβαίνει ότι πρόκειται για μία δημιουργία που έχει ως στόχο την απλότητα και την λειτουργικότητα, ενώ στο site έχει βρει τη θέση του 
και το περιοδικό μας, καθώς μπορεί κανείς να ανατρέξει στις σελίδες του αμέσως προηγούμενου τεύχους, μέσω του PDF που έχει ανέβει 
ήδη στον ιστότοπο.
Παρά το γεγονός ότι αρκετοί μπορεί να είναι εκείνοι που θα διαβάσουν το σύντομο κείμενο το οποίο αναφέρεται στην ιστορία και τις θέσεις 
του ΣΕΒΠΠΑ, το σίγουρο είναι ότι θα βρουν ιδιαίτερα σημαντικά τα κείμενα και τις πληροφορίες που έχουν «ανέβει» στις επιλογές Έκθεση 
και Μέλη. 
Για την Έκθεση λοιπόν στο υπομενού μπορεί κανείς να βρει: 
• Τον Κανονισμό της ετήσιας Έκθεσης του ΣΕΒΠΠΑ «Το Παιδί και Το Παιχνίδι» (ένα πολύ σημαντικό και πολύ ενδιαφέρον κείμενο) 
• την Αίτηση Συμμετοχής στην Έκθεση, 
• το Newsletter με τα τελευταία νέα από την διοργάνωση της Έκθεσης
• και τέλος φωτογραφίες από προηγούμενες διοργανώσεις. 
Το δεύτερο πιο σημαντικό (και απαραίτητο για τους επαγγελματίες του χώρου) σημείο του site βρίσκεται μόλις κάνετε κλικ πάνω στη λέξη 
Μέλη. Εκεί λοιπόν ανοίγει ένας τεράστιος πίνακας με τις εταιρίες που απαρτίζουν τον ΣΕΒΠΠΑ. Στην ουσία πρόκειται για ένα κατάλογο με όλη 
την ελληνική παραγωγή παιχνιδιών, με διευθύνσεις, τηλέφωνα, email, ιστοσελίδες, αλλά και τη δραστηριότητα που έχει η κάθε επιχείρηση.
Τέλος εννοείται ότι θα βρείτε τη φόρμα για να στείλετε email στη γραμματεία του Συνδέσμου, τα στοιχεία του ΣΕΒΠΠΑ που βρίσκονται 
σχεδόν πάντα στα δεξιά σας, αλλά και τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις που έχει αναρτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο. 

        Επισκεφτείτε λοιπόν το toysingreece.gr. Αξίζει.

μικρές
ειδήσεις

ΕΣΠΑ 
Ενημερωτική συνάντηση για τη ρευστότητα

Μία σημαντική ενημερωτική συνάντηση, την οποία 
είχαν ζητήσει πολλά μέλη του ΣΕΒΠΠΑ, διοργανώ-
θηκε το Φεβρουάριο στα γραφεία του Συνδέσμου. 
Θέμα της παρουσίασης που επιμελήθηκε ο σύμ-
βουλος επιχειρήσεων κ. Αριστείδης Παππάς ήταν οι 
τρόποι ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσε-
ων μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ. Όπως απεδείχθη 
από την συμμετοχή, αλλά και από τις ερωτήσεις που 
απευθύνθηκαν προς τον κύριο Παππά, το Εθνικό 
Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς παραμένει ένα από 

τα πιο ομιχλώδη προγράμματα ενίσχυσης επιχειρή-
σεων, αλλά και ένα από τα πιο σημαντικά. 

Χαρακτηριστικό της δυσκολίας διαχείρισης του 
προγράμματος είναι και οι μεγάλες αποκλίσεις από 
τους στόχους που χρόνια τώρα παρουσιάζονταν 
από τους διοικούντες το Υπουργείο Ανάπτυξης, 
καθώς και η διαφορά στοιχείων που επικαλείτο η 
αντιπολίτευση όποτε ήθελε να επιτεθεί στην κυ-
βέρνηση. Σε κάθε περίπτωση πάντως -σύμφωνα 
και με τα τελευταία στοιχεία που παρουσιάστηκαν 
στις αρχές Ιουνίου- στο πρώτο εξάμηνο του 2013 η 
απορρόφηση των πόρων ξεπέρασε κατά πολύ (κατά 
69,36%) τον στόχο που είχε τεθεί στο μνημόνιο, ενώ 
το 2012 η συνολική απορρόφηση έφτασε στο 88,39% 
των διαθέσιμων κονδυλίων. Η θετική αυτή εικόνα 
επιτεύχθηκε κατά τις αρχές του καλοκαιριού φέτος, 
καθώς τότε οι αρμόδιες υπηρεσίες επιδόθηκαν σε 
ένα ράλι πληρωμών με αποτέλεσμα να απορρο-
φηθούν 2,17 δισ. ευρώ έναντι 1,28 δισ. ευρώ που 
ζητούσε το μνημόνιο.

