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Τ
ελικά τον είδαμε τον «πάτο». Το 2013 απεδείχθη ότι ήταν το βαθύτερο σημείο 
της κρίσης και κατά πάσα πιθανότητα όποιος κατάφερε να μείνει όρθιος την 
περσινή χρονιά δεν θα κλείσει ως αποτέλεσμα της κρίσης αυτής καθεαυτής. 
Το ότι περάσαμε βέβαια το χειρότερο σημείο δεν σημαίνει ότι φέτος τα πράγ-
ματα είναι εύκολα για την αγορά, ασχέτως αν ήρθε η ώρα του rebound. Το ότι 

η ιδιωτική κατανάλωση πέρασε σε θετικό πρόσημο και από το -8,7% που ήταν το πρώτο 
τρίμηνο του 2013 έφτασε στο +0,8% σίγουρα δίνει μία ελπίδα, δεν αρκεί όμως για να 
αναστρέψει το τραγικό κλίμα της αγοράς, που μαστίζεται από πάρα πολλά προβλήματα, 
με πρώτο απ’ όλα την έλλειψη ρευστότητας. Όπως νοιώθουν όλοι οι επιχειρηματίες στο 
πετσί τους. Οι στρόφιγγες των τραπεζών παραμένουν κλειστές. Τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, μπορεί μεν να έχουν καλύψει τα κεφαλαιακά τους κενά και μάλιστα να έχουν 
και 11 δισ. στην άκρη, για τους μελλοντικούς ελέγχους, εξακολουθούν όμως να αρνούνται 
να αρχίσουν τις χορηγήσεις περιμένοντας πρώτα να επιστρέψουν οι καταθέσεις. Και μπορεί 
μεν σε κάποιο διάστημα μέσα στο 2013 και στις αρχές του 2014 να υπήρχε μία σταθερή ροή 
επαναπατρισμού κεφαλαίων, αυτή έχει εμφανίσει μία στασιμότητα τους πρώτους μήνες του 
2014, ενώ την ίδια στιγμή οι καταθέσεις εν συνόλω παρουσιάζουν και πάλι κάμψη. 

Έτσι, οι τράπεζες για άλλη μία φορά δίνουν αναβολή στην έναρξη ουσιαστικής χρηματοδό-
τησης των επιχειρήσεων δυσκολεύοντας τόσο το λεγόμενο «scale-up» μίας εταιρίας, όσο και 
το «start-up» ενός νέου επιχειρηματία. Και μιας και σας είπαμε για επιχειρηματικό start-up, 
αξίζει να διαβάσετε το ελληνικό Μανιφέστο Νεοφυών Επιχειρήσεων, το οποίο παραδόθηκε 
στην Ελληνική Κυβέρνηση. Πρόκειται για μία ξεκάθαρη καταγραφή των μεταρρυθμίσεων που 
χρειάζεται να κάνει η χώρα μας αν θέλει να διευκολύνει την ίδρυση νέων επιχειρήσεων. Την 
ίδια στιγμή όμως σε αυτά τα αιτήματα συμπεριλαμβάνονται και προτάσεις που αποτελούν 
πάγιο αίτημα για τη βελτίωση της επιχειρηματικότητας. Στην κορυφή της λίστας φυσικά και 
βρίσκεται το χρόνιο αίτημα για απλοποιημένο και σταθερό φορολογικό πλαίσιο, η υιοθέτηση 
λογιστικών κανόνων στις συναλλαγές (όπως για παράδειγμα ο φόρος και ο ΦΠΑ να πληρώ-
νονται όταν εξοφλείται ένα τιμολόγιο και όχι νωρίτερα) και πολλά άλλα αιτήματα που μπορεί 
στο επιχειρηματικό μυαλό να φαντάζουν λογικά και αυτονόητα, εξακολουθούν όμως να μην 
θεσπίζονται, άγνωστο γιατί.

Την ίδια στιγμή και η μείωση της φορολογίας (τόσο των επιχειρήσεων όσο και γενικότερα) είναι 
μία καραμέλα την οποία η κυβέρνηση πιπιλάει καιρό τώρα, παραμένει όμως άγνωστο πότε θα 
αποφασίσει να την κάνει πραγματικότητα. Ο νέος Υπουργός Οικονομικών στο πρώτο Eurogroup 
που παραβρέθηκε δεν έκανε λόγο για κάτι τέτοιο, καθώς ανησυχεί ότι μόλις το εκστομίσει θα 
σπάσουν τα τηλέφωνα στον έκτο όροφο του Υπουργείου Οικονομικών από τους «τροϊκανούς» 
οι οποίοι θα του υπενθυμίσουν ότι κατά την άποψή τους η κυβέρνηση θα παρουσιάσει το 2015 
τρύπα 2 δισ. ασχέτως αν η κυβέρνηση ανεπισήμως κατεβάζει αυτό το ποσό στα 900 εκατομμύρια 
ευρώ και επισήμως το μηδενίζει.

Κωνσταντίνος Δαυλός

E D I T O R I A L Δύσκολη η ώρα
του rebound
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41 η Έκθεση
"Το Παιδί και

Το Παιχνίδι" 
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Αυτό το πολύ γνωστό ποδοσφαι-
ρικό γνωμικό φαίνεται ότι έχουν 
στο μυαλό τους οι διοικούντες του 
Συνδέσμου Ελλήνων Βιοτεχνών 

Παιδικών Παιχνιδιών και Αμαξών, οι οποίοι 
μετά από δύο επιτυχημένες διοργανώσεις 
της Έκθεσης «Το Παιδί και Το Παιχνίδι» σε 
συνεργασία με τη Rota, αποφάσισαν να 
επανέλθουν από τις 19 έως τις 22 Σεπτεμ-
βρίου στον εκθεσιακό χώρο Metropolitan 
Expo, στο Αεροδρόμιο, για την 41η ετήσια 
έκθεση του Συνδέσμου.

Προς επανάληψη
της επιτυχίας

Μετά λοιπόν την πολύ επιτυχημένη 
διοργάνωση της 40ης Έκθεσης, 
τα στοιχεία για το 2014 προδια-
θέτουν για μία ακόμη σημαντική 

επιτυχία, καθώς φέτος, οι εκθέτες που συμ-
μετέχουν έχουν αυξηθεί, τα περίπτερα του 
ΣΕΒΠΠΑ θα καταλάβουν περισσότερο χώρο 
κατά 30% σε σχέση με πέρυσι, ενώ τα τε-
τραγωνικά που θα έχουν στη διάθεσή τους 
για κάλυψη οι παιχνιδάδες θα είναι περίπου 
διπλάσια απ’ ότι ήταν το 2012. Μάλιστα αξί-
ζει να σημειωθεί ότι φέτος έχουν επανέλθει 
στην Έκθεση εταιρίες που είχαν σταματήσει 
να συμμετέχουν τα προηγούμενα χρόνια, 
ένα γεγονός που από μόνο του δείχνει ότι 
η συνεργατική πορεία που έχει επιλέξει για 
τη διοργάνωση της Έκθεσης το Διοικητικό 
Συμβούλιο του ΣΕΒΠΠΑ είναι η σωστή και 
επικροτείται και από την αγορά. Χαρακτη-
ριστική είναι και η δήλωση που έκανε στο 
περιοδικό μας ο πρόεδρος του Συνδέσμου 
κ. Γιάννης Παπαδόπουλος: «Στόχος μας και 
αυτήν τη χρονιά είναι να συνεχιστεί η αύξη-

Ομάδα που κερδίζει  
δεν αλλάζει

« «
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Με αυτοκίνητο
Μέσω της Αττικής Οδού 
φτάνετε στο αεροδρόμιο 
το περνάτε και ακολου-
θείτε τη σήμανση προς 
« Τ ε χ ν ι κ ή  Β ά σ η »  κ α ι  
«Εκθεσιακό Κέντρο».

Με ΜΜΜ και πούλμαν
Ανά τακτά χρονικά διαστή-
ματα υπάρχει δωρεάν μετα-
φορά με πούλμαν προς την 
έκθεση από τους παρακάτω 
σταθμούς του Μετρό (Γραμ-
μή 3) και του Προαστιακού:

1. Δουκίσσης Πλακεντίας: 
Η αφετηρία του πούλμαν θα 
βρίσκεται στην έξοδο προς 
το Parking.

2. Αεροδρόμιο Ελευθέριος 
Βενιζέλος: Αφετηρία απέ-
ναντι από την Έξοδο 2 στο 
επίπεδο των αφίξεων.

ση της επισκεψιμότητας στην Έκθεση, κα-
θώς πιστεύουμε ότι κινούμαστε στη σωστή 
κατεύθυνση, δίνοντας λύσεις στους επισκέ-
πτες μας. Σκεφτείτε λοιπόν ότι όσοι έρχονται 
πλέον στο Metropolitan Expo το Σεπτέμ-
βριο (και κυρίως εκείνοι που προέρχονται 
από την περιφέρεια) θα έχουν την ευκαιρία 
να επισκεφθούν τρεις διαφορετικές εκθέ-
σεις κοινού ενδιαφέροντος στον ίδιο χώρο 
και χρόνο. Αυτό σημαίνει σημαντική μείωση 
των εξόδων και του χρόνου τους με μέγιστο 
αποτέλεσμα. Την ίδια στιγμή και οι εκθέτες 
μας θα έχουν τη δυνατότητα να δειγματί-
σουν τα προϊόντα τους σε περισσότερους 
επισκέπτες αυξάνοντας το πελατολόγιο 
τους».

Η καλή πορεία της φετινής διοργά-
νωσης φάνηκε ήδη από την προ-
ετοιμασία που έκανε η γραμματεία 
του Συνδέσμου τον Μάιο, καθώς 

ο αριθμός των αιτήσεων ξεπέρασε κάθε 
προσδοκία με αποτέλεσμα πολύ γρήγορα 
ο Σύνδεσμος να ζητήσει επέκταση των τε-
τραγωνικών μέτρων που του είχαν αρχικά 
παραχωρηθεί. Έτσι μέσα στο Ιούνιο –και 
θέλοντας να εξυπηρετήσει όλους τους αι-
τούντες- ο ΣΕΒΠΠΑ δημιούργησε λίστα ανα-
μονής συμμετεχόντων και πέτυχε δύο αυ-
ξήσεις τετραγωνικών μέτρων προκειμένου 
να  μπορέσει να δώσει σε όσο το δυνατόν 
περισσότερους εκθέτες περίπτερο και μάλι-
στα στο μέγεθος που ζητούσαν. Αιτία της 
φετινής προσέλκυσης ακόμη μεγαλύτερου 
αριθμού εκθετών είναι η μεγάλη συνάφεια 
σε σχέση με πέρυσι της θεματολογίας των 
τριών εκθέσεων που συνδιοργανώνονται 
στο Metropolitan. Στην αίθουσα 2 στην 
οποία θα τοποθετηθούν σε ξεχωριστό τμή-
μα τα περίπτερα του ΣΕΒΠΠΑ, θα βρίσκεται 
και η Δωρέκθεση, ενώ στις αίθουσες 3 και 
4 θα είναι εγκαταστημένη η Mostra Rota. Τα 
περίπτερα αναμένεται να είναι εκατοντάδες 
και σε αυτά θα βρίσκονται αμέτρητοι κωδι-
κοί για παιχνίδια, δώρα, εποχικά είδη, είδη 
σπιτιού και διακόσμησης και πολλά άλλα 
ικανά να γεμίσουν όλα τα ράφια των κα-
ταστημάτων της χώρας για τη σαιζόν Φθι-
νόπωρο 2014 – Χειμώνας 2015. Έτσι, εκτός 
από περισσότερους εκθέτες, οι διοργανω-
τές θεωρούν πολύ λογικό να παρατηρηθεί 
και νέο ρεκόρ επισκεπτών που θα διακρί-
νουν τη μοναδική ευκαιρία να βρεθούν με 

μία εξόρμηση στα Σπάτα σε έναν χώρο με 
πολλές ευκαιρίες για νέες συνεργασίες ή 
για μία απλή καταγραφή της αγοράς σήμε-
ρα. Άλλωστε αυτό που περιμένουν οι διορ-
γανωτές είναι πολλοί επισκέπτες να επισκε-
φθούν περισσότερες από μία αίθουσες και 
έτσι να εκμεταλλευτούν στο έπακρο την πο-
λυποικιλία που θα έχουν απλωμένη μπρο-
στά τους. Επιπλέον, η μεγάλη συμμετοχή 
των εμπόρων αποδεικνύει και κάτι άλλο: Ότι 
η εν λόγω έκθεση αποτελεί αναμφισβήτη-
τα ένα άρτιο επαγγελματικό εργαλείο δειγ-
ματισμού αντάξιο εφάμιλλων ευρωπαϊκών 
διοργανώσεων, δικαιώνοντας για άλλη μία 
φορά την απόφαση του ΣΕΒΠΠΑ να απο-
τελεί μέρος αυτής της μεγάλης επιτυχίας. 
Άλλωστε η έκθεση αυτή είναι στρατηγικά 
τοποθετημένη στο ημερολόγιο και «εκμε-
ταλλεύεται» καλύτερα από κάθε άλλη, την 
εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 
που την ακολουθεί.

Πρόσβαση
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ΡΟΥΣΣΟΥ ΜΑΡΘΑ 
LamaJama
ΣΑϊΤΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.  
GIfTSandfIGureS
ΣΝΑϊΝΤΕΡ Α.Ε.
ΤζΙΤζΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  
arGy TOyS 
ΤΣΙΡΩΝΗΣ Α.Ε. 
ΧΑΡΙΣΤΟΣ Δ. - ΓΟΥΣΗΣ Δ. Ο.Ε. 
ΟΙΚΟ-ΠΕΝ
ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  
amazInG LITTLe mIndS 
ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Ε.Γ.Ε.Ε.
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν. Α.Ε.Β.Ε.  
phILOS TOyS
ΨΑΛΤΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.  
KIDDO

      

GO WIreLeSS Α.Ε.
nexT Α.Ε. 
paxOS Α.Β.Ε.Ε. 
pLayhOuSe Ε.Π.Ε. 
zITa TOyS a.e.
ΑΔΑΜΗΣ Π. ΑΝΔΡΕΑΣ 
aΦΙΣΕΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
RAbbIT 
ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ   
ΑΝΕΛΙΞΗ 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Β. - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. Ο.Ε. 
ΠΕΤΑΛΟ 
ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α.Ε. 
ΒΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ Ε.Π.Ε. 
TOyLand
ΒΕΡΓΟΥ ΝΙΚΗ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.  
dOmInO 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
mOdIanO 
ΓΙΟΒΑΣ Α.Ε.  
GIm S.a. 
ΓΚΑΡΓΚΑΒΟΥζΗ ΚΥΡΙΑΚΗ  
Sunday arT and hOBBy
ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Α. ΓΟΥΝΑΡΙΔΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε.  
Gram TOyS
ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε.  
BuLa 
ΔΕΣΥΛΛΑΣ Α. ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε. 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΔΕΣΥΛΛΑΣ
ΚΑΛΑΝΤζΗΣ Α. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
puzzLe & GameS 
ΚΑΤΣΙΚΕΡΟΣ Ν. & Γ. Ο.e. 
dOLyTOyS
ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΓΕΡ. ΦΩΤΙΟΣ  
fK TOyS 
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΑΔΕΛΚΟ - panCO CarTa
ΚΟΥΣΠΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & anTΩΝΙΟΣ Ο.e. 
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΑ 

2014

*Αναφέρονται οι εκθέτες μέχρι τη στιγμή που τυπώθηκε το περιοδικό.
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Μετρώντας 34 χρόνια στον χώρο του ποιοτικού παιδικού παι-
χνιδιού, η Τσιρώνης Ξύλινα Παιχνίδια και Λοτζίστικς Α.Ε. είναι μία 
από τις κορυφαίες εταιρείες παραγωγής και διανομής παιχνι-
διών στην Ελλάδα. Η επιχείρηση λειτουργεί ως αντιπρόσωπος, 
αποκλειστικός διανομέας και κατασκευαστής αμιγώς ποιοτικών 
προϊόντων για το παιδί και το δωμάτιό του, καθώς και νοσταλγι-
κών αντικειμένων για συλλέκτες. 

Η εταιρία αποτελεί το δημιούργημα του Σάββα Τσιρώνη, ο οποίος από πολύ νωρίς είχε ασχοληθεί 
με το εμπόριο. «Κάποια στιγμή πριν 30 χρόνια, -μας αποκάλυψε - βγαίνοντας σε εκθέσεις στο 
εξωτερικό, γνώρισε το εκπαιδευτικό ξύλινο παιχνίδι, το οποίο τότε, ήταν σχετικά άγνωστο στην 
Ελλάδα. Αποφάσισε λοιπόν ότι αυτή είναι μία αγορά που πραγματικά έχει ενδιαφέρον αλλά και 
ουσία για την Ελληνική κοινωνία, την εκπαίδευση των παιδιών και την οικολογική τους συνείδηση. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι για πολλά χρόνια το ξύλινο παιχνίδι δεν ήταν αποδεκτό από πολλούς, 
την ίδια στιγμή όμως υπήρχαν πάντα στις εκθέσεις κάποιοι οι οποίοι το λάτρευαν και αποφάσι-
ζαν να επενδύσουν πάνω στο οικολογικό και ποιοτικό εκπαιδευτικό παιχνίδι ».

