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E D I T O R I A L Μπροστά σε μεγάλες 
αποφάσεις

 Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ο Σύνδεσμός μας βρίσκεται μπροστά σε ένα σημαντικότατο δίστρατο. Και έχει δύο 
επιλογές. Είτε να πορευτεί μόνος του στο μέλλον και να διατηρήσει την εσωστρέ-
φειά του, είτε να κάνει αυτό που με απλά λόγια έχουμε ονομάσει το «άνοιγμα» 
του Συνδέσμου.

Τι είναι το «άνοιγμα» του Συνδέσμου. Είναι πολύ απλά η πρόσκληση και αποδοχή 
στο ΣΕΒΠΠΑ νέων μελών που θα προέλθουν από όλους τους χώρους που δρα-
στηριοποιούνται γύρω από το Παιχνίδι. Και όταν λέμε όλους, εννοούμε όλους! 
Είτε είναι εισαγωγείς, είτε έμποροι. Είτε πωλούν λιανικά, είτε χονδρικά. Είτε απα-
σχολούνται με εποχιακά, είτε με παιδικά βιβλία. Όλοι!

Κατά την άποψη της πλειοψηφίας του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου, το 
άνοιγμα του Συνδέσμου είναι σχεδόν μονόδρομος, καθώς είναι απαραίτητο να 
δυναμώσει η φωνή μας. Είναι πολύ σημαντικό ο ΣΕΒΠΠΑ να ακούγεται και για 
αυτό χρειάζεται να έχει όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη και να εκπροσωπεί 

όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους τους. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, ο ΣΕΒΠΠΑ θα έχει 
άλλη υπόσταση όταν συνδιαλέγεται με κυβερνητικούς φορείς ή διαπραγματεύεται τις πολιτικές που βάλλουν κατά 
των συμφερόντων του κλάδου. Με περισσότερα μέλη ο ΣΕΒΠΠΑ θα μπορούσε να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη 
προβολή στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και να περάσει το μήνυμα ότι εδώ βάζουμε τα παιδιά πάνω από το κέρδος.

Και τη δύναμή μας την έχουμε αποδείξει πολλές φορές. Και την αποδείξαμε και τώρα. Στο τεύχος που κρατάτε στα 
χέρια σας μπορείτε να διαβάσετε τις επιτυχίες που σημείωσε ο Σύνδεσμος όταν τα capital controls απείλησαν την 
Χριστουγεννιάτικη αγορά. Πριν από την παρέμβασή μας τα παιχνίδια και τα σχολικά είδη βρίσκονταν στην τρίτη κατη-
γορία εισαγωγής με κίνδυνο να περνούσαμε γιορτές με άδεια ράφια. Με παρεμβάσεις μας καταφέραμε και φέραμε τα 
προϊόντα μας στην δεύτερη κατηγορία. Η κίνησή μας αυτή ήταν ευεργετική για όλο τον κλάδο. Θα έλεγα μάλιστα ότι 
εκείνοι που ευεργετήθηκαν περισσότερο ήταν οι εισαγωγείς και οι έμποροι και όχι οι κατασκευαστές. Να όμως που 
η μοίρα όλων μας είναι συνυφασμένη. Ανάλογα θα μπορούσε κανείς να πει ότι στην ημερίδα για την ασφάλεια των 
βρεφικών κρεβατιών που κάναμε το Νοέμβριο, στο ακροατήριο βρίσκονταν περισσότερο εισαγωγείς και έμποροι. 
Και τα δύο παραδείγματα αποδεικνύουν ότι ο ΣΕΒΠΠΑ οφείλει να ανοίξει τις πόρτες του. Οφείλει να γίνει το κύριο 
συνδικαλιστικό όργανο.

Υπάρχει βέβαια και ο άλλος δρόμος. Εκείνος της απραξίας. Όπου δεν γίνεται τίποτα και ο ΣΕΒΠΠΑ παραμένει ένα 
κλειστό κλαμπ ενός κλάδου που συνεχώς μεταλλάσσεται μπροστά στα μάτια μας. Με απλά λόγια, αν ο ΣΕΒΠΠΑ δεν 
αλλάξει θα καταλήξει να μην εκφράζει κανέναν και άρα ούτε και εκείνους για τους οποίους δημιουργήθηκε. Κάποιοι 
λένε ότι αν προχωρήσει το «άνοιγμα» αυτό ενδέχεται να οδηγήσει το Σύνδεσμο στα χέρια εκπροσώπων άλλων κλά-
δων. Εμπόρων ή εισαγωγέων. Σε αυτό απαντούμε ότι εμείς δεν φοβόμαστε κάτι τέτοιο. Κατά την άποψή μας όποιος 
ενταχθεί στο