ΣΕΒΠΠΑ & ΑΘΗΝΑ 9,84 
Συνεργασία με κοινωνικό πρόσωπο

Ο Αθήνα 9,84 είναι γνωστό ότι δεν φείδεται των 
κοινωνικών παροχών. Πρόκειται για μία συνειδητή 
επιλογή που κάνει ο δημοτικός σταθμός της Αθήνας, 
καλύπτοντας έτσι ένα κενό που πολύ συχνά δεν 
καταφέρνουν να καλύψουν τα ΜΜΕ της ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας. Έτσι και φέτος το Πάσχα, ο ραδι-
οφωνικός σταθμός μετέδωσε δωρεάν το σποτ του 
Συνδέσμου μας που απευθύνεται στους γονείς και 
μεταφέρει το μήνυμα «Όχι στα παιχνίδια βίας. Ναι 
στα παιχνίδια πολιτισμού».

Η μετάδοση έγινε στο διάστημα μεταξύ 25ης Απρι-
λίου και 8ης Μαΐου 2013 και όπως εξήγησε ο Πρόε-
δρος του Συνδέσμου κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, 
«στόχος της δράσης αυτής του ΣΕΒΠΠΑ είναι να 
ευαισθητοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο 
οι γονείς και να απομακρυνθούν από την αγορά των 
παιχνιδιών βίας. Ο ΣΕΒΠΠΑ θεωρεί ότι η πρωτοβου-
λία αυτή του Συνδέσμου, αλλά και του 9,84, είναι 
πολύ σημαντική για την προστασία του παιδικού 
ψυχισμού. Όπως τόνισε ο κύριος Παπαδόπουλος η 
προσπάθεια περιορισμού των παιχνιδιών βίας δεν 
θα σταματήσει και θα συνεχιστεί και του χρόνου, με 
τον ΣΕΒΠΠΑ να κάνει αισθητή την παρουσία του και 
με νέες τηλεοπτικές καταχωρήσεις -ακριβώς όπως 
έγινε και πέρυσι τα Χριστούγεννα- προωθώντας 
το καλό και ποιοτικό παιχνίδι που βοηθά το παιδί 
να ανακαλύψει τον κόσμο και να γίνει καλύτερος 
ενήλικας παίζοντας.

Παρεμπόριο
Νέες συναντήσεις με το Υπουργείο Ανάπτυξης

Σε συνέχεια της συνάντησης που είχε ο Πρόεδρος 
του ΣΕΒΠΠΑ κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, με τον 
Υφυπουργό Ανάπτυξη κύριο Θανάση Σκορδά, για το 
θέμα του παρεμπορίου αλλά και των απομιμητικών 
προϊόντων, διοργανώθηκε και νέα τεχνική συνάντηση 
κατά τα μέσα Ιουνίου, αυτή τη φορά με τον Αναπλη-
ρωτή Γενικό Διευθυντή της 1ης Γενικής Διεύθυνσης 
Βιομηχανικής Πολιτικής & Εποπτείας Φορέων κ. 
Ζαχαρία Μαυρούκα και τους συνεργάτες του.

Στόχος της συνάντησης ήταν να προγραμματιστούν 
οι κατάλληλες ενέργειες για τον περιορισμό του 
φαινομένου τόσο του παρεμπορίου, όσο και της δι-
ακίνησης προϊόντων - μαϊμούδες, τα οποία κατακλύ-
ζουν την αγορά, τόσο κατά τις μεγάλες εορταστικές 
περιόδους, όσο και κατά το καλοκαίρι. Μάλιστα το 
φαινόμενο παίρνει ιδιαίτερες διαστάσεις τους θερ-
μούς μήνες, διότι τότε οι γονείς βρίσκονται μακριά 
από τα αστικά κέντρα και καταλήγουν να αγοράζουν 
παιχνίδια της παραλίας εβρισκόμενοι ακόμη και 
πάνω στην ξαπλώστρα τους.