Τσιρώνης Ξύλινα Παιχνίδια και Λοτζίστικς Α.Ε

Ξύλο και ποιότητα



Η επιλογή του Σάββα Τσιρώνη να επικεντρωθεί 
στο ξύλο και την ποιότητα απεδείχθη σοφή, 
αλλά και διορατική. Σταδιακά τα παιχνίδια από 
φυσικά υλικά, λόγω της ανάπτυξης του οικο-
λογικού κινήματος άρχισαν να αποκτούν δυ-
ναμική κι έτσι κατά τις αρχές της δεκαετίας του 
90 είχαν αναπτύξει πολύ καλύτερα την εικόνα 
τους αλλά και την προβολή τους προς το κοι-
νό, όπως μας εξήγησε ο Θάνος Τσιρώνης. 
Έτσι, μαζί με την αγορά για τα ποιοτικά ξύλινα 
παιχνίδια, συνέχισε να μεγαλώνει και η επιχείρη-
ση, και μαζί της αυξάνονταν και οι πωλήσεις. 
Παράλληλα όμως άρχισε να αυξάνει και ο 
αριθμός των εταιριών που αντιπροσωπεύο-
νταν, καθώς και οι κατηγορίες των προϊόντων. 
Σήμερα λοιπόν, μετά από την πολυετή πείρα 
που έχει αποκομίσει η επιχείρηση, έχει την τιμή 
να διατηρεί την φήμη του προμηθευτή με τις τα-
χύτερες και πιο ακριβείς παραδόσεις έχοντας 
μόνιμα σε απόθεμα πάνω από το 85% των 
κωδικών που διανέμει. Παράλληλα της δίνεται 
η δυνατότητα «εκμεταλλευόμενη» την τεχνο-
γνωσία τόσων ετών να διατηρεί και έναν πλή-
ρως εξοπλισμένο χώρο για τη δραστηριότητα 
των Logistics άλλων εταιρειών καλύπτοντας τις 
ανάγκες τους για τη βόρεια Ελλάδα και τις εξα-
γωγές στα Βαλκάνια. 

Έμφαση στην ασφάλεια  
και στο καλό παιχνίδι

Οι κατασκευαστές που επιλέγει να αντιπροσω-
πεύει η Τσιρώνης Α.Ε. έχουν βαθιά και επιστη-
μονική γνώση του αντικειμένου τους, διαθέ-
τουν πολύχρονη πείρα και αισθητική δίνοντας 
πάντα έμφαση στον αυστηρό ποιοτικό έλεγχο 
των προϊόντων τους, χρησιμοποιώντας ανθε-
κτικά και οικολογικά (μη τοξικά) υλικά.
Τα προϊόντα που διαθέ-
τει στην αγορά η Τσιρώ-
νης Α.Ε. απευθύνονται 
σε όλες τις ηλικίες που 
σίγουρα θα βρουν κάτι 
πάρα πολύ ενδιαφέρον 
μέσα στους 6.500 κω-
δικούς προϊόντων που 
προέρχονται από 120 
προσεκτικά επιλεγμένες 
κατηγορίες ειδών. Τα 
παιδικά παιχνίδια που 
προσφέρει η επιχείρη-
ση, στο σύνολό τους 

ενισχύουν την κινητικότητα, την παρατηρητι-
κότητα, τη μνήμη και την εφευρετικότητα των 
παιδιών, ενώ αποτελούν ιδανικό μέσο για την 
κοινωνικοποίησή τους.
Το 1999 η Τσιρώνης καινοτομεί στον χώρο 
του παιχνιδιού και δημιουργεί ένα ηλεκτρονικό 
κατάστημα χονδρικής πώλησης Business to 
Business το οποίο απαντά στη διεύθυνση www.
tsironis.gr . Σύμφωνα με τα μέλη της διοίκησης 



της εταιρίας, αυτή τη στιγμή ως ένας από 
τους πρωταρχικούς στόχους που έχουν τε-
θεί είναι η ανανέωση αυτού του ιστότοπου. 
Η φιλοσοφία του νέου ηλεκτρονικού κατα-
στήματος ακολουθεί πιστά την πορεία της 
εταιρείας και θα καινοτομήσει και πάλι δίνο-
ντας στον χρήστη μία σειρά από νέες δυνα-
τότητες. Όλα αυτά βάση του σχεδιασμού θα 
πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 
2014 οπότε και το νέο site θα είναι στον «αέρα».
 Χρονιά σταθμό για την εταιρεία αποτέλεσε το 
2009 όταν και μεταφέρθηκε στις νέες ιδιόκτητες 
εγκαταστάσεις της, στην βιομηχανική περιοχή 
της Θέρμης . Εκεί σε περισσότερα από 2000 τ.μ. 
αποθηκευτικού χώρου και 800 τ.μ. γραφείων, 
της δόθηκε η δυνατότητα να προγραμματίζει 
για το μέλλον πατώντας σε στέρεες βάσεις και 
έχοντας τη δυναμική που μπορούν να δώσουν 
οι σωστές υποδομές. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε 
όλο το κτήριο χρησιμοποιήθηκαν συστήματα 
κλιματισμού εξοικονόμησης ενέργειας καθώς 
και εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκής ενέργειας 
που έκαναν το χώρο της εταιρίας στο μεγαλύ-
τερο βαθμό φιλικό προς στο περιβάλλον.

Κατασκευές και εξαγωγές

Παρά τον κεντρικό της εισαγωγικό προσανα-
τολισμό, η Τσιρώνης Α.Ε. έχει και κατασκευα-
στικό τμήμα το οποίο -όπως μας εξήγησε ο 
Θάνος Τσιρώνης- δεν είναι in house, καθώς η 
παραγωγή γίνεται στη Γερμανία και στην Κίνα, 
ενώ τα προϊόντα έρχονται στην Ελλάδα όπου 
υπάρχει ένα δημιουργικό τμήμα και ένα τμήμα 
συσκευασίας. Πρόκειται για τα προϊόντα της 

“συλλογής Ανέμη”, τα οποία για 
περισσότερο από μία δεκαετία 

έχουν δώσει άλλη δυναμική 
στην εταιρεία προσφέρο-
ντας μία δημιουργική “νότα” 
στην Ελληνική αγορά με 

παιδικά προϊόντα που ανήκουν σε κατηγορίες 
όπως μουσικά παιδικά όργανα, διακοσμητικά, 
σπαζοκεφαλιές και επιτραπέζια. Επιπλέον το 
2014 στην οικογένεια της εταιρείας προστέθη-
κε και η “SVOORA” η οποία έχει αναλάβει έναν 
ακόμη πιο δημιουργικό ρόλο και βάζει το δικό 
της «λιθαράκι» στο χώρο του παιχνιδιού καθώς 
παρουσιάζει μία σειρά δικών της προϊόντων με 
εξαιρετικό design. Το  Φεβρουάριο του 2014 ξε-
κίνησε με την πρωτότυπη σειρά διακόσμησης 
των «Εσπερίδων» που πήραν μέρος στη διεθνή 
έκθεση της Φρανκφούρτης και από την πρώτη 
στιγμή κέρδισαν τους ξένους αγοραστές από 
πέντε χώρες. 
Για την ώρα πάντως, στο μεγαλύτερο μέρος της 
η επιχείρηση είναι επικεντρωμένη στην ελληνική 
αγορά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν κοιτάζει 
προς τα έξω. «Η εξαγωγική μας δραστηριότητα 
είναι μικρή θα έλεγα -παραδέχεται ο Θάνος Τσι-
ρώνης- καθώς αυτή τη στιγμή φτάνει στο 15% 
του κύκλου εργασιών μας». Βέβαια μπορεί ο κύ-
κλος εργασιών να προέρχεται κυρίως από την 
Ελλάδα, το ενδιαφέρον όμως και οι βλέψεις της 
εταιρίας είναι σαφώς και προς τα έξω. Και αυτό 
δεν είναι κάτι που η Τσιρώνης Α.Ε. το σκέφτη-
κε τα τελευταία χρόνια λόγω κρίσης. «Αυτή την 
τάση την είχαμε και πριν το 2009 -τονίζει ο κύρι-
ος Τσιρώνης- όμως η διαδικασία του να παρά-
γεις και παράλληλα να πρέπει να εξελιχθείς στη 
σημερινή αγορά, αυτό απαιτεί χρόνο. Όμως ο 
βασικότερος λόγος που κάνουμε πάντα προ-
σεκτικά βήματα είναι διότι αντιπροσωπεύοντας 
τόσες σημαντικές εταιρείες για τα παιδιά έχουμε 
μάθει ότι ένα προϊόν πρέπει να είναι προσεγμένο 
από κάθε άποψη πριν βγει στην αγορά. Αναμφι-
σβήτητα η οικονομική κρίση οδηγεί τους πάντες 

προς το εξωτερικό, όμως στην δική μας περί-
πτωση οι πωλήσεις μας εντός Ελλάδος εί-

χαν άνοδο τα τελευταία χρόνια. Άρα οι 
εξαγωγές δεν είναι διέξοδος ανάγκης 
για μας, είναι όμως ένας σημαντι-
κότατος δρόμος για την ανάπτυξη. 
Και αυτό ισχύει και τώρα ίσχυε και 
πριν».



Η περιπλάνηση στις εταιρείες που αντι-
προσωπεύει η Τσιρώνης Α.Ε. είναι μεγάλη 
και ευφάνταστη, μιας και αποτελούν την 
«αφρόκρεμα» των εργοστασίων ποιοτικού 
παιδικού παιχνιδιού παγκοσμίως. 
Στην κορυφή η γαλλική εταιρεία-φαινόμενο 
Djeco, με περισσότερους από 1.200 κωδι-
κούς σε δεκάδες κατηγορίες που περικλεί-
ουν όλες τις παιδικές ηλικίες από 0 έως και 
15 ετών. Έχει κερδίσει τα βλέμματα του ποι-
οτικού παιχνιδιού σε περισσότερες από 74 
χώρες. 
Η Haba, μία από τις σημαντικότερες εταιρεί-
ες ποιοτικού παιδικού προϊόντος στον κό-
σμο, εδώ και 74 χρόνια κατέχει ηγετικό ρόλο 
στο χώρο του παιχνιδιού.
Η Pin Toys, από την Ταϊλάνδη, με πολυετή 
πείρα στην κατασκευή ξύλινων παιδικών 
παιχνιδιών και μικρών παιδικών επίπλων.
Η Sigikid, μία από τις σημαντικότερες εται-
ρείες στο υφασμάτινο παιδικό και βρεφικό 
παιχνίδι έχει κάνει θεσμό τον ποιοτικό της 
έλεγχο με ένα δικό της εσωτερικό σύστημα 
απόλυτα αποδεκτό από την παγκόσμια βι-
ομηχανία. 
Επίσης από φέτος τον Ιούλιο στις εταιρίες 
που αντιπροσωπεύει η Τσιρώνης Α.Ε. προ-
στέθηκε και η Αμερικάνικη Radio Flyer, η 
κλασική εταιρεία παιδικών οχημάτων (τρί-
κυκλα, πατίνια κλπ). 
Και η λίστα συνεχίζεται με τις: Quut (πολυ-
βραβευμένα παιχνίδια παραλίας), Nostalgic 
Art (χρηστικά αντικείμενα με απεικονίσεις 
παλαιών διαφημίσεων), Animal Planet 
(ζώα, δεινόσαυροι κλπ), Zoggs (εταιρεία ει-
δών κολύμβησης), Eitech – Teifoc (μία οι-
κογένεια εταιρειών με όραμα την παροχή 
παιδικών κατασκευών από φυσικά υλικά), 
Lima (τα πασίγνωστα ηλεκτρικά τραινά-
κια) και άλλες. Αξίζει δε να αναφέρουμε ότι 

Οι εταιρίες που αντιπροσωπεύει η Τσιρώνης Α.Ε.

εκατοντάδες από τα προϊόντα αυτά είναι βρα-
βευμένα για τη ποιότητα, το σχεδιασμό καθώς 
και την εκπαιδευτική τους αξία και αυτός είναι 
άλλωστε και ο λόγος που φιλοξενούνται σχε-
δόν σε όλα τα μουσεία παιδικού παιχνιδιού του 
κόσμου.
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Συνέντευξη 
με τον
Υφυπουργό 
Ανάπτυξης
Γεράσιμο 
Γιακουμάτο

Από τις αρχές Ιουλίου, ο νέος Υφυπουργός Ανάπτυξης, 
υπεύθυνος για τα θέματα που αφορούν το ΣΕΒΠΠΑ, είναι ο 
Γεράσιμος Γιακουμάτος. Γνωστός για τον τρόπο με τον οποίο 
εκφράζεται πολιτικά, πάντα επικοινωνιακός και χωρίς ποτέ 
να αποφεύγει τις δημόσιες τοποθετήσεις, απάντησε άμεσα 
στο κάλεσμά μας για μία συνέντευξη γύρω από τις ανάγκες 
της αγοράς, τις τιμές, το παρεμπόριο, αλλά και τη φορολογία 
των επιχειρήσεων, κι ας μην είναι θέμα της δικής του αρμο-
διότητας.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Παρεμπόριο:
«Όπου δεν πίπτει 

λόγος...»



Η κρίση ήταν αμείλικτη με το εμπόριο και τα 
λουκέτα έγιναν στη χώρα μας κοινωνικό 
φαινόμενο. Το μόνο ελπιδοφόρο νέο είναι 
ότι το 2013 φαίνεται πως πιάσαμε πάτο 
και έτσι πολύ πρόσφατα η καταναλωτική 
δαπάνη πέρασε σε ισχνά θετικό πρόσημο.  
Από την άλλη, η ανάπτυξη που ήταν βασι-
σμένη στην ιδιωτική κατανάλωση αποδεί-
χθηκε ότι στηριζόταν σε πήλινα πόδια. Προ-
τίθεστε να κάνετε κάτι παραπάνω για την 
τόνωση του εμπορίου, ή απλά θα πρέπει να 
περιμένουμε να αρχίσει ο Έλληνας να κατα-
ναλώνει για να ξαναζωντανέψουν οι βιτρί-
νες των εγκαταλελειμμένων καταστημάτων;

Η ιστορία έχει δείξει πως σε κάθε περίοδο μεγάλων 
οικονομικών ανατροπών και μεταβολών, όλοι στρέφο-
νται στο κράτος για να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες, να 
προάγει τον ανταγωνισμό και να βελτιώσει τη λειτουργία 
της αγοράς. Όμως να ξεκαθαρίσουμε το μύθο απέναντι 
στην πραγματικότητα. Ο μύθος μιλά για ακριβή αγορά που 
στην πραγματικότητα φαίνεται ακριβή μόνο και μόνο γιατί 
δεν υπάρχει χρήμα στα νοικοκυριά και η πραγματικότητα 
αφορά κάποια όντως ακριβά προϊόντα, στα οποία όμως ο 
καταναλωτής μπορεί να γυρίσει την πλάτη και να επιλέξει 
άλλα, εξίσου καλής ποιότητας και ανεκτής τιμής. Σε είδη 
τροφίμων ή καθαριστικών για παράδειγμα, η ιδιωτική ετι-
κέτα των σούπερ μάρκετ βοηθά τον φτωχό καταναλωτή να 
επιλέξει προϊόντα που μπορεί να μην είναι επώνυμα, είναι 
όμως το ίδιο ποιοτικά. Σας επισημαίνω ότι στην Ελλάδα 
της κρίσης η ιδιωτική ετικέτα έχει κατακτήσει το 25% των 
καταναλωτών ενώ στην Ευρώπη το 40% επιλέγουν αυτά τα 
προϊόντα. Προ κρίσης στην πατρίδα μας η ιδιωτική ετικέτα 
δεν ξεπερνούσε το 5% στις επιλογές των καταναλωτών. 
Ωστόσο αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι 
να τονωθεί το εμπόριο και να ξεφύγει η αγορά από τον 
στραγγαλισμό που υφίσταται.