Όπως απάντησε το Υπουργείο με επιστολή του προς 
το Σύνδεσμο ένα μήνα μετά τη συνάντηση, οι υπη-
ρεσίες του θα λάβουν σοβαρότατα υπόψη κατά τη 
διάρκεια των ελέγχων που θα διενεργήσουν στην 
αγορά, τις επισημάνσεις που έκανε το προεδρείο 
του ΣΕΒΠΠΑ και η επιστολή καταλήγει: «εφόσον 
εντοπίσουμε ευρήματα θα ενημερωθείτε σχετικά».
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Στο πολύ ανησυχητικό εύρημα 
ότι επίκεινται 40.000 λουκέτα 
σε μικρές και πολύ μικρές 

επιχειρήσεις μέσα στο επόμενο εξά-
μηνο, κατέληξε η έρευνα του εξειδι-
κευμένου Ινστιτούτου της ΓΣΕΒΕΕ, 
που δόθηκε στη Δημοσιότητα κατά 
τα τέλη Αυγούστου. Η έρευνα που 
διεξάγεται σε 6μηνιαία βάση είναι η 

δεύτερη για το 2013 και στόχευσε σε 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιού-
νται στους κλάδους της μεταποίησης, 
του εμπορίου και των υπηρεσιών, οι 
οποίες αποτελούν το 99,6% των επι-
χειρήσεων στην Ελλάδα. Βασικός 
στόχος των ερευνητών είναι να απο-
τυπώσουν το οικονομικό κλίμα στις 
επιχειρήσεις αυτού του μεγέθους.

Γενική Κατάσταση
Η αποτίμηση του α’ εξαμήνου 2013 παραμέ-
νει αρνητική, καθώς για το 75,4% των μικρών 
επιχειρήσεων η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. 
Όλα τα οικονομικά μεγέθη εξακολουθούν να 
βαίνουν μειούμενα, αν και η πτώση εμφανίζει 
επιβράδυνση σε σχέση με τις προηγούμενες 
έρευνες. Το 75,8% των επιχειρήσεων κατέγρα-
ψε μείωση στον κύκλο εργασιών, με τη μεγα-
λύτερη μείωση να συναντάται στις εμπορικές 
και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ο μέσος όρος 
μείωσης του τζίρου για το πρώτο εξάμηνο του 
2013 ανέρχεται στο 27,3%. Από την άλλη, το 
9,6% των επιχειρήσεων αύξησε την επενδυτική 
δαπάνη ένα νούμερο που βρισκόταν στο 5,7% 
τον Ιανουάριο του 2013.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι προβλέψεις για 
το δεύτερο εξάμηνο του 2013 είναι δυσοίωνες 
καθώς οι προσδοκίες στο 68,1% των επιχει-
ρήσεων είναι αρνητικές. Είναι η πρώτη φορά 
τα τελευταία δύο χρόνια που σημειώνεται αύ-
ξηση των αρνητικών προσδοκιών για το μέλ-
λον. Τούτο καταδεικνύει ότι αυτή τη στιγμή έχει 
εξανεμιστεί κάθε ελπίδα ανάκαμψης από την 
πλευρά των επιχειρηματιών.
Ένα βασικό συμπέρασμα είναι ότι παραμένουν 
σε πολύ υψηλά αρνητικά επίπεδα οι δείκτες 

Έρευνα του Ινστιτούτου 
μικρών Επιχειρήσεων 

της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. 40.000 λουκέτα ενόψει

που αφορούν τη ρευστότητα και τις παραγ-
γελίες των επιχειρήσεων (μείωση κατά 81,7% 
και 77,8% αντίστοιχα). Ο κλάδος του εμπορί-
ου και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις σημειώνουν 
τις χειρότερες επιδόσεις, ενώ την ίδια στιγμή, οι 
εταιρίες με ηλικία μικρότερη των πέντε ετών εμ-
φανίζονται πιο ανθεκτικές.
Σε κάθε περίπτωση πάντως για το β’ εξάμηνο 
του έτους, το 67,3% των επιχειρήσεων περιμένει 
μείωση τζίρου, το 66,9% , μείωση της ζήτησης 
και το 68% πτώση των παραγγελιών. Ενδεικτι-
κό του κακού κλίματος και της απαισιοδοξίας 
που επικρατεί είναι ότι το 40,5% των επιχειρήσε-
ων τοποθετεί χρονικά την ανάκαμψη της αγο-
ράς από το 2020 και μετά, ενώ το 15,8% θεωρεί 
ότι δεν θα έρθει ποτέ.