Οι έλεγχοι στην αγορά για προϊόντα - μα-
ϊμούδες, και γενικώς για τα προϊόντα που 
έχουν φτάσει στη χώρα μας με παράνομη 
εισαγωγή, δεν φαίνεται να αποδίδουν τα 
δέοντα. Ιδίως στο χώρο των παιδικών παι-
χνιδιών, κάθε εορταστική περίοδο βλέπουμε 
πλανόδιους να πωλούν παιχνίδια αμφιβό-
λου ποιότητας και προέλευσης. Τί σχεδιάζετε 
να κάνετε για να βελτιωθεί αυτή η εικόνα και 
πως θα πείσετε τον καταναλωτή που πιέζε-
ται ακόμη οικονομικά λόγω της κρίσης, να 
μην επιλέγει τέτοιου είδους προϊόντα;

Τόσο το Υπουργείο Ανάπτυξης όσο και το Δημόσιας Τά-
ξης, το Εμπορικής Ναυτιλίας και το Οικονομικών ενώνουν 
τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του 
παραεμπορίου στο σύνολό του. Το πρόβλημα των κα-
κέκτυπων και των παράνομων προϊόντων πρέπει πρώτα 



να αντιμετωπιστεί στα τελωνεία και να ακολουθήσουν τα 
σημεία πώλησης. Και πρόκειται για ένα θέμα για το οποίο 
η οργανωμένη πολιτεία αλλά και οι πολίτες πρέπει να τη-
ρούν κοινή στάση. Τις επόμενες ημέρες τίθεται σε ισχύ η 
Υπουργική Απόφαση που αφορά την «Κωδικοποίηση των 
Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Αγαθών και Παροχής 
Υπηρεσιών». Πρόκειται για ένα εκσυγχρονισμένο μο-
ντέλο αγορανομικού κώδικα όπου καλύπτεται η ανάγκη 
επιμέρους διορθωτικών παρεμβάσεων, με σκοπό την 
περαιτέρω διευκόλυνση των εμπόρων και τη μεγαλύ-
τερη διασφάλιση των καταναλωτών. Στήνουμε πλαίσιο 
για την υποστήριξη των καταναλωτών καθώς όπου δεν 
πίπτει Λόγος, πίπτει Ράβδος. Πρέπει όμως να πω ότι το 
Συντονιστικό Κέντρο Αντιμετώπισης Παραεμπορίου είναι 
το βασικό όργανο που επεμβαίνει άμεσα με ελέγχους σε 
μία προσπάθεια να παταχθεί το παραεμπόριο. Σας θυμίζω 
ότι μόνο το 2013 έγιναν 131.349 έλεγχοι (αύξηση 431% 
σε σχέση με το 2012), ενώ κατασχέθηκαν 10.793.372 
προϊόντα (αύξηση 425 % σε σχέση με το 2012). Σε λίγες 
εβδομάδες θα μπορώ να ανακοινώσω στοιχεία για το 
πρώτο εξάμηνο του 2014 αν και οι πρώτες ενδείξεις 
δίνουν ακόμα μεγαλύτερη αύξηση των ελέγχων. Όμως 
αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Η καταναλωτική συνείδηση 
είναι ίσως το βασικότερο μάθημα που λείπει από την 
εκπαίδευση. 

Η ιδέα «δωρεάν προϊόντα χωρίς απόδει-
ξη» ήταν ένα ωραίο επικοινωνιακό τρικ, το 
οποίο ελάχιστα άλλαξε τις συνήθειες των 
Ελλήνων όσον αφορά στην έκδοση απόδει-
ξης. Έχετε κάποια στοιχεία για το αν βοήθη-
σε στην έκδοση περισσότερων αποδείξεων, 
ή σκέφτεστε να προχωρήσετε σε κάποια 
νέα πολιτική που θα επιβραβεύσει τον πο-
λίτη ώστε να ζητάει απόδειξη στις συναλ-
λαγές του με τους επαγγελματίες, ώστε να 
εξαλειφθεί το φαινόμενο της συναλλαγής 
γύρω από το ΦΠΑ;

Η ακράτεια των συνθημάτων και των επικοινωνιακών τρικ 
δεν με αφορούν. Η έκδοση αποδείξεων είναι επιβεβλη-
μένη από το νόμο. Η συλλογή αποδείξεων το ίδιο. Από κει 
και πέρα η καταναλωτική συνείδηση εμπεριέχει και την 
υποχρέωση των πολιτών να ζητούν αποδείξεις για κάθε 
αγορά και κάθε υπηρεσία. Πρέπει να ζητάμε αποδείξεις 
για το σύνολο της καταναλωτικής μας δραστηριότητας. 
Και αυτό να γίνει συνείδηση σε όλους γιατί είναι το ση-
μαντικότερο βήμα για να πατάξουμε τη φοροδιαφυγή. 

Και μιας και είπα ΦΠΑ, τελικά θα «σώσου-
με» το χαμηλό ΦΠΑ στην εστίαση; Η τρόικα 
έρχεται με άγριες διαθέσεις όσον αφορά 
αυτό το θέμα καθώς επιμένει ότι του χρόνου 
θα έχουμε μία τρύπα 2 δισ. Εμείς από την 
άλλη θέλουμε να τους πείσουμε για μείω-
ση του ΕΦΚ στα καύσιμα. Πιστεύετε ότι θα 

πετύχουμε να μειωθεί η τιμή του πετρελαίου 
θέρμανσης και να διατηρηθεί (αν όχι και να 
επεκταθεί) ο χαμηλός ΦΠΑ;

Η Ελληνική Κυβέρνηση παλεύει για να σταθεί η χώρα και 
πάλι στα πόδια της και έχει πετύχει σημαντικές επιτυχίες 
μέχρι σήμερα. Στη δύσκολη πορεία της αναγκάστηκε 
να κάνει κάποιες «αδικίες» εις βάρος μεγάλων τμημά-
των του ελληνικού λαού που έχουν υποστεί τεράστιες 
απώλειες στα εισοδήματά τους εξαιτίας πολλών φόρων. 
Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει πως οι αδικίες 
αυτές θα διορθωθούν τμηματικά όταν η οικονομία το 
επιτρέψει. Η μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ στην 
εστίαση είχε θετικά αποτελέσματα και είναι αναγκαίο να 
παραμείνει και εφόσον είναι εφικτό να μειωθεί και άλλο. 
Όσον αφορά τη μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα είναι κάτι 
που συζητάει η Κυβέρνηση με τους δανειστές μας και 
θεωρώ πως θα υπάρξει και δική τους θετική ανταπόκριση 
στο αίτημά μας αυτό. 

Ποιες πολιτικές μπορείτε να υιοθετήσετε από 
την πλευρά σας για την αντιμετώπιση των 
κόκκινων δανείων των επιχειρήσεων;  

Το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί με την πρέπουσα κοι-
νωνική ευαισθησία και να δοθεί μάχη ώστε να μπορέσουν 
να διασωθούν επιχειρήσεις που έχουν την δυνατότητα να 
ρυθμίσουν τα χρέη τους και να ορθοποδήσουν και πάλι. 
Επειδή δεν είναι στον τομέα ευθύνης μου δεν θα ήθελα 
να πω κάτι περισσότερο για ένα τόσο σοβαρό θέμα που 
αγγίζει χιλιάδες οικογένειες. 

Οι τράπεζες αναφέρονται συνεχώς σε αυτό 
το θέμα δίνοντάς του διάσταση προϋπόθε-
σης για να αρχίσει η χρηματοδότηση των 
εταιριών και να υπάρξει ρευστότητα στην 
αγορά.

Οι ελληνικές τράπεζες μετά την ανακεφαλαιοποίησή τους 
είναι από τις πιο βιώσιμες ανάμεσα στα 28 κράτη μέλη 
της Ε.Ε, επομένως πρέπει και αυτές να συνεισφέρουν 
με τη χορήγηση δανείων με εγγυήσεις. Όσο οι κάνουλες 
των τραπεζών παραμένουν κλειστές είναι αδύνατον να 
υπάρξει ανάπτυξη στη χώρα μας. Δεν υπάρχει πουθενά 
στον κόσμο μοντέλο που να υπάρχει ανάπτυξη της αγο-
ράς χωρίς τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων από τις 
τράπεζες. 

Το γάλα και η τιμή του ήταν ένα πολύ μεγά-
λο θέμα που μάλλον «έφαγε» ολόκληρη την 
προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου σας. 
Τα πράγματα όμως στον κλάδο εξακολου-
θούν να είναι οριακά, καθώς ο κατανα-
λωτής δεν είδε τις τιμές να πέφτουν και ήδη 
ακούγονται φήμες ότι έρχονται δύο μεγάλα 
«κανόνια» από ελληνικές γαλακτοβιομηχανί-
ες. Τελικά μήπως είχαν δίκιο οι επικριτές των 
παρεμβάσεων στο γάλα που έλεγαν πως οι 
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μεταρρυθμίσεις ήταν βούτυρο στο ψωμί των 
ξένων γαλακτοβιομηχανιών εις βάρος του 
ελληνικού πορτοφολιού;

Γίνεται μια μεγάλη διαβούλευση με όλους τους φορείς 
που επηρεάζουν την τιμή των γαλακτοκομικών προϊό-
ντων (παραγωγούς , μεσάζοντες , εταιρείες, πωλητές) 
και έχουν εξαχθεί χρήσιμα συμπεράσματα. Κανείς δεν 
«τρώει» κάποιον και όλοι στην πολιτική κρινόμαστε από 
τα αποτελέσματα που φέρνουμε. Στόχος μας είναι να 
μειωθεί η τιμή του γάλακτος και βασικών προϊόντων δια-
τροφής. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για 
να ανακουφίσουμε χιλιάδες νοικοκυριά που τα φέρνουν 
δύσκολα βόλτα. Έχω ξαναπεί πως εάν δεν πετύχω τον 
σκοπό μου να πέσουν οι τιμές σε μια σειρά ειδών πρώτης 
ανάγκης για την ελληνική οικογένεια θα παραιτηθώ. Δεν 
έχω κανένα λόγο να κρατάω καμιά καρέκλα εάν είμαι 
ανεπαρκής στο να φέρω αποτέλεσμα. Άλλωστε ποτέ δεν 
ζήλεψα καρέκλες και πάντα υπήρξα αγωνιστής για όσα 
πιστεύω. Στόχος μου είναι οι ελληνικές γαλακτοβιομηχα-
νίες να αντέξουν το διεθνή ανταγωνισμό αλλά όχι φυσικά 
εις βάρος του καταναλωτή. Φαινόμενα αισχροκέρδειας 
δεν θα γίνουν ανεκτά και φυσικά φαινόμενα καρτέλ θα 
παταχθούν με κάθε κόστος. 

Ποιες πολιτικές θα προωθήσετε για τη βελτί-
ωση των αδειοδοτήσεων των επιχειρήσεων 
στην Αττική;

Όσο πιο γρήγορα και με λιγότερες διαδικασίες γίνεται το 
άνοιγμα μιας επιχείρησης τόσο θα μπορούμε να νιώθουμε 
αισιόδοξοι πως η οικονομία μας θα ανακάμψει. Δεν είναι 
δυνατόν να ταλαιπωρείται κάποιος που θέλει να επεν-
δύσει στην πατρίδα μας μήνες ολόκληρους για να πάρει 
μια άδεια λειτουργίας καταστήματος. Μόνο τα απολύτως 
απαραίτητα έγγραφα που εξασφαλίζουν τη νομιμότητα και 
τίποτα άλλο. Στόχος μας είναι να απλοποιηθούν οι διαδι-
κασίες έτσι ώστε να καταφέρουμε να γίνουμε και εμείς 
μια χώρα όπου μέσα σε λίγες μέρες θα μπορεί κάποιος 
να ανοίξει την επιχείρησή του. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός 
έχει αναφερθεί στις δυσλειτουργίες που υπήρξαν σε 
αυτό τον τομέα και η κατεύθυνση είναι πως πλέον δεν θα 
ταλαιπωρείται κανένας πολίτης που θέλει να ασχοληθεί με 
το επιχειρείν, αντιθέτως το Κράτος θα σταθεί αρωγός σε 
κάθε προσπάθεια νέου επιχειρηματία να ανοίξει την επι-
χείρησή του. Λιγότερα δικαιολογητικά, ξεκάθαροι κανόνες 
για όλους και κυρίως σταθεροί κανόνες φορολόγησης που 
δεν θα αλλάζουν από χρόνο σε χρόνο είναι το τρίπτυχο 
που θα φέρει ανάπτυξη και θα μας βγάλει από το τέλμα. 
Στρατηγικός στόχος της κυβέρνησης είναι να μειώσει το 
συντελεστή φορολόγησης για επιχειρήσεις στο 15%. Αυτό 
είναι κάτι που θα επιτευχθεί σε βάθος χρόνου. Αυτός όμως 
που θα έρθει στη Πατρίδα μας για να επενδύσει πρέπει να 
γνωρίζει σε βάθος πενταετίας τον τρόπο φορολόγησης και 
κυρίως να υπάρξουν επιτέλους σαφείς κανόνες λειτουρ-
γίας των επιχειρήσεων και έλεγχος αυτών.
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Οι Έλληνες
στρέφονται

στη Νυρεμβέργη
Η Μέκκα

των Παιχνιδάδων

Κάθε χρόνο στα τέλη Ιανουαρίου, 
όλοι οι δρόμοι των παιχνιδάδων 

καταλήγουν στη Νυρεμβέργη. Στη 
Μέκκα της βιομηχανίας της διασκέ-
δασης μικρών και μεγάλων. Όπως 

λοιπόν κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, 
από τις 28 Ιανουαρίου έως τις 2 Φε-

βρουαρίου 2015 στη Νυρεμβέργη 
συναντιούνται όλες οι διεθνείς αγο-

ρές παιχνιδιού. Διάσημες μάρκες, 
νεοσύστατες επιχειρήσεις, υπεύθυνοι 
εφοδιασμού μεγάλων αλυσίδων, ανε-

ξάρτητοι έμποροι και πολυάριθμοι 
εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης 
μετατρέπουν την έκθεση παιχνιδιού 
στο σημαντικότερο γεγονός παγκο-
σμίως στον κλάδο του παιχνιδιού. 
Για έξι ημέρες οι μεγαλύτεροι και 

σημαντικότεροι επαγγελματίες του 
χώρου κάνουν επιχειρηματικές επα-

φές καθοριστικής σημασίας, εκεί 
γεννιούνται οι τάσεις της επόμενης 

χρονιάς και διακινούνται οι νεότερες 
πληροφορίες με τα νέα trends, τα 

καινούρια προϊόντα και τα τεχνολογι-
κά επιτεύγματα που δίνουν τον τόνο 

στο παγκόσμιο παιχνίδι. 

Οι αριθμοί έχουν τη σημασία τους
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, παντού στην πόλη 
της Νυρεμβέργης πλανάται ένα κλίμα ενθουσιασμού 
το οποίο είναι απαραίτητο να έχει νιώσει τουλάχι-
στον μία φορά όποιος δραστηριοποιείται στο χώρο 
του παιχνιδιού. Για έξι ημέρες στη γερμανική πόλη 
συγκεντρώνονται χιλιάδες εκθέτες και εταιρίες που 
δημιουργούν ένα μοναδικό μωσαϊκό ανθρώπων και 
προϊόντων που δεν βρίσκεται πουθενά αλλού. 

Στην Spielwarenmesse θα βρείτε: 
• 2.700 εκθέτες από περισσότερες από 60 χώρες

• 860 εκθέτες που δεν εκπροσωπούνται σε καμία 
 άλλη έκθεση

• 75.000 επισκέπτες από περισσότερες από  
 120 χώρες

• 25.000 επισκέπτες που έρχονται μόνο στην έκθεση 
 παιχνιδιού Spielwarenmesse

• 1 εκατομμύριο προϊόντα

• 75.000 καινοτομίες

Έχοντας λοιπόν όλα αυτά στο μυαλό τους, 21 Έλληνες 
επιχειρηματίες αποφάσισαν και φέτος να κάνουν το 
μεγάλο βήμα και να κλείσουν περίπτερο στη μεγα-
λύτερη έκθεση παιχνιδιού στον 
κόσμο. Ανάμεσα σε αυτούς είναι 
και η επιχείρηση  «Fly Balloons» 
η νεότερη συμμετέχουσα στην 
Νυρεμβέργη, καθώς φέτος θα 
έχει περίπτερο για δεύτερη συ-
νεχόμενη χρονιά. Το περιοδικό 
μας μίλησε με τον επικεφαλής 
της εταιρίας, τον κ. Κοσμά Κουρή 
με στόχο να καταγράψει τις σκέ-
ψεις του, τις προσδοκίες του και 
τους στόχους που έχει θέσει από 
αυτή την κίνηση. Μας τόνισε ότι 
στόχος της «Fly Balloons» είναι 
η διείσδυσή της σε νέες αγορές. 
«Στοχεύουμε σε νέους πελάτες 



-μας τόνισε- και τελικά ευελπιστούμε να εδραιωθούμε 
στην αγορά. Έχουμε θέσει βέβαια κάποιους στόχους 
και έχουμε κάποιες προσδοκίες από αυτή μας την 
κίνηση, σε κάθε περίπτωση όμως ένα τέτοιο άνοιγμα 
χρειάζεται κάποιο χρόνο για να αποφέρει τα προσδο-
κώμενα. Αυτή τη στιγμή πάντως βρισκόμαστε ακριβώς 
εκεί που σχεδιάσαμε όταν παίρναμε την απόφαση να 
χτίσουμε πάνω στη συμμετοχή μας στη Νυρεμβέργη». 