«Λουκέτα» και εργασία
Όπως είπαμε και στην αρχή η καθαρή μείω-
ση των επιχειρήσεων υπολογίζεται ότι θα είναι 
40.000, καθώς πάνω από τις μισές  αντιμετω-
πίζουν κίνδυνο κλεισίματος το επόμενο εξάμη-
νο. Μοναδικό (τελευταίο) καταφύγιο, κυρίως 
λόγω των υψηλών φορολογικών και ασφα-
λιστικών επιβαρύνσεων που αντιμετωπίζουν 
είναι η έμμεση ή άμεση αναδιάρθρωση του 
εργασιακού κόστους. Άλλωστε, ήδη το 51,4% 
των επιχειρήσεων του δείγματος αντιμετωπίζει 

προβλήματα στην έγκαιρη καταβολή των μι-
σθών, ένα ποσοστό που μεταφράζεται σε πε-
ρίπου 110.000 επιχειρήσεις.
Κάτω από αυτό το πρίσμα, οι εξελίξεις στο μέ-
τωπο της απασχόλησης συνέχισαν να προ-
βληματίζουν αν και παρατηρείται μία συγκρά-
τηση στο ρυθμό των απολύσεων. Ακόμη κι 
έτσι όμως χάθηκαν 56.000 θέσεις μισθωτής 
απασχόλησης. Οπότε, για κάθε μία επιχείρηση 
που κάνει προσλήψεις, αντιστοιχούν περίπου 
τρεις που προχωρούν σε απολύσεις (στην 
προηγούμενη έρευνα ήταν μία στις τέσσερις). 
Σε κάθε περίπτωση όμως, ανη-
συχητικά είναι τα ευρήματα για 
τις προοπτικές απασχόλησης, 
καθώς εάν επαληθευτούν οι 
εκτιμήσεις της ΓΣΕΒΕΕ τότε υπάρ-
χει κίνδυνος απώλειας 85.000 
έως 90.000 θέσεων συνολικής 
απασχόλησης στο επόμενο 
εξάμηνο (δηλαδή και εργοδότες 
και αυτοαπασχολούμενοι και μι-
σθωτοί). 
Στο αντίποδα, κατά μέσο όρο 
μόλις το 2,7% των επιχειρήσεων 
αναμένεται να κάνει προσλή-
ψεις, ενώ οι νέες επιχειρήσεις 
(έως πέντε έτη λειτουργίας) εμ-
φανίζονται να προχωρούν σε 
περισσότερες προσλήψεις συ-
γκριτικά με τις υπόλοιπες (9,1%).

Οφειλές και λειτουργικό 
κόστος
Το μεγαλύτερο μέρος των οφει-
λών των επιχειρήσεων αφορά 
τις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώ-
σεις. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που έχουν 
καθυστερημένες οφειλές στον ΟΑΕΕ ανήλθε 
στο 43,2% (από 42% τον Ιανουάριο), στο ΙΚΑ 
ανήλθε στο 22,6% (από 17,3%). Οι επιχειρήσεις 
που καθυστερούν να αποπληρώσουν οφει-
λές προς την εφορία αυξήθηκαν στο 34,1% 
(από 31,9%).
Το 63,3% των επιχειρήσεων εκτιμά ότι δεν θα 
μπορέσει να ανταποκριθεί το 2013 στις φορο-
λογικές τους υποχρεώσεις. Μάλιστα το 57,2% 
των επιχειρήσεων εκτιμά ότι δεν θα είναι σε 
θέση ανταποκριθεί στις ασφαλιστικές υπο-
χρεώσεις του τρέχοντος εξαμήνου. Η πρό-
σφατη νομοθετική ρύθμιση ασφαλιστικών 
και φορολογικών οφειλών δεν φαίνεται να 
υιοθετείται από τις επιχειρήσεις καθώς μόνο 
το 20-25% αυτών που οφείλουν δηλώνει ότι 

ενδέχεται να κάνει χρήση της ρύθμισης.