Όπως μας εξήγησε ο κ. Κουρής, η παρουσία της 
«Fly Balloons» στην Έκθεση ήταν το έναυσμα για τη 
δημιουργία ενός εξαγωγικού τμήματος. Όπως μας 
είπε η περσινή εκκίνηση ήταν καλή, με πελάτες που 
προήλθαν πρωτίστως μεν από την Ευρώπη, ξεπέρασαν 
όμως και τα όρια της Γηραιάς Ηπείρου, προσελκύο-
ντας πελάτες ακόμη και από την Αμερική. Σε κάθε 
περίπτωση η «Fly Balloons» είχε θέσει ως στόχο 
να διευρύνει τους ορίζοντές της. «Η εγχώρια αγορά 
δεν μπορεί να απορροφήσει όλα μας τα προϊόντα», 
μας λέει ο κ. Κουρής, για να συμπληρώσει: «Από την 
άλλη κάποια προϊόντα δεν τα σχεδιάσαμε καν για την 
Ελληνική αγορά». 

Όλες οι νέες τάσεις στη Νυρεμβέργη
Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά της έκ-
θεσης Spielwarenmesse είναι ότι συγκεντρώνει 
τον παλμό των σημαντικότερων νέων τάσεων στην 
παγκόσμια βιομηχανία του παιχνιδιού. Η έκθεση 
μετατρέπεται σε μια πλατφόρμα για καινοτομίες και 
συναρπαστικές εξελίξεις, ενώ δίνει την ευκαιρία 
στους επισκέπτες και εκθέτες να συμμετάσχουν σε 
πολύ σημαντικές ενημερωτικές εκδηλώσεις με τη 
μορφή διαλέξεων και παρουσιάσεων ειδικών επι-
χειρηματικών θεμάτων.

Trend Gallery
Η Νυρεμβέργη δίνει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία στις 
νέες τάσεις, γι’ αυτό και επιστρατεύει ειδικούς ανιχνευ-

τές που ταξιδεύουν σε όλο τον 
κόσμο και έχοντας ως γνώμονα 
τη διαίσθηση, αλλά και τις γνώσεις 
τους, δημιουργούν τη βάση για τη 
διεθνή πλατφόρμα τάσεων. Αυτό 
είναι το TrendGallery το οποίο 
παρουσιάστηκε για πρώτη φορά 
πέρυσι και πραγματικά «ξετρέ-
λανε» τους επισκέπτες. Φέτος 
λοιπόν θα βρίσκεται για δεύτερη 
χρονιά στην αίθουσα 3Α η οποία 
με τη φουτουριστική αρχιτεκτονι-
κή της μετατρέπει την επίσκεψη 
στο TrendGallery, μία μοναδική 
εμπειρία.



Toy Business forum
Και το Toy Business Forum ήταν μία νέα πρόσθεση 
στην περσινή Spielwarenmesse, στο οποίο κορυφαίοι 
ειδικοί προσφέρουν πολύτιμη τεχνογνωσία στους επι-
χειρηματίες, με δωρεάν σύντομες παρουσιάσεις που 
μεταδίδουν την εικόνα των αγορών και τις εξελίξεις σε 
αυτές, κάνοντας αναλύσεις με πρακτικές συμβουλές 
μάρκετινγκ και πωλήσεων. Το Toy Business Forum 
συνδιοργανώνεται με το TrendGallery και αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι του. 

Toy award
Η διάκριση ενός προϊόντος στην μεγαλύ-
τερη έκθεση παιχνιδιών είναι σίγουρα 
κάτι που όλοι θα ήθελαν να πετύχουν. 
Το ToyAward είναι ακριβώς αυτό και 
απονέμεται κάθε χρόνο στις καινο-
τόμες συμμετοχές της έκθεσης. Το 
ToyAward προσελκύει την προσοχή 
των μέσων ενημέρωσης και δίνει την 
ευκαιρία στους νικητές να προωθήσουν τα 
προϊόντα τους στο εμπόριο, καθώς η επιλογή των προ-
ϊόντων που βραβεύονται σε κάθε ηλικιακή κατηγορία 
γίνεται από μία εξειδικευμένη και αυστηρή επιτροπή. 

Τα χαρακτηριστικά που ψάχνουν οι κριτές είναι: 

• Η ικανοποίηση που δίνει το παιχνίδι

• Η αυθεντικότητα

• Η ασφάλεια

• Η ποιότητα κατασκευής

• Η έμπνευση και τέλος

• Η πιθανότητα επιτυχίας στα ράφια  
 των καταστημάτων.

1. AS Company
2. Bildo S. Mouratidis Co.
3. Chanos S.A.
4. V. Christakopoulos S.A.
5. Creative Concepts Hellas S.A. 
6. Diakakis Imports S.A.
7. Fly Balloons 
8. Gim S.A. 
9. Graffiti S.A.
10. Kavita Ltd.
11. Limneos S.A. 
12. Manopoulos S.A. 
13. Michael Perros S.A. Nicki
14. Mortino Kalamara Zoi
15. Paxos S.A. 
16. Philos Toys N. Christofilopoulos S.A.
17. Procos S.A. 
18. Stamatis Ioannidis & Son S.A.
19. Pilopiia Stamion S.A. 
20. Star John Papadopoulos and Co.
21. Verdes Innovations S.A. 

Οι Έλληνες της Νυρεμβέργης  
το 2015



Η εταιρία Star είναι μία από τις πλέον γνωστές εταιρίες 
κατασκευής μπαλών. Τα τελευταία 20 χρόνια έχει περά-
σει τα σύνορα της χώρας μας κατακτώντας  τις διεθνείς 
αγορές. Στέλνει τις μπάλες της σε 25 χώρες, έχοντας 
εδραιωθεί πλήρως στα Βαλκάνια και την Ανατολική 
Ευρώπη, ενώ τα προϊόντα της βρίσκονται  επίσης στην 
Ιταλία,  Βέλγιο, Σουηδία, Νορβηγία,  Μάλτα,  Κύπρο, αλλά 
ακόμη και στο Ντουμπάι και τη Νότιο Αφρική.

 Όπως τονίζει ο Χρήστος Παπαδόπουλος Μanaging  
Director  της εταιρείας «Η επιτυχία αυτή δεν ήρθε  τυχαία. 
Ήταν το αποτέλεσμα συστηματικής προσπάθειας, με 
στόχο την διεύρυνση των ξένων αγορών. Στην δύσκολη 
χρονική  περίοδο που διανύουμε η εξωστρέφεια είναι 
η μόνη λύση που μπορεί να προσφέρει σιγουριά σε μία 
εταιρεία. Βέβαια δεν είναι τόσο απλό να πεις ένα πρωί 
ότι επειδή έχουμε κρίση τώρα θα κάνουμε εξαγωγές. 
Και καθόλου απλό το να θεωρείσαι μία από τις τέσσερις 
καλύτερες εταιρείες παραγωγής ποιοτικής μπάλας στον 
κόσμο. Χρειάζονται πολλές μακροχρόνιες συντονισμένες 
και συγκροτημένες  προσπάθειες για να αποκτήσεις την 
εμπιστοσύνη των εκτός ορίων Ελλάδας πελατών, τόσο στα 
προϊόντα που εξάγεις , όσο και στο  να κάνεις  το όνομα 
της εταιρείας σου ένα ισχυρό και αξιόπιστο brand».

Αυτό που κάνει την Star επιτυχημένη εξωστρεφή εται-
ρεία είναι  τα ποιοτικά της προϊόντα  που προσφέρονται 
σε ανταγωνιστικές τιμές σε όλη την Ευρώπη και τις υπό-
λοιπες χώρες. «Οι εξαγωγές μας έχουν αυξητική πορεία 
–σημειώνει  ο κύριος Παπαδόπουλος- και από το 2011 
μέχρι και σήμερα παρατηρούμε μία ετήσια αύξηση που 
κυμαίνεται μεταξύ 15% και 20%. Και μάλιστα πιστεύουμε 

ότι λόγω της πολύ καλής προετοι-
μασίας  και των νέων συμφωνι-

ών που έχουμε κλείσει με τις 
εταιρείες  διανομής για την 
επόμενη χρονιά σε όλη 
την Ανατολική Ευρώπη, 
θα πετύχουμε ακόμη 
υψηλότερα νούμερα. Tο 
πόσο σημαντική ήταν η 

απόφαση της εταιρεί-
ας να επενδύσει στο 
κομμάτι των εξα-

γωγών πολλά χρό-
νια πριν φαίνεται 

Τα εξαγωγικά 
μυστικά μιας

ακριβώς σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία. Με 
το 50% του τζίρου της να πραγματοποιείται από πωλήσεις 
στο εξωτερικό αν μη τι άλλο δεν  αισθάνεται  τη μεγάλη 
ανασφάλεια που διακατέχει χιλιάδες επιχειρήσεις στη 
χώρα μας τα τελευταία χρόνια».

Για την Star η συνταγή της επιτυχίας συνίσταται   στο 
ότι  επενδύει πάρα πολύ στα συμβόλαια με τις μεγάλες 
εταιρίες του χώρου ( Disney , Marvel , Mattel, Hasbro, 
Nickelodeon, κλπ) ώστε να έχει δικαιώματα χρήσης 
των ηρώων που λατρεύουν τα παιδιά. «Αυτό πριν μία 
ή το πολύ δύο δεκαετίες δεν ήταν απαραίτητο –μας 
λέει  ο κύριος Παπαδόπουλος- σήμερα όμως είναι 
επιτακτική ανάγκη».

Επίσης σημαντικό για την επιτυχία της Star όπως μας 
το κατέγραψε ο ίδιος  είναι η τεχνογνωσία που διαθέτει  
και οι συνεχείς επενδύσεις σε  υψηλής τεχνολογίας 
μηχανολογικό εξοπλισμό. «Αυτό μας επιτρέπει να 
συμπιέζουμε το κόστος παραγωγής έτσι ώστε να βελ-
τιώνουμε συνεχώς την ανταγωνιστικότητά μας».

Εννοείται όμως ότι δυσκολίες δεν παύουν να υπάρχουν. 
Το “Country Risk “που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια 
η Ελλάδα σε όλες τις αγορές του εξωτερικού είναι το 
σημαντικότερο. Και μπορεί η Star να έχει πεντακάθαρη 
φήμη και λόγω της αξιοπιστίας της κάποτε να απολάμβα-
νε μακροπρόθεσμες πιστώσεις  από τους προμηθευτές 
της, σήμερα η κρίση την έχει βάλει κι εκείνη στο τσου-
βάλι της ελληνικής επιχειρηματικότητας όπου όλοι για 
να βάλουν παραγγελία καλούνται να προπληρώσουν την 
πρώτη ύλη ακόμη και μήνες  πριν. 

Σε κάθε περίπτωση, η Star είναι μία εταιρία που 
έχει καταφέρει να περάσει την κρίση νικήτρια, καθώς 
δεν είδε κάμψη στις πωλήσεις της αλλά ανάπτυξη, με 
αποτέλεσμα να ατενίζει με περισσότερη σιγουριά απ’ 
ότι ποτέ, το μέλλον.

Το αγαπημένο 
παιχνίδι  
της Ευρώπης
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Συνέντευξη 
με το

Διευθυντή 
Έρευνας 
του ΙΟΒΕ
Άγγελο  

Τσακανίκα 

Είναι ίδιον των ανθρώπων όταν βλέπουν κάτι που για χρόνια πάει 
άσχημα και ξαφνικά αλλάζει κατ’ ελάχιστον προς το καλύτερο, 

να βιάζονται για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα το συντομότερο 
δυνατόν. Έχει καταγραφεί μάλιστα ιστορικά ότι οι περισσότερες 

επαναστάσεις έχουν ξεκινήσει ακριβώς σε αυτή την περίοδο. Στο 
γύρισμα δηλαδή από το κακό προς το μέτριο, τότε που απαιτείται 

υπομονή. Είναι εύλογο λοιπόν όλοι οι Έλληνες να στρέφονται προς 
τους Οικονομολόγους με την ελπίδα να μάθουν τα μελλούμενα 

της οικονομικής πορείας της χώρας μας και πόσο γρήγορα αυτά 
θα αρχίσουν να φαίνονται για την τσέπη, την ανεργία και φυσικά 
την επιχειρηματικότητα. Όλα αυτά λοιπόν τα θέσαμε στον κύριο 

Άγγελο Τσακανίκα, τον επιστημονικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ του 
Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Μελετών.

Διέξοδος τα premium 
προϊόντα που έχουν 

μεγαλύτερη αξία
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Το 2013 ήταν όντως ο «πάτος»  
της κρίσης;

Ναι φαίνεται ότι το 2013 ήταν η τελευταία χρο-
νιά που είχαμε ύφεση και το 2014 βλέπουμε να 
υπάρξει μία σταθεροποίηση της Οικονομίας. 
Βέβαια μέχρι σήμερα έχουμε χάσει μέσα σε μία 
6ετία το ένα τέταρτο του προϊόντος μας, κάτι 
που δομικά είναι πάρα πολύ αρνητικό. Για το 
2014 τα πρώτα στοιχεία και από τη Στατιστική 
Υπηρεσία, αλλά και κάποιοι δείκτες, όπως η Βι-
ομηχανική Παραγωγή και το Λιανικό Εμπόριο, 
κινούνται με μικρότερο αριθμό μείωσης και φαί-
νεται να σταθεροποιείται η εικόνα. Ήδη μετά τα 
δύο πρώτα τρίμηνα που η ύφεση περιορίστηκε 
κάτω από τη μονάδα, το τρίτο τρίμηνο που εί-
ναι και το καλοκαιρινό, αναμένεται λόγω του 
Τουρισμού να είναι πολύ θετικό, και άρα πε-
ριμένουμε στο έτος να φτάσουμε σε ανάπτυξη 
πάνω από 0,5%.

Στη συνέχεια περιμένουμε περαιτέρω 
αύξηση της ανάπτυξης, ή μήπως υπάρχει 
ο κίνδυνος της κόπωσης;

Αυτό είναι μεγάλο ερωτηματικό αυτή τη στιγμή. 
Θα περάσουμε σε μία πραγματική ανάκαμψη 
δυναμική ή θα παραμείνουμε σε ρυθμούς της 
τάξης του 1%; Και ξέρετε, αυτοί οι ρυθμοί δεν 
εξυπηρετούν ούτε στην προσπάθεια αποπλη-
ρωμής του χρέους, ούτε τους δημοσιονομικούς 
στόχους, ούτε και τη δημιουργία θέσεων εργα-
σίας που είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το αν θα 
γίνει μία αναπτυξιακή έκρηξη ή όχι εξαρτάται 
από πολλούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα 
αν είμαστε διατεθειμένοι να αλλάξουμε κάποια 
πράγματα στην οικονομία μας. Και μπορεί μεν 
αυτή τη στιγμή να παρατηρείται μία μεταρρυθ-
μιστική κόπωση, όμως υπάρχουν και κάποιοι 
εξωγενείς παράγοντες που μας επηρεάζουν. 
Σκεφτείτε ας πούμε ότι αν η Ευρωζώνη που εί-
ναι ο βασικός μας εμπορικός εταίρος, κινείται 
κι αυτή σε ρυθμούς της τάξης του 0,5 με 1% κι 
αυτό θα είναι πρόβλημα. Βέβαια στο πρόγραμ-
μα προβλέπονται ρυθμοί πάνω από 2,5%, αλλά 
η αλήθεια είναι ότι εγώ είμαι συγκρατημένος ως 
προς αυτά τα νούμερα. 

Άρα είναι αισιόδοξες οι προβλέψεις…

Είναι αλήθεια ότι το πρόγραμμα για να «βγαί-
νει» έχει πολύ θετικούς ρυθμούς και αυτό εξαρ-

τάται από πολλά πράγματα. Και βασικό είναι η 
διατήρηση του Τουρισμού σε υψηλά επίπεδα. 
Όμως κάποιοι αναλυτές θεωρούν ότι το ρεκόρ 
αφίξεων μπορεί να είναι συγκυριακό λόγω της 
έντασης που παρατηρείται σε πολλούς γείτονές 
μας όπως είναι η Αίγυπτος και η Τουρκία. 

Από την άλλη εκτός από τη 
μεταρρυθμιστική κόπωση, κάποιοι 
ανησυχούν ότι επιστρέφουν τα κακώς 
κείμενα της Ελλάδας. Για παράδειγμα 
βλέπουμε μεν επιστροφή στην 
κατανάλωση που είναι και λογικό, 
βλέπουμε όμως παράλληλα και μία 
πτώση των εξαγωγών. 

Πράγματι. Και ενώ συζητούμε για αλλαγή 
του αναπτυξιακού προτύπου που δεν θα στη-
ρίζεται τόσο στην κατανάλωση, είναι παρά-
ξενο -και αξίζει να παρατηρήσει κάποιος- ότι 
η χρονιά που είχαμε τις υψηλότερες εξαγω-
γές, ήταν το 2008. Τότε δηλαδή που λειτουρ-
γούσαμε με το κακό αναπτυξιακό πρότυπο. 
Βέβαια -μην τρελαθούμε κιόλας- σε όλες τις 
χώρες η κατανάλωση είναι σημαντική και εγώ 
δεν πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε ανάπτυ-
ξη ενώ θα έχουμε σκοτώσει την εσωτερική 
αγορά. Δεν μπορεί να δουλέψουμε μόνο με 
επενδύσεις και εξαγωγές, δεν γίνεται αυτό. 
Βέβαια δεν θέλουμε την κατανάλωση να εί-
ναι το 90% του ΑΕΠ. Όμως η προσπάθεια να 
γίνουμε εξαγωγικοί θέλει πολύ χρόνο. Όταν 
ένα επιχειρηματικό σύστημα ήταν για τόσα 
χρόνια εσωστρεφές και απλά έβαζε μία τιμή 
και εμείς την πληρώναμε επειδή υπήρχε φτη-
νό χρήμα, και άρα η εσωτερική ζήτηση ήταν 
ισχυρή, για ποιο λόγο κάποιος να προσπα-
θούσε να πάει στην Κίνα για να πουλήσει. 
Τώρα είναι αλήθεια ότι αυτό έχει αλλάξει και 
οι επιχειρηματίες έχουν στο μυαλό τους την 
εξωστρέφεια, αλλά αυτό δεν είναι εύκολο. 
Και μάλιστα η προσπάθεια για να βγουν οι 
επιχειρηματίες στο εξωτερικό γίνεται ακόμη 
δυσκολότερη από το γεγονός ότι εξακολου-
θούμε να δανειζόμαστε ακόμη με πολύ αυστη-
ρούς όρους. Κακά τα ψέματα είναι δύσκολο 
να ανταγωνιστείς μία γερμανική επιχείρηση 
όταν εκείνη δανείζεται με 1,5% και εσύ δανεί-
ζεσαι με 8,5 ή 9%. Με τέτοιες συνθήκες χάνε-
ται ακόμη και το όποιο πλεονέκτημα μπορεί 
να έχει αποκτήσει η χώρα από το εργασιακό 
κόστος τα τελευταία χρόνια. 
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Και για να σας πάω και λίγο στο θέμα 
της ρευστότητας, θα πω  
«και αν δανείζεσαι»…

Φυσικά. Και αν δανείζεσαι. Και αν δυσκολεύο-
νται να δανειστούν μεγάλες επιχειρήσεις, πόσο 
μάλλον οι μικρομεσαίες. Άρα με ποια ρευστό-
τητα να γίνουν εξαγωγικοί οι επιχειρηματίες; 
Επομένως χρειάζεται να λειτουργεί κάπως και 
ο χρηματοπιστωτικός τομέας. Έχει βελτιωθεί 
βέβαια η εικόνα σε σχέση με μία τριετία πριν 
όπου ακόμη και το γεγονός ότι μία επιχείρηση 
ήταν ελληνική έθετε τα πάντα σε μία βάση πολύ 
υψηλού ρίσκου και ακόμη και για να βάλεις μία 
παραγγελία θα έπρεπε να την προπληρώσεις. 
Βέβαια το country risk έχει περιοριστεί τώρα, 
αλλά το περιβάλλον παραμένει δύσκολο. Γι’ 
αυτό και είδαμε τόσες μεγάλες εταιρίες να με-
ταφέρουν την έδρα τους σε άλλες χώρες, ώστε 
να δανείζονται με καλύτερους όρους. 

Στο τραπεζικό σύστημα τώρα έχουμε το εξής δί-
λημμα: Από τη μία οι τράπεζες πρέπει να είναι 
αυστηρές στα κριτήριά τους και να μην δανεί-
ζουν στον οποιονδήποτε και από την άλλη αν 
είναι πάρα πολύ αυστηρές δεν θα καταφέρνουν 
να βρουν κάποιο να χρηματοδοτήσουν. Χρειά-
ζεται ισορροπία. 

Την ίδια στιγμή όμως έχουμε και 
ζητήματα προστατευτισμού του εμπορίου 
μας και αναφέρομαι στο θέμα των 
Κυριακών. Πιστεύετε ότι χρήζει τέτοιου 
είδους προστασίας ο Μικρομεσαίος;

Είναι αλήθεια ότι ένα από τα προβλήματα που 
έχει το ελληνικό παραγωγικό μοντέλο είναι το 
μικρό μέσο μέγεθος της ελληνικής επιχειρημα-
τικότητας. Δηλαδή έχουμε πολλές πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, οι οποίες όμως δεν μεγαλώνουν 
κιόλας. Μπορεί να είναι θέμα κουλτούρας ο κα-
θένας να έχει το μαγαζί του, αλλά πάσχουμε στο 
μεσαίο μέγεθος επιχειρήσεων. Και αυτό δυσκο-
λεύει και την προσπάθεια για καινοτομία και την 
υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Με άλλα λόγια, 
όταν έχεις μία θάλασσα μικρών επιχειρήσεων, 
είναι δύσκολο αυτές να συντονιστούν σε μία συ-
γκεκριμένη κατεύθυνση. Στην Ευρώπη τώρα, η 
πλειοψηφία είναι και εκεί οι μικρές επιχειρήσεις, 
έχουν όμως κι ένα κρίσιμο πυρήνα μεγάλων επι-
χειρήσεων οι οποίες δημιουργούν γύρω τους ένα 
οικοσύστημα ΜμΕ οι οποίες προσαρμόζονται τε-
χνολογικά. Εμείς εδώ έχουμε μετρημένες μεγάλες 

αναγνωρίσιμες επιχειρήσεις και αυτό δημιουργεί 
πρόβλημα, γι’ αυτό και πρέπει να ανεβάσουμε 
το μέσο μέγεθος. Είναι κάτι που μας εξυπηρετεί 
ως χώρα, καθώς είναι σίγουρο ότι θα φέρει στο 
μέλλον καλύτερες οικονομίες κλίμακος. 

Έτσι θα δούμε και βελτίωση  
στην απασχόληση;

Εγώ αυτό πιστεύω, όμως από την άλλη υπάρ-
χει και ένα επιχείρημα που πολλές φορές πα-
ρουσιάζεται από το ΕΒΕΑ και τον πρόεδρό του 
τον κύριο Μίχαλο, το οποίο δύσκολα αντικρούει 
κανείς. Λέει λοιπόν ότι αν 200.000 ΜμΕ προσλά-
βουν δύο άτομα τότε θα έχουμε 400.000 θέσεις 
εργασίας. Και διερωτάται: «Ποιες επενδύσεις 
μπορούν να δημιουργήσουν τέτοιο αριθμό θέ-
σεων εργασίας;» Και δεν έχει άδικο, καθώς μία 
μεγάλη εταιρία φτιάχνει μία αποθήκη στα Σπά-
τα, προσλαμβάνει 40 άτομα. Έρχεται η Cosco 
στον Πειραιά παίρνει 800 στην καλύτερη περί-
πτωση.

Από την άλλη βέβαια θα μπορούσαν 
και οι μεγάλες επενδύσεις να 
τροφοδοτήσουν δορυφορικά  
την μικρομεσαία οικονομία…

Ακριβώς. Γι αυτό χρειαζόμαστε επιχειρήσεις τέ-
τοιου μεγέθους. Όμως εδώ θα κάνω μία επισή-
μανση: επιμένω ότι οι μεγάλες επενδύσεις πρέπει 
να έχουν παραγωγική φύση. Αυτές χρειάζονται, 
σε αντίθεση με τις χρηματιστηριακές επενδύσεις 
τις οποίες εγώ δεν θεωρώ τόσο σημαντικές. 

Μετά όμως απ’ όλα αυτά που συζητούμε, 
τι θα απαντούσαμε σε έναν παιχνιδά που 
αναζητά ανάπτυξη, έχει δει όμως και 
την επέλαση της Κίνας που έφερε την 
καταστροφή της ελληνικής παραγωγής 
παιχνιδιών;

Δυστυχώς φοβάμαι ότι στον κλάδο των παιχνι-
διών η επίδραση της Κίνας δεν πρόκειται να 
σταματήσει. Υποθέτω λοιπόν ότι για τον Έλληνα 
παραγωγό μία διέξοδος θα ήταν η δημιουργία 
πιο premium προϊόντων που θα έχουν μεγαλύ-
τερη αξία και άρα αναγκαστικά θα απευθύνονται 
σε διαφορετικές αγορές. Θα μπορούσε από την 
άλλη η λέξη «Καινοτομία» να ακούγεται λίγο βα-
ρύγδουπη, οπότε ας μείνουμε στην ανάγκη για 
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πιο «ποιοτικό» προϊόν. Φοβάμαι ότι η γκάμα των 
φτηνών παιχνιδιών θα συνεχίσει να κυριαρχείται 
από την ανατολή. Άρα δεν έχει νόημα να παλεύ-
εις να μειώσεις το εργασιακό κόστος. Δεν αξίζει 
ούτε καν να προσπαθήσεις να ανταγωνιστείς τις 
χαμηλού κόστους χώρες. Αυτό είναι μυωπικό. 
Άλλωστε σήμερα είναι η Κίνα. Αύριο θα είναι η 
Αφρική, μόλις ανεβάσουν τις τιμές τους οι Κινέ-
ζοι. Δυστυχώς όλο και κάποιος θα δουλεύει με 
ένα δολάριο το μήνα σε αυτόν τον κόσμο. 

Βέβαια η αλήθεια είναι ότι έχει αρχίσει 
να καταγράφεται κάποια παραγωγική 
επιστροφή παιχνιδιών στην Ευρώπη, 
όχι βέβαια με τους ρυθμούς που πήγαν 
προς την Κίνα, αλλά κάτι φαίνεται να 
επιστρέφει. 

Πάντως γενικά στην Ευρώπη έχουν αρχίσει να 
συζητούν την επαναπροσέλκυση της παραγω-
γικής διαδικασίας στην Γηραιά Ήπειρο καθώς 
ανησυχούν ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει 
ανάπτυξη χωρίς βιομηχανία. Μόνο με τις υπη-
ρεσίες δεν γίνεται δουλειά. 

Από την άλλη και το κράτος δεν φαίνεται 
να βοηθάει στην επιχειρηματικότητα με 
κυρίαρχο πρόβλημα τη φορολογία.  
Τι θα γίνει με αυτό;

Είναι ένα μεγάλο ζήτημα, αλλά παρά τη δέσμευ-
ση για μείωση της φορολογίας θεωρώ ότι αυτό 
είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί μέσα 
σε περίοδο ύφεσης, ενώ θα περίμενε κανείς ότι 
όταν σταθεροποιηθεί η κατάσταση και εδραιωθεί 
η ανάπτυξη, θα μπορούσαμε να δούμε χαμηλότε-
ρους συντελεστές. Πάντως, το κυρίαρχο πρόβλη-
μα στο φορολογικό είναι η έλλειψη σταθερότη-
τας. Δηλαδή οι περισσότεροι ξένοι επενδυτές δεν 
έρχονται εδώ επειδή αδυνατούν να σχεδιάσουν 
ένα business plan. Για τους περισσότερους δεν εί-
ναι τόσο το πρόβλημα του υψηλού συντελεστή. 
Απλά λένε στην Κυβέρνηση «πες μου πόσο είναι 
και να ξέρω ότι θα είναι τόσο για τα επόμενα δέκα 
χρόνια». Βέβαια είναι αλήθεια ότι σε νομοτεχνικό 
επίπεδο έχει γίνει σοβαρή δουλειά απέναντι στη 
γραφειοκρατία και στην ενίσχυση του επιχειρη-
ματικού περιβάλλοντος, αυτά όμως δεν έχουν 
αποτυπωθεί ακόμη καθώς είναι τόσο συντριπτικό 
το αποτέλεσμα της ύφεσης που δεν έχει προλάβει 
και το σύστημα να χωνέψει αυτές τις αλλαγές. 

Θα ήθελα να κλείσω και με ένα άλλο 
θέμα. Το πολιτικό, καθώς πολλοί 
λένε ότι το φθινόπωρο αναμένεται 
να έχουμε εκλογές. Μήπως τελικά 
«μπουρδουκλωθούμε» για άλλη μία 
φορά;

Ο πολιτικός και δη ο εκλογικός κύκλος, πάντα 
δημιουργεί πρόβλημα στην Ελλάδα, καθώς πα-
γώνουν τα πάντα, και δυστυχώς η κρίση ήρθε 
και θα φύγει και αυτό το θέμα δεν θα το έχου-
με θεραπεύσει. Εδώ σκεφτείτε ότι ο Υπουργικό 
κύκλος είναι εκείνος που πολλές φορές ανατρέ-
πει πράγματα. Δυστυχώς αυτή η ασυνέχεια που 
έχουμε στη Δημόσια Διοίκηση προκαλεί προβλή-
ματα. Από την άλλη, για να δώσουμε και μία 
νότα αισιοδοξίας, ακόμη και μέσα σε αυτό το 
δύστροπο περιβάλλον υπάρχουν επιχειρήσεις 
που καταφέρνουν και να είναι επιτυχημένες και 
να είναι εξωστρεφείς… άρα υπάρχουν πυρήνες 
επιχειρηματικότητας που τα καταφέρνουν. 

« Δεν αξίζει ούτε καν 
να προσπαθήσεις να 
ανταγωνιστείς τις χα-
μηλού κόστους χώρες. 
Αυτό είναι μυωπικό. 
Άλλωστε σήμερα είναι 
η Κίνα. Αύριο θα είναι 
η Αφρική, μόλις ανεβά-
σουν τις τιμές τους οι 
Κινέζοι. Δυστυχώς όλο 
και κάποιος θα δου-
λεύει με ένα δολάριο το 
μήνα σε αυτόν τον κό-
σμο »





  32   –   ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ & ΑΜΑΞΩΝ

Για άλλη μία φορά σε αυτή τη χώρα, αφού 
επιτρέψαμε τα πράγματα να κυλούν μόνα 
τους, χωρίς κατεύθυνση ή έλεγχο, ξαφ-
νικά πέσαμε από τα σύννεφα όταν η 
πραγματικότητα ήρθε 
να μας υπενθυμίσει ότι 
αφήνοντας κάτι στην 
τύχη του, αυτό μπορεί 
να λειτουργεί μεν για 
κάποιο διάστημα, έρ-
χεται όμως και η ώρα 
που η τύχη τελειώνει. 
Και δυστυχώς η τύχη μας 
στο θέμα των υπαίθριων 
χώρων παιχνιδιών τελείωσε 
στις 27 Απριλίου, όταν σε ένα 
υπαίθριο Λούνα Παρκ στο Ελληνικό, ένα αγό-
ρι βρήκε τραγικό θάνατο και η αδελφούλα του 
τραυματίστηκε σοβαρά αλλά ξεπέρασε τον 
κίνδυνο. Αυτομάτως όλοι οι ιθύνοντες θυμή-
θηκαν ότι δεν έχουν κάνει τίποτα για την ασφά-
λεια των υπαίθριων χώρων παιχνιδιών. Ούτε 
για τους ιδιωτικούς (Λούνα Παρκ, Παιδότοποι) 
ούτε για τους δημοτικούς (δηλαδή τις Παιδικές 
Χαρές). Κι έτσι ξαφνικά μπήκε σε εφαρμογή το 
άλλο χαρακτηριστικό του ελληνικού δημοσίου, 
που από το ένα άκρο της αδιαφορίας πάει στο 
άλλο άκρο της υπερβολικής επίβλεψης και του 
ασφυκτικού ελέγχου.

Δυστυχώς (και 
χωρίς να θέ-
λουμε σε κα-
μία περίπτωση 
κάποια εύση-
μα) ο ΣΕΒΠΠΑ 
σε κάθε ευκαι-
ρία, μέσα από 
το Διοικητικό 
του Συμβού-
λιο, μέσα από 
δημοσιεύσεις, 
μέσα από 
αυτό το περι-
οδικό, μέσα 

από το διαδίκτυο, καθώς και με κάθε άλλη 
ευκαιρία, έχει τονίσει την απόλυτη ανάγκη να 

ακολουθούνται οι προδιαγραφές και οι 
κανόνες ασφαλείας όλων 

των ειδών που συντρο-
φεύουν τα παιδιά στο 
παιχνίδι, ασχέτως με-
γέθους ή χώρου. Και 
αυτό είναι κάτι που 
πρέπει να γίνεται συ-
νέχεια και όχι ξαφνικά. 
Διότι είναι λογικό όταν 
κάτι δεν έχει ελεγχθεί 

επί χρόνια, δεν είναι δυ-
νατόν ο χαμένος χρόνος 

να καλυφθεί μέσα σε μερικές εβδο-
μάδες από το καμπανάκι της αφύπνησης. 