Οικονομική και πολιτική κατάσταση 
της χώρας
Το 76,5% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι η κρίση 
βαθαίνει με αμείωτους ρυθμούς και μόλις το 
10% θεωρεί ότι υπάρχουν ορατά σημάδια ανά-
καμψης για το 2014. Παράλληλα, παρατηρείται 
μεγάλη κρίση εμπιστοσύνης των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων προς τις υπάρχουσες πολιτικές 
δυνάμεις, καθώς στο ερώτημα «ποιο κόμμα 
θεωρείτε ότι εκφράζει καλύτερα τα συμφέροντά 
σας», περίπου το 60% δήλωσε κανένα.

Ταυτότητα της Έρευνας

Φορέας: 
Ινστιτούτο μικρών επιχειρήσεων 

ΓΣΕΒΕΕ και MARC Α.Ε.

Δείγμα: 
Πανελλαδικό 1.200 μικρών  

επιχειρήσεων  
(0 έως 49 εργαζόμενοι)

Διάστημα έρευνας: 
από 10 έως 16 Ιουλίου 2013.
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Οι παιχνιδάδες αγαπάνε τα παιδιά. Γι’ αυτό άλλωστε έχουν επιλέξει 
και αυτήν τη δουλειά. Και όταν βλέπουν παιδικά χαμόγελα -προ-
ερχόμενα ιδίως από δικά τους προϊόντα- είναι ευτυχισμένοι, γιατί 
ξέρουν ότι το παιχνίδι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής 
των παιδιών και είναι απαραίτητο να μην το στερούνται, παρά τις 
όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν, είτε οικονομικές, είτε υγείας. 

Έχοντας αυτές τις σκέψεις πάντα στο πίσω μέρος του κεφαλιού 
τους, στην εταιρία κατασκευής αποκριάτικων κοστουμιών «Νίκος 
Γιαννακάκης & ΣΙΑ ΕΠΕ» (η οποία είναι γνωστή με το διακριτικό 
τίτλο Fun Fashion) όταν έμαθαν ότι τα παιδιά του Ξενώνα «Ελπίδα» 
ήθελαν να κάνουν ένα αποκριάτικο πάρτι, δεν το σκέφτηκαν δεύ-
τερη φορά. Ήρθαν σε επαφή με τους επικεφαλείς του Ξενώνα και 
προσέφεραν όλα τα αποκριάτικα κοστούμια που ήταν απαραίτητα 
για να μασκαρευτεί και το τελευταίο παιδί που φιλοξενείται στις 
εγκαταστάσεις του ξενώνα. 

Το πάρτι κατέγραψε μοναδική επιτυχία και όλα τα παιδιά απόλαυσαν 
τα κοστούμια τους, χόρεψαν, έπαιξαν με τους ανιματέρ και ξέχασαν 
έστω για μερικές ώρες το Γολγοθά που αντιμετωπίζουν.

Στον Ξενώνα Ελπίδα, διαμένουν παιδιά με νεοπλασματικές ασθέ-
νειες που κατοικούν εκτός Αθηνών, όμως πρέπει να βρίσκονται 
στην πρωτεύουσα για τις χημειοθεραπείες τους. Αυτό σημαίνει 
ότι πολλά παιδιά περνούν πολλές ημέρες, εβδομάδες, ή ακόμη και 
μήνες μένοντας στην Ξενώνα. Έτσι, ενώ έχουν να αντιμετωπίσουν 
ούτως ή άλλως μία σειρά από προκλήσεις, οι δυσκολότερες ημέρες 
αποδεικνύονται οι γιορτινές, καθώς βρίσκονται μακριά από το σπίτι 
τους, την οικογένειά τους και τους φίλους τους. Οτιδήποτε λοιπόν 
κάνει καλύτερη και πιο ευχάριστη τη μακροχρόνια διαμονή τους 
είναι πραγματικά ευπρόσδεκτο και τα μέλη του ΣΕΒΠΠΑ -όπως 
είναι η Fun Fashion- το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό, γι’ αυτό και 
βρίσκονται πάντα δίπλα στα παιδιά του συγκεκριμένου ιδρύματος, 
αλλά και πολλών άλλων.
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