Παιδ ικές  χαρές
Μετά το τραγικό συμβάν της 27ης Απριλίου 
ξεκίνησε μία μεγάλη συζήτηση γύρω από την 
ασφάλεια όλων των χώρων υπαίθριου παιχνι-
διού και από την πρώτη στιγμή κάποιοι τόνι-
σαν (δικαίως) ότι άλλο πράγμα είναι τα Λούνα 
Παρκ ή οι Παιδότοποι και άλλο οι Παιδικές Χα-
ρές. Τους δίνουμε δίκιο όσον αφορά το γεγο-
νός ότι οι Παιδικές Χαρές είναι φτιαγμένες για 
να λειτουργούν χωρίς την άμεση επίβλεψη από 
τον φορέα που τις κατασκεύασε και έχει την ευ-
θύνη της λειτουργίας τους, σε αυτές όμως το 
θέμα της συντήρησης λαμβάνει σοβαρότερη 
και ουσιαστικότερη διάσταση καθώς οφείλει 
να γίνεται τακτικά για να αποκαθιστά τη φυσι-
ολογική φθορά ή τους ενδεχόμενους βανδα-
λισμούς. Και σε αυτό το σημείο, για άλλη μία 
φορά η χώρα μας αποδείχθηκε ανίκανη να 
ακολουθήσει τους κανόνες και τις προδιαγρα-
φές που θέτει η σύγχρονη λογική ασφάλειας.
Ελάχιστες ημέρες μετά τα γεγονότα του Ελλη-
νικού και με τα Μέσα Ενημέρωσης να έχουν 
πραγματικά «ξεκοκκαλίσει» το θέμα, το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών (θέλοντας φυσικά να αποτι-
νάξει από πάνω του και τις δικές του ευθύνες) 
ζήτησε από τους Δήμους να πραγματοποιη-

Παιδ ικές
Χαρές

Λούνα
Πάρκvs



θούν έλεγχοι στους χώρους, στα δικαιολογη-
τικά, στους όρους και τις προϋποθέσεις σύμ-
φωνα με τις οποίες δόθηκαν οι άδειες (αν και 
όποτε δόθηκαν) σε όλους τους χώρους που 
υποδέχονται παιδιά. Και αυτό μέσα σε δύο μή-
νες. Όχι ότι αυτό το αίτημα δεν είχε γίνει ήδη. 
Ειδικά για τις Παιδικές Χαρές προϋπήρχε από 
το 2009, καθώς τότε ψηφίστηκε νόμος που 
έλεγε ότι όλες οι Παιδικές Χαρές (μόνο αυτές 
αφορούσε ο νόμος) θα έπρεπε να εναρμο-
νιστούν με ένα συγκεκριμένο πρότυπο και ότι 
αυτή η διαδικασία θα έπρεπε να ολοκληρωθεί 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014. Δηλαδή είχε δοθεί 
διορία πέντε ετών! Και είναι σχεδόν σίγουρο ότι 
θα αναρωτηθείτε γιατί πέντε έτη. Δεν έφταναν 
δύο, ή έστω τρία; Είναι αλήθεια ότι δεν έχουμε 
απάντηση να σας δώσουμε, όμως αυτό που 
σίγουρα έγινε ήταν ότι το δυστύχημα της 27ης 

Απριλίου άλλαξε τα δεδομένα. Έτσι το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών, που μέχρι εκείνη την ημέρα 
δεν είχε ασχοληθεί καθόλου επί 4,5 χρόνια με 
την πρόοδο της βελτίωσης των Παιδικών Χα-
ρών των Δήμων, κάλεσε τους αρμόδιους να 
ευθυγραμμιστούν ταχύτατα με τις απαιτήσεις 
του νόμου. Δηλαδή να κάνουν αυτοψία στους 
χώρους, να ελέγξουν την καταλληλότητα των 
εγκαταστάσεων και να εναρμονιστούν με το 
πρότυπο που όριζε ο νόμος μέσα σε δύο μή-
νες! Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2014. Η σχετική εγκύ-
κλιος ζήτησε να γίνει καταγραφή του συνό-
λου των παιδότοπων που λειτουργούν εντός 
κάθε δήμου και να ελεγχθεί αν λειτουργούν με 
την απαιτούμενη άδεια, αν τηρείται ο φάκελος 
κατασκευαστή και συντήρησης και το βιβλίο 
συμβάντων, καθώς επίσης και αν έχουν αναρ-
τηθεί στον χώρο του παιδότοπου ευδιάκριτες 
και ευανάγνωστες πινακίδες πληροφοριακού 
περιεχομένου.
Το αποτέλεσμα ήταν απλά, πολλές παιδικές 
χαρές να κλείσουν ώστε να μην καταλήξουν 
κάποιοι να αντιμετωπίσουν δυ-
σάρεστες συνέπειες. Υπάρχει για 
παράδειγμα περίπτωση Δήμου 
που έχει τοποθετήσει μεν έναν 
υπεύθυνο και μόνο αυτόν, χω-
ρίς να υπάρχουν τεχνικοί που 
να τον συνδράμουν, ή κονδύλια 
για να αγοραστούν τα απαραί-
τητα υλικά για τη συντήρηση. 
Την λύση του λουκέτου των Παι-
δικών Χαρών ακολούθησε και ο 
Δήμος Αθηναίων, ο οποίος είναι 
μία χαρακτηριστική περίπτωση, 

καθώς ναι μεν είχαν οριστεί οι επιτροπές που 
θα έκαναν τους σχετικούς ελέγχους, είχαν μεί-
νει όμως ανενεργές λόγω έλλειψης χρημάτων. 
Σύμφωνα με διάφορα δημοσιεύματα, οι οκτώ 
τριμελείς επιτροπές που συστάθηκαν το 2010 
δεν λειτούργησαν ποτέ αφού λόγω κρίσης έγι-
ναν μη αμειβόμενες και τα μέλη δεν δέχονταν 
να κάνουν αυτοψίες καλύπτοντας τα έξοδα ερ-
γασίας και μετακίνησης από την τσέπη τους. 
Πληροφορίες δημοσιοποιήθηκαν επίσης και 
για διάφορους άλλους δήμους όπως για πα-
ράδειγμα το Δήμο Τρικάλων όπου όλες οι Παι-
δικές Χαρές κρίθηκαν επικίνδυνες και έκλεισαν. 
Το ίδιο και στην Πρέβεζα όπου έμεινε ανοιχτή 
μόνο μία, ενώ στην Πιερία και οι 137 παιδικές 
χαρές κρίθηκαν ακατάλληλες. Επίσης κάποιες 
πληροφορίες θέλουν το Δήμο Μοσχάτου να 
αποφασίζει τη διάθεση 185.000 ευρώ για την 
ανάπλαση των χώρων που βρίσκονται στον 
τομέα ευθύνης του, ενώ και από τη Λέσβο τα 
νέα είναι άσχημα καθώς φαίνεται ότι δεν υπάρ-
χουν τα κονδύλια για να γίνουν βελτιώσεις στις 
157 Παιδικές Χαρές του νησιού. Από αυτά και 
μόνο τα στοιχεία (σίγουρα κάθε Δήμος έχει μία 
διαφορετική ιστορία με άλλου είδους προβλή-
ματα) αποδείχθηκε για άλλη μία φορά ότι τα 
πράγματα και στο θέμα «Παιδικές Χαρές» για 
πολύ καιρό πήγαιναν μόνα τους. Οι περισσό-
τερες δημοτικές αρχές πάντως ήδη ζήτησαν 
ετήσια παράταση στα αιτήματα του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, κάτι που ο νέος Υπουργός 
Αργύρης Ντινόπουλος αρνήθηκε επισήμως, 
άφησε όμως ένα παράθυρο σιωπηλής ανο-
χής. Τι τα θέλετε δηλαδή, πάλι το θέμα τις κα-
λένδες πήγε. Πιθανότατα θα ξεχαστεί, οι Δήμοι 
θα κάνουν τα απολύτως απαραίτητα κρύβο-
ντας τα σκουπίδια κάτω από το χαλί και με το 
θέμα της ασφάλειας των χώρων παιχνιδιού θα 
ασχοληθούμε πάλι όταν (δυστυχώς) η πραγ-
ματικότητα μας υπενθυμίσει τις ευθύνες μας.
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Λούνα Παρκ -  Παιδότοπο ι 
Όπως είναι φυσικό μετά τον άδικο θάνατο του 
αγοριού, τα πράγματα γύρω από τα Λούνα 
Παρκ, τους υπαίθριους ή στεγασμένους Παι-
δότοπους, αλλά και τους χώρους με φουσκω-
τά παιχνίδια, άλλαξαν άρδειν. Αλλά κι αυτό όχι 
για πολύ μεγάλο διάστημα. Όπως μας είπαν 
αρκετοί εκπρόσωποι εταιριών που ενοικιάζουν 
διαφόρων ειδών παιχνίδια εξωτερικού χώρου 
(π.χ. φουσκωτά) ενώ τις πρώτες ημέρες μετά 
το συμβάν του Ελληνικού οι δουλειές έπεσαν 
κατακόρυφα, πολύ γρήγορα οι παραγγελίες 
ανέκαμψαν αν και σε καμία περίπτωση δεν 
έφτασαν τους αριθμούς των προηγούμενων 
χρόνων. Κι αυτό για διαφόρους λόγους. Ένας 
από τους βασικότερους δεν είναι η ανησυχία 
για την ασφάλεια (όπως ενδεχομένως να νόμι-
ζε κάποιος) αλλά κυρίως οι νομικές δυσκολίες 
αλλά και οι προβληματισμοί που άρχισαν να 
εγείρονται -κυρίως από τους μεγάλους πελά-
τες- για τη νομική μορφή κάτω από την οποία 
θα έπρεπε να λειτουργούν τέτοιοι χώροι. Για να 
γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, γύρω από τα Λού-
να Παρκ δεν υπάρχει κανένας νόμος που να 
τα διέπει παρά μόνο ένα προεδρικό διάταγμα 
το οποίο επιτρέπει την έναρξη της λειτουργί-
ας τους με τη βεβαίωση ενός ηλεκτρολόγου 
μηχανικού και ενός μηχανολόγου μηχανικού 
οι οποίοι πιστοποιούν ότι τα παιχνίδια έχουν 
στηθεί με ασφαλή τρόπο. Στην ουσία δίνεται 
το «ΟΚ» όσον αφορά τη λειτουργία της κάθε 
κατασκευής-παιχνιδιού αυτής καθεαυτής και 
όχι το σύνολο του χώρου. 
Η έλλειψη νόμου στην Ελλάδα φυσικά και δεν 
σημαίνει ότι υπάρχει κενό νόμου στο εξωτερι-
κό. Στην Ευρώπη εννοείται ότι υπάρχουν νομι-
κά κείμενα που ενσωματώνουν διάφορα πρό-
τυπα με οδηγίες και νόρμες για τους κανόνες 
ασφαλείας που διέπουν τον κάθε χώρο, στην 
Ελλάδα όμως η εναρμόνιση με αυτούς από 
όποιον επιχειρηματία αποφασίσει να στήσει 
ένα μόνιμο ή μεταφερόμενο χώρο τέτοιου εί-
δους, είναι προαιρετική.
Αντιθέτως με τα Λούνα Παρκ, οι παιδότοποι 
διέπονται από Ευρωπαϊκές οδηγίες (ΕΝ 14960 
και ΕΝ 1176) οι οποίες έχουν αποτυπωθεί σε 
ΦΕΚ (το 1364) και άρα υπάρχουν συγκεκριμέ-
νες προδιαγραφές για οτιδήποτε αφορά τα 
φουσκωτά παιχνίδια, τις παιχνιδοκατασκευές 
με δίχτυα και λαβυρίνθους, καθώς και τα Baby 
Parks τα οποία στην ουσία είναι χώροι με μα-
λακά αφρώδη υλικά ειδικά για μωρά. Για όλα 

αυτά λοιπόν υπάρχουν καταγεγραμμένες λε-
πτομέρειες που αφορούν το μέγεθος που θα 
έχει το μάτι του διχτιού ή το ύψος των σκαλοπα-
τιών. Και εδώ όμως η χώρα μας έχει μία εκπλη-
κτική πρωτοτυπία καθώς σύμφωνα με πληρο-
φορίες του ρεπορτάζ, όλοι οι παιδότοποι στην 
Αθήνα, ενώ έχουν πιστοποίηση ότι ακολου-
θούν τις προδιαγραφές του νόμου, μόνο ένας 
από αυτούς έχει νόμιμη άδεια λειτουργίας! 
Παράδοξο; Ναι αλλά… ελληνικό.



ΔΤΔΙΑΦΗΜΗΣΗ
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Τι είναι η Διαμεσολάβηση
Η Διαμεσολάβηση είναι ένας τρόπος επίλυ-
σης Αστικών και Εμπορικών διαφορών χω-
ρίς την προσφυγή στα δικαστήρια, τα οποία 
πραγματικά ξεχυλίζουν από υποθέσεις. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι η αποσυμφόρηση των 
δικαστηρίων και η μείωση του χρόνου επίλυ-
σης των εμπορικών διαφορών είναι ένα από 
τα προαπαιτούμενα της Τρόικας, αλλά και 
το δεύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι 
επίδοξοι επενδυτές οι οποίοι τελικά αποφασί-
ζουν να μην τοποθετήσουν τα χρήματά τους 
στη χώρα μας. Το πρώτο φυσικά είναι η φο-
ρολογία η οποία αλλάζει μορφή, σύστημα 
και ύψος ακόμη και μέσα στο ίδιο το οικονο-
μικό έτος. 
Αλλά να μείνουμε στη Διαμεσολάβηση η 
οποία διενεργείται από ένα ειδικά εκπαιδευμέ-
νο πρόσωπο όταν δύο ή περισσότερα μέρη 
μίας διαφοράς επιχειρούν εκούσια, να επιλύ-
σουν με συμφωνία τη διαφορά αυτή. Στην 
ουσία πρόκειται για όλες τις υποθέσεις ιδιωτι-
κού δικαίου εκτός από εκείνες για την επίλυση 
των οποίων υπάρχει διάταξη αναγκαστικού 
δικαίου που ορίζει ότι γίνεται από τα δικαστή-

Η Διαμεσολάβηση -όπως άλλωστε όλα τα σοφά πράγματα σε αυτόν 
τον κόσμο- είναι κι αυτή αρχαιοελληνικής εμπνεύσεως με πρώτο κατα-
γεγραμμένο διαμεσολαβητή της ιστορίας τον Θέραπα έναν μορφωμένο 
και έμπιστο υπηρέτη ο οποίος βοηθούσε ελεύθερους πολίτες να επιλύ-
σουν τις διαφορές τους. Αυτό το κατάφερνε μεταφέροντας τις προτάσεις 
και τις αντιπροτάσεις των δύο πλευρών από τον ένα στον άλλο, εχέμυθα, 
μέχρι να καταλήξουν στη συμφωνία επίλυσης της διαφοράς τους. Σχε-
δόν δυόμιση χιλιάδες χρόνια αργότερα το ρόλο που είχε ο Θέραψ, τον 
έχει αναλάβει πλέον το ΕΒΕΑ και το ΒΕΑ, τα δύο μεγάλα επιμελητήρια της 
Αθήνας τα οποία προσφέρουν διαδικασίες διαμεσολάβησης κυρίως σε 
εμπορικές υποθέσεις. Στόχος είναι να επιτευχθεί η επίλυση των διαφορών 
σε ταχύτατο χρόνο (ακόμη και μέσα σε μία ημέρα) έξω από την υπερχρο-
νοβόρα δικαστική οδό, και με κόστος λογικό και ανάλογο της πολυπλο-
κότητας της υπόθεσης.

Λύση εδώ
και τώρα Διαμεσολάβηση

ρια. Για παράδειγμα τα διαζύγια βρίσκονται 
στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστη-
ρίων, όμως η διατροφή ή η επικοινωνία με 
τα παιδιά μπορούν να υπαχθούν στην Δια-
μεσολάβηση.
Πρόσφατα μιλώντας στο περιοδικό ADR 
mag που είναι αφιερωμένο στη Διαμεσολά-
βηση, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος 
Μίχαλος είχε τονίσει:
«Η Διαιτησία και η Διαμεσολάβηση αποτε-
λούν όρους που ίσως να ακούγονται νέοι 
στο ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο, ωστόσο 
αναφέρονται σε μεθόδους που έχουν δώσει 
τα διαπιστευτήριά τους αναφορικά με την 
αποτελεσματικότητα τους στο εξωτερικό. Ο 
όρος -εναλλακτικές- λοιπόν αναφέρεται στις 
παράλληλες δυνατότητες που προσφέρο-
νται αυτή τη στιγμή στις ελληνικές επιχειρή-
σεις, πέραν της δικαστηριακής οδού και σε 
καμία περίπτωση δεν υπολείπονται ποιότη-
τας, αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας».

Προϋποθέσεις και διαδικασία
Το πρώτο που πρέπει να έχετε στο νου σας 
είναι ότι για να υπαχθεί μία διαφορά σας 
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στις διαδικασίες Διαμεσολάβησης που έχουν 
αναλάβει τα Επιμελητήρια, θα πρέπει να 
υπάρχει μία εμπορική διαφορά ανεξαρτήτως 
αν τα μέρη έχουν την ιδιότητα των εμπόρων, 
ενώ αδιάφορη είναι η ιθαγένεια και η κατοικία 
τους. Το δεύτερο είναι ότι η Διαμεσολάβηση 
μπορεί να γίνει ακόμη κι αν μία υπόθεση βρί-
σκεται ήδη στα δικαστήρια. Το τρίτο που χρει-
άζεται είναι μία έγγραφη συμφωνία που να 
εμπεριέχει τη σαφή διατύπωση της «ρήτρας 
διαιτησίας» η οποία μάλιστα δεν χρειάζεται 
να ακολουθεί κάποιον ιδιαίτερο τύπο. Αρκεί 
να έχει συμπεριληφθεί στο συμφωνητικό που 
έχουν υπογράψει τα δύο μέρη. Στη συνέχεια 
το μέρος που αποφάσισε να προσφύγει στη 
διαιτησία -αφού έχει λάβει την σύμφωνη γνώ-
μη και του άλλου μέρους- καταθέτει μία αίτη-
ση προς το γραφείο του προέδρου του Επι-
μελητηρίου που θα αναλάβει τη διαδικασία, 
στην οποία θα αναφέρονται:

•	Η	ύπαρξη	της	έγγραφης	συμφωνίας	
	 των	μερών
•	Το	ονοματεπώνυμο	των	μερών		
	 ή	η	επωνυμία	των	επιχειρήσεων
•	Η	έδρα	και	η	διεύθυνση	τους
•	Ένα	σύντομο	ιστορικό
•	Περιγραφή	της	διαφοράς
•	Η	αξία	του	αντικειμένου	της	διαφοράς
•	Και	τέλος	το	όνομα	του	διαιτητή	το	
	 οποίο	επιλέγεται	ελεύθερα	από	τον		
	 κατάλογο	που	είναι	διαθέσιμος		
	 στα	Επιμελητήρια	και	ενημερώνεται	
	 ανά	διετία.

Τελευταία λεπτομέρεια είναι ότι μαζί με την 
κατάθεση της αίτησης προκαταβάλλονται 
και τα δικαιώματα διαιτησίας, τα οποία ορί-
ζονται ενδεικτικά από Υπουργική Απόφαση 
ως εξής:

•100 € ώρα ενασχόλησης του διαιτητή με 
την υποθεση με ανώτατο όριο τις 24 ώρες, 
στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και ο χρό-
νος προετοιμασίας. Την αμοιβή αυτή επι-
βαρύνονται κατά 50% και τα δύο μέρη
•Τα μέρη επιβαρύνονται με την αμοιβή του 
δικηγόρου τους όπως την ορίζει εκείνος (ή 
εκείνη)
• Επίσης στα μέρη επιμερίζεται και το κό-
στος ενοικίασης της αίθουσας που θα γί-
νει η διαδικασία εάν φυσικά αυτό υπάρχει.

Αξίζει πάντως να δανειστούμε για άλλη μία 
φορά τα λόγια του κύριου Μίχαλου, όσον 
αφορά τους διαιτητές:
«Η συγκρότηση του Διαιτητικού Δικαστηρίου 
γίνεται από εξαιρετικά καταρτισμένους διαιτη-
τές, ωστόσο η σύνθεσή του μπορεί να περι-
λαμβάνει και μη νομικούς, διευρύνοντας έτσι 
το πεδίο γνώσης του δικαστηρίου και προ-
σφέροντας βελτιωμένη οπτική επί της διαφο-
ράς, παράγοντας ιδιαίτερα σημαντικός για 
τις επιχειρήσεις και τις εμπορικές συναλλα-
γές, όπως και η εμπιστευτικότητα που χαρα-
κτηρίζει τη διαδικασία, εξασφαλίζοντας στα 
μέρη τη δυνατότητα να προστατεύουν από 
τη δημοσιότητα μίας δικαστικής αίθουσας οι-
κονομικά ή άλλα στοιχεία, σημαντικά για τις 
επιχειρήσεις τους».

ΕΒΕΑ
Κέντρο Διαμεσολάβησης
Τηλ: 210 36 24 341,  
210 33 82 310, 210 33 82 311
e-mail: arbitrary@acci.gr

Για	περισσότερες	πληροφορίες

bEA
Τηλ: 210 36 80 764
e-mail:  
dimitrak@acsmi.gr  
(Ξ. Δημητρακάκη)
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• Ηλεκτρονικά παιχνίδια που προωθούν τη χρήση 
βίας και η αγορά τους χωρίς τη συναίνεση  
του γονέα.

• Παιχνίδια καταγραφής εικόνας και ήχου.

Επίσης η Επιτροπή ασχολήθηκε με την καταγγελία γονέα 
δια μέσω του Συνήγορου του Πολίτη - Συνήγορου του 
Παιδιού, σχετικά με την πώληση και χρήση του προϊό-
ντων «Paysafecard» από ανήλικους. Πρόκειται για μία 
online υπηρεσία η οποία επιτρέπει την αγοραπωλησία 
προϊόντων από το Internet χωρίς όμως καμία εισαγωγή 
στοιχείων ή τραπεζικών πληροφοριών ή χρήση πιστω-
τικής κάρτας.

Συνομιλήσαμε με τον κύριο Γιώργο Μόσχο, Συνήγορο 
του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ο οποίος 
προεδρεύει στην Επιτροπή, και μας τόνισε ότι οι στόχοι 
της είναι οι εξής: 

• να προετοιμάσει ένα κείμενο κατευθυντηρίων 
γραμμών - οδηγιών για τους γονείς (ενδεχομένως 
και με ειδική προσαρμογή για ανήλικους αποδέκτες) 
σχετικά με την προστασία των παιδιών από παιχνίδια 
που μπορεί να βλάπτουν την ψυχική τους υγεία

• να προετοιμάσει παρεμβάσεις σχετικά με διαφημί-
σεις προϊόντων πιθανά βλαπτικών για τα παιδιά και

• να διερευνήσει το ζήτημα της πρόσβασης των 
παιδιών σε διαδικτυακά ηλεκτρονικά παιχνίδια με 
πιθανό βλαπτικό χαρακτήρα.

Βάσει των στοιχείων που θα συγκεντρωθούν η Επιτρο-
πή θα προετοιμάσει σχετικές παρεμβάσεις είτε για την 
ευαισθητοποίηση των γονέων, είτε για την πιθανή λήψη 
νομοθετικών μέτρων, προκειμένου να επιτευχθούν 
κάποιες αποτελεσματικές παρεμβάσεις αφενός στο 
επίπεδο της διαμόρφωσης αντιλήψεων και στάσεων 
της κοινής γνώμης σχετικά με την προάσπιση των δι-
καιωμάτων των παιδιών-καταναλωτών, αφετέρου δε 
στο επίπεδο της προστασίας τους με ειδικά νομοθετικά 
και διοικητικά μέτρα.

Ως πολύ σημα-
ντική θεωρείται 
από το ΣΕΒΠΠΑ 
η συμμετοχή 
του Προέδρου 
του Γιάννη Πα-
παδόπουλου ως 
τακτικού μέλους 

και του Γενικού 
Γραμματέα Δη-

μήτρη Δενέγρη ως 
αναπληρωματικού, 

στην Επιτροπή Προστα-
σίας Ανηλίκων που έχει 

συστήσει η Γενική Γραμμα-
τεία Καταναλωτή. 

Πρόκειται για μία Επιτροπή που συ-
γκροτήθηκε με σκοπό την προστασία των 

παιδιών από εμπορικές και διαφημιστικές πρακτικές που 
μπορούν να πλήξουν την ψυχική τους υγεία. Η διοίκηση 
του Συνδέσμου θεωρεί ότι μέσα από την ενεργή συμμε-
τοχή σε αυτή την Επιτροπή αποκτά άποψη και λόγο και 
έχει πλέον τη δυνατότητα να συνδιαλέγεται με κρατικούς 
φορείς ανταλλάσσοντας τεχνογνωσία και εμπειρία σε 
θέματα που αφορούν τον πραγματικό χρήστη των ειδών 
του ΣΕΒΠΠΑ, το Παιδί. Άλλωστε ο Σύνδεσμος χρόνια τώρα 
έχει τοποθετήσει στην υψηλότερη θέση της ατζέντας του 
την ασφάλεια των παιχνιδιών, αλλά και την προστασία της 
ψυχικής υγείας των νέων από πρακτικές που τοποθετούν 
το κέρδος πάνω από το σεβασμό της παιδικής ψυχής. 

Στην Επιτροπή του Υπουργείου Ανάπτυξης συμμετέχουν 
επίσης εκπρόσωποι από το Συνήγορο του Πολίτη, το 
Συνήγορο του Καταναλωτή, το Ινστιτούτο Υγείας του Παι-
διού, την Ψυχιατρική Κλινική του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Εθνικό Συμβούλιο 
Καταναλωτή και Αγοράς, την Κεντρική Ένωση Επιμελη-
τηρίων Ελλάδος, την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού 
Εμπορίου και τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.

Κατά τις δύο συνεδριάσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα, 
τέθηκε ένας προγραμματισμός δραστηριοτήτων γύρω 
από θέματα όπως:

• Διαφημίσεις με τη συμμετοχή παιδιών που απευθύ-
νονται σε ενήλικες.

• Διαφημίσεις οι οποίες παρουσιάζονται 
εμβόλιμα στα κανάλια της τηλεόρασης, 
σε ώρες που απαγορεύεται από τη 
σχετική νομοθεσία.

• Δυνατότητα αγοράς προϊόντων από 
ανήλικους, όπως συνδέσεις κινητών, 
προπληρωμένες κάρτες και άλλα.

    Ο ΣΕΒΠΠΑ  
              ΣΤΗΝ  
      ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
    ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Πάνω απ’ όλα  
η ασφάλεια



εδώ έχουμε 1/2 διαφ.

Σοβαρές αποφάσεις γύρω από σημαντικά θέματα που 
αφορούν το Σύνδεσμο Ελλήνων Βιοτεχνών Παιδικών 
Παιχνιδιών και Αμαξών πήραν οι δύο Γενικές Συνελεύσεις 
που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του 2014. Η υπέρτατη 
έκφραση της δημοκρατικότητας που διέπει το ΣΕΒΠΠΑ 
πέρασε μέσα από τη Γενική Συνέλευση της 12ης Φεβρουα-
ρίου, οπότε και διενεργήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη 
Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και 
Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων 
Αθήνας (ΟΣΒΑ).

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Προέδρος: Ιωάννης Παπαδόπουλος
Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Παπαγιαννακόπουλος
Γενικός Γραμματέας: Δημήτρης Δενέγρης
Ταμίας: Χρήστος Ρεμούνδος 
Έφορος: Αναστάσης Δεσύλλας 
Μέλη: Γεώργιος Κοσμίδης, Πολύδωρος Τζες

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα στις 
17 Φεβρουαρίου, όταν με πρωτοβουλία και ευθύνη του 
συμβούλου που πλειοψήφησε (σύμφωνα με το άρθρο 18 
του καταστατικού του Συνδέσμου) κ. Ιωάννη Παπαδόπου-
λου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των νεοεκλεγέντων 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν η κα. Βάνα Δε-
βλέτογλου ως Πρόεδρος και ως Μέλη οι κ. κ. Νικόλαος 
Κατσικερός και Φίλιππος Χριστοφιλόπουλος. Επίσης στην 
ΟΣΒΑ εκλέχθηκαν ως Αντιπρόσωποι οι κ. κ. Γιώργος 
Κοσμίδης και Πρόδρομος Κυριακόπουλος
Πέντε μήνες μετά την ολοκλήρωση των αρχαιρεσιών, 
την Τετάρτη 9 Ιουλίου 2014 διενεργήθηκε στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών 
η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου. Τα 
βασικά της θέματα ήταν ο Οικονομικός Απολογισμός και 
η έγκρισή του, η έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής, η 
έγκριση του Προϋπολογισμού για το επόμενο έτος, αλλά 
και η συζήτηση για την πορεία της διοργάνωσης της 41ης 
Έκθεσης «Το Παιδί και Το Παιχνίδι» για την οποία μπο-
ρείτε να διαβάσετε εκτενές ρεπορτάζ στις πρώτες σελίδες 
αυτού του τεύχους. Αλλά και το περιοδικό αυτό απασχόλη-
σε τη Γενική Συνέλευση η οποία αποφάσισε τη συνέχιση 
της έκδοσής του, καθώς αποτελεί το μοναδικό περιοδικό 
στην Ελλάδα που είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στα 
ζητήματα που αφορούν τους Έλληνες κατασκευαστές, 
εισαγωγείς και εμπόρους παιχνιδιών. Τέλος τη Γενική 
Συνέλευση απασχόλησαν ο νέος ιστότοπος του Συνδέσμου 
ο οποίος μάλιστα το τελευταίο διάστημα παρουσιάζει 
αύξηση επισκεψιμότητα, γεγονός το οποίο συνδυάστηκε 
και με τη συζήτηση για την αναγνώριση και το υψηλό κύ-
ρος που απολαμβάνει το τελευταίο διάστημα ο ΣΕΒΠΠΑ. 
Χαρακτηριστική είναι η συμμετοχή του Προέδρου του 
Συνδέσμου στην Επιτροπή Προστασία Ανηλίκων που έχει 
συστήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης, ένα θέμα για το οποίο 
επίσης υπάρχει εκτενές ρεπορτάζ σε άλλες σελίδες του 
περιοδικού, με όλες τις σχετικές πληροφορίες.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΣΕΒΠΠΑ 
2014Σημαντικές αποφάσεις από το Σώμα
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Νέο πρόγραμμα  
σε νέες βάσεις  
απορρόφησης

ΕΣΠΑ 2014-
2020
Μόλις στα μέσα του καλοκαιριού και συγκεκριμένα στις 17 
Ιουλίου, υποβλήθηκαν επίσημα από το Υπουργείο Ανάπτυ-
ξης και Ανταγωνιστικότητας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα 
νέα Επιχειρησιακά Προγράμματα για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 
(ΕΣΠΑ) 2014-2020. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που εξακο-
λουθεί περισσότερο να μπερδεύει όσους ακούν πληροφορίες 
γι’ αυτό, παρά να τους δίνει λύσεις. Τα προηγούμενα χρόνια 
είχε γίνει πολλές φορές το πεδίο εντονότατων πολιτικών 
αντιπαραθέσεων λόγω των αντικρουόμενων στοιχείων που 
έβγαιναν στην επιφάνεια όσον αφορά την απορρόφηση των 
πόρων, ή την ουσιαστικής προσφοράς στην επιχειρηματικό-
τητα και την ανάπτυξη. Και ενώ μέχρι πρότινος η αδυναμία 
απορρόφησης των ευρωπαϊκών πόρων είχε γίνει ο κανόνας 
για την ελληνική κυβέρνηση, τα τρία τελευταία χρόνια η χώρα 
μας έχει καταφέρει να επιδείξει υπέρβαση των στόχων. Έτσι, 
στο πρώτο εξάμηνο του 2014 απορρόρησε 1,4 δισ. ευρώ, ένα-
ντι 1 δισ. ευρώ που ήταν ο στόχος του Μνημονίου. Αυτό ήταν 
το τέταρτο εξάμηνο στη σειρά που η χώρα μας υπερκάλυψε 
το στόχο της απορρόφησης που έχει τεθεί από το πρόγραμμα 
προσαρμογής. Συγκεκριμένα, (και σύμφωνα με τα στοιχεία 
του Υπουργείου Ανάπτυξης) κατά το δεύτερο εξάμηνο του 
2012 απορροφήθηκαν 2,564 δισ. ευρώ έναντι στόχου για 
2,499 δισ. ευρώ, ενώ το 2013 ο στόχος ήταν 3,89 δισ. ευρώ και 
απορροφήθηκαν τελικά 4,6 δισ. ευρώ. Δηλαδή σημειώθηκε 
υπερκάλυψη κατά 118 %. Έτσι, οι επιδόσεις αυτές έφεραν 
την Ελλάδα στην τρίτη θέση μεταξύ των «28» ως προς την 
απορρόφηση των κονδυλίων.
Σύμφωνα με το νέο σχέδιο 2014-2020 που παρουσιάστηκε 
στην Ευρώπη, το ΕΣΠΑ έχει θέσει δύο στόχους οι οποίοι είναι 
πολύ βασικοί για την επόμενη εξαετία: Πρώτος στόχος είναι 
η αντιμετώπιση των συνεπειών της Οικονομικής Κρίσης και 
δεύτερος η επανεκκίνηση της Ανάπτυξης για ένα νέο αντα-
γωνιστικό επιχειρησιακό μοντέλο.
Όσον αφορά τον πρώτο στόχο, η αρχιτεκτονική του προγράμ-
ματος έχει θέσει τις εξής παραμέτρους:

• Ανασύσταση της αγοράς και του παραγωγικού ιστού
• Αντιμετώπιση της ανεργίας με παράλληλη  
 διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας
• Δημιουργία νέων επιχειρήσεων άρα  
 και νέων θέσεων εργασίας
• Αναδιάρθρωση του συστήματος εκπαίδευσης 
 και επαγγελματικής κατάρτισης

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την ανασύσταση της αγοράς, είναι 
σαφές πλέον σε όλους, ότι το βασικότερο πρόβλημα είναι η 
χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και κυρίως των μικρομε-
σαίων, οι οποίες όχι μόνο δανείζονται εξαιρετικά δύσκολα, 
αλλά και με πολύ υψηλότερα επιτόκια σε σχέση με εκείνα 

των ανταγωνιστών τους από την Ευρώπη. Το αποτέλεσμα είναι 
να μην μπορούν να στραφούν στις εξαγωγές και τελικά να 
εγκλωβίζονται στην φθίνουσα (την τελευταία επταετία) ελληνική 
αγορά. Για τον λόγο αυτό, το νέο ΕΣΠΑ εξασφαλίζει χαμηλότοκα 
δανείων των οποίων το επιτόκιο ορίζεται από το EURIBOR + 1%, 
τα οποία είναι μεσομακροπρόθεσμου χαρακτήρα, έχουν δημό-
σια εγγύηση, περίοδο χάριτος 2 ετών και πλαφόν 400.000 ευρώ.
Επίσης προβλέπεται η δημιουργία νέων, χρηματοδοτικών ερ-
γαλείων όπως για παράδειγμα η χρηματοδότηση ή επιδότηση 
βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα, για την επιτάχυνση δραστηρι-
οτήτων επιχειρήσεων και νέων επιχειρήσεων για δαπάνες 6 
έως 12 μηνών που αφορούν σχεδιασμό, προβολή, marketing, 
οργάνωση διανομής κλπ. Επίσης υπάρχει ειδική μέριμνα για την 
ασφάλιση εμπορικών επισφαλειών, καθώς και προχρηματοδό-
τηση για αγορά πρώτων υλών για την υλοποίηση παραγγελιών 
εσωτερικού και εξωτερικού, ένα θέμα που απασχολεί εντο-
νότατα του κατασκευαστές παιχνιδιών οι οποίοι χρόνια τώρα 
χαρακτηρίζονται συλλήβδην ως αναξιόπιστοι λόγω του «country 
risk» που μεταφράζεται σε απαίτηση των προμηθευτών τους 
για προκαταβολή τουλάχιστον ένα μήνα πριν, της αξίας των 
ειδών που αγοράζουν.
Αντιμετώπιση της Ανεργίας
Η ανεργία είναι το σοβαρότερο κοινωνικό πρόβλημα αυτή τη 
στιγμή στη χώρα και δυστυχώς είναι εκείνο που σύμφωνα 
με όλες τις προβλέψεις θα είναι το τελευταίο που θα μειωθεί 
ακολουθώντας μάλιστα πολύ αργούς ρυθμούς επαναφοράς 
σε κάποια λογικά πλαίσια. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα 
με την τελευταία τριμηνιαία έκθεση του ΙΟΒΕ, ενώ το 2014 θα 
υπάρξει ισχνή ανάπτυξη της τάξεως του 0,7%, η ανεργία θα πα-
ραμείνει στο 26,7% ένα ποσοστό ντροπιαστικό για τη χώρα μας.
Σύμφωνα λοιπόν με το νέο ΕΣΠΑ οι δράσεις που στοχεύουν 
στην αύξηση της απασχόλησης είναι οι εξής:

• Επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών του συνόλου των 
 απασχολουμένων μιας επιχείρησης για χρονικό διά- 
 στημα έως 2 έτη με δέσμευση από τις επιχειρήσεις για 
 διατήρηση του ύψους απασχόλησης κατά την υπογραφή 
 της σύμβασης για όλη την περίοδο εφαρμογής του Μέτρου.
• Ενίσχυση της απασχόλησης των νέων με πλήρη επιδό- 
 τηση του συνολικού κόστους εργασίας τους για 18 μήνες 
 με βάση το κατώτατο ημερομίσθιο.
• Κίνητρα για την απασχόληση ανέργων άνω των 50 ετών 
 (επιδότηση κοινωνικών ασφαλίσεων και επιδότηση 
 επιδομάτων πολυετίας κλπ).

Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκπόνησης του Επιχειρησι-
ακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματι-
κότητα & Καινοτομία» 2014-2020, o ΣΕΒΠΠΑ είχε ενεργό 
συμμετοχή στην προετοιμασία του Προγράμματος. 
Επίσης πήρε μέρος σε Ημερίδα Παρουσίασης και Δια-
βούλευσης του Πλαισίου Στρατηγικής του. Στη διάρκεια 
της Ημερίδας συμμετείχε στη Θεματική Ομάδα Εργασίας 
«Δημιουργικές Βιομηχανίες». 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μεταβείτε  
στην διεύθυνση:
www.espa.gr/el/pagesstatic newprogrammingperiod.aspx 
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Μία νέα μόδα στην επιχειρηματικότητα, αποτέλεσμα και αυτή της 
κρίσης, έχει κάνει την εμφάνισή της την τελευταία πενταετία υπο-
σχόμενη προστασία από τους συνεχώς αυξανόμενους πιστωτικούς 
κινδύνους που προέρχονται από τις επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες 
δεν αντέχουν στις πιέσεις της ύφεσης. Και μπορεί μεν όλοι να 
ελπίζουμε ότι όντως το 2013 αποτέλεσε τον «πάτο» της κρίσης, 
φαίνεται όμως ότι η ασφάλιση πιστώσεων είναι πλέον εδώ για 
να μείνει. Χρονιά καταλύτης που έκανε και τους περισσότερους 
επιχειρηματίες να σκέφτονται την ασφάλιση πιστώσεων ήταν το 
2009, τότε που οι ακάλυπτες επιταγές αυξήθηκαν το Φεβρουάριο 
κατά 229,26%. 

Ακόμη και σήμερα πάντως υπολογίζεται ότι μόνο ένα 15% των 
επιχειρήσεων καταφεύγει στην ασφάλιση πιστώσεων και το 
αποτέλεσμα είναι να αφήνουν ακάλυπτο ένα μεγάλο μέρος των 
απαιτήσεών τους θεωρώντας ότι θα καταφέρουν να διακρίνουν 
ποιος πιστωτής είναι φερέγγυος και ποιος όχι. Κι όμως οι άνθρωποι 
της αγοράς ξέρουν ότι στην πραγματικότητα είναι πολύ δύσκολο 
για μια εταιρία να προβλέψει ποιος πελάτης δεν θα πληρώσει. 
Αρκεί να φανταστείτε ότι περίπου το 50% όλων των επισφαλειών 
προέρχονται από καλά οργανωμένες εταιρίες με τις οποίες υπήρχαν 
μακροχρόνιες καλές εμπορικές συνεργασίες. Αυτό το στατιστικό και 
μόνο δείχνει τη σημασία που έχουν πλέον οι ασφάλειες πίστωσης. 

Η Ασφάλιση Πιστώσεων είναι ένα εργαλείο διαχείρισης του 
κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, όταν πωλούν επί 
πιστώσει είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Οι εταιρίες που 
αναλαμβάνουν αυτό το έργο είναι ασφαλιστικές εταιρίες που ανα-
λύουν και αξιολογούν τα οικονομικά στοιχεία των πελατών μιας 
επιχείρησης, ώστε να ασφαλίσουν τις πιστώσεις, προστατεύοντας 
την από επισφάλειες. Μια εταιρία ασφάλισης εξωτερικού, για να 
είναι σε θέση να κρίνει τον κίνδυνο της ασφάλισης αγοραστών της 
Ελλάδος, αναλαμβάνει να αξιολογήσει το πιστωτικό όριο όλων των 
υποψήφιων αγοραστών και με τον τρόπο αυτό επωμίζεται το κόστος 
αξιολόγησης αυτών. Αυτό φυσικά καθιστά την κοστολόγηση της 
κάθε περίπτωσης διαφορετική, καθώς για την τιμολόγηση λαμβά-
νονται υπόψη διάφοροι παράγοντες όπως ο κλάδος της οικονομίας, 
η διασπορά του κινδύνου, ο τρόπος με τον οποίο η επιχείρηση 
διαχειρίζεται τους πελάτες, τα ποσά και η διάρκεια πίστωσης, το 
πλήθος και η φερεγγυότητα των πελατών, οι επισφαλείς απαιτήσεις 
κ.τ.λ. Η αξιολόγηση των εταιρειών βασίζεται σε βάσεις δεδομέ-
νων και δυναμικά αλγοριθμικά μοντέλα με μικροοικονομικές και 
μακροοικονομικές παραμέτρους.

Ασφάλιση Πιστώσεων
Τα πλεονεκτήματα της ασφάλισης των πιστώσεων συνοψίζονται 
ως εξής:

• Χαμηλό κόστος διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου  
 και των απαιτήσεων. 

• Δυνατότητα επέκτασης των πωλήσεων σε υγιές πελατολόγιο 
 με βάση αξιόπιστες και ενημερωμένες εμπορικές πληροφορίες.

• Ευκολότερη χρηματοδότηση από πιστωτικά ιδρύματα  
 ή εταιρείες factoring εκχωρώντας το ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
 ως εγγύηση.

Η ελληνική αγορά

Αυτή την περίοδο στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται η Euler 
Hermes, η εταιρεία Atradius, θυγατρική της Γερμανικής Gerling 
που κατέχει περίπου το 28% της ελληνικής Αγοράς Πιστώσεων 
και η εταιρεία Coface για την οποία κάποια στιγμή ακούστηκαν 
πληροφορίες ότι αποχώρησε από την Ελλάδα λόγω της κρίσης 
χρέους που αντιμετώπιζε η χώρα, φαίνεται όμως ότι εξακολουθεί 
να δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά, έχοντας στο χαρτοφυ-
λάκιο της μεγάλες επιχειρήσεις, γαλλικών κυρίως συμφερόντων. 
Εκείνη πάντως που δεν κατάφερε να παραμείνει σε αυτόν τον τομέα 
των ασφαλίσεων ήταν η Εθνική Ασφαλιστική, η οποία (σύμφωνα 
με παράγοντες της αγοράς) εγκατέλειψε την προσπάθεια το 2010 
λόγω αύξησης των ζημιών των ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά και 
λανθασμένων επιλογών οι οποίες δημιούργησαν ένα σημαντικό 
φόρτο ζημιών. Πάντως όσοι γνωρίζουν τα του χώρου θεωρούν ότι 
η αποχώρηση της Εθνικής ήταν ένα πλήγμα, τόσο για τη διεθνή 
εικόνα της Ελλάδας στον τομέα της ασφάλισης πιστώσεων, όσο 
και για την αξιολόγηση του επιχειρηματικού κλίματος της χώρας. 
Από την άλλη, αξίζει να πούμε ότι η οργανωμένη Πολιτεία οφείλει 
να διαφυλάξει την ακεραιότητα και την αντικειμενικότητα των 
παραγόντων που εγγυούνται την ομαλή και αδιάκοπη ασφάλιση 
των πιστώσεων, γιατί αποτελούν εχέγγυο της εξωστρέφειας και 
του υγιών συναλλαγών εντός της χώρας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον 
Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών στη διεύθυνση http://oaep.
gr/index.php/el/ ή στη Δωρεάν γραμμή επικοινωνίας 800500017. 

Ο νέος
«φίλος»
του επιχειρείν

Τα βασικά χαρακτηριστικά της ασφάλισης πιστώσεων είναι:

• Πρόληψη του κινδύνου με τον έλεγχο της φερεγγυότητας των 
 νέων πελατών αγοραστών σας, πριν ξεκινήσετε τη συνεργασία 
 μαζί τους.

• Παρακολούθηση του κινδύνου με το συνεχή έλεγχο της 
 οικονομικής κατάστασης και της πιστοληπτικής ικανότητας των 
 αγοραστών σας.

• Διευκόλυνση χρηματοδότησης. Η σύμβαση ασφάλισης πιστώ- 
 σεων συμβάλει στην χρηματοδότησή σας από τις τράπεζες με 
 την εκχώρηση των δικαιωμάτων καταβολής της αποζημίωσης.

• Διεκδίκηση απαιτήσεων πριν και μετά την καταβολή της  
 αποζημίωσης, με τη βοήθεια εξειδικευμένων νομικών  
 συνεργατών.

• Αποζημίωση σε προκαθορισμένο χρόνο, γνωστό πριν  
 την έναρξη της ασφάλισης.
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Ο ΣΕΒΠΠΑ δίνει ιδιαίτερη σημασία στην κοινωνική διάσταση 
του παιχνιδιού και στην κοινωνική ευθύνη που έχουν τα μέλη 
του Συνδέσμου απέναντι σε παιδιά που έχουν την ανάγκη της 
βοήθειάς τους. Για άλλη μία φορά, μέσα στο 12μηνο που πέρα-
σε, ο Σύνδρεσμος προχώρησε σε ενέργειες για την ενίσχυση 
και προβολή του κοινωνικού του προσώπου. Έτσι, τόσο κατά 
τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων, όσο και κατά τη 
διάρκεια του Πάσχα, ο Σύνδεσμος συγκέντρωσε παιχνίδια, 
βρεφικά και εποχικά είδη τα οποία διέθεσε σε φορείς και 
οργανισμούς που ζήτησαν τη στήριξή των παιχνιδάδων της 
Ελλάδας. Και είναι αλήθεια ότι ήταν πολλοί οι φορείς που πί-
στεψαν στην ευαισθησία των ανθρώπων που ασχολούνται με 
την κύρια πηγή ανάπτυξης και διασκέδασης του παιδιού: ΤΟ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙ. Βασικό μότο της συγκεκριμένης δράσης του ΣΕΒ-
ΠΠΑ ήταν η προτροπή: Να χαρίσουμε λίγο από το περίσσευμα 
της καρδιάς μας. Γιατί όσο Χαρίζουμε, τόσο «Πλουτίζουμε»… 

Χριστουγεννιάτικη προσφορά
Τα παιχνίδια που συγκεντρώθηκαν τις ημέρες των Χριστου-
γέννων προσφέρθηκαν στο Χαμόγελο του Παιδιού, στο Νοσο-
κομείο Παίδων Αγία Σοφία μέσω του Πανελλήνιου Συλλόγου 
Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Ανηλίκων «Αγάπη για Ζωή» 
και στο Ίδρυμα «Μητέρα» μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού 
Αθήνα 9,84. 

Πασχαλινή προσφορά
Την πασχαλινή περίοδο έγινε δωρεά παιχνιδιών στο Οικο-
τροφείο «Ανάσα», Κέντρο Αποκατάστασης Ψυχικής Υγείας - 
Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας Ατόμων με Αυτισμό και Βαριά 
Νοητική Υστέρηση. 
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Παρατίθενται με αλφαβητική σειρά, οι επιχειρήσεις  
που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του ΣΕΒΠΠΑ:

As Company A.E.

«Γαϊτανάκι» Κατάστημα Παιχνιδιών στο Παλαιό Φάληρο

Δ.Β. Δενέγρης & Σια Ε.Ε. «Lion Balloons and Party»

Δεσύλλας Α. Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. «Παιχνίδια Δεσύλλας»

«Kalkito» Κατάστημα Παιχνιδιών στο Παλαιό Φάληρο

Κορακάκης Νικόλαος «Aweco Hellas»

Κοσμίδης Γεώργιος «Ο Κόσμος Του Μωρού»

Κουρκάκης Βάιος «Plan Toys»

Λιμνίδης Α.Ε.Β.Ε. «Mg Toys»

Mattel Α.Ε.Β.Ε.

Ιωάννης Παπαδόπουλος & Σια Ο.Ε. «Star»

Ρεμούνδος Χρήστος & Σια Ε.Ε. «Remoundo Toys»

Χριστοφιλόπουλος Ν. Α.Ε.Β.Ε. «Philos Toys»

Προσφορά αγάπης

Ευχαριστούμε 
για την
ευαισθησία σας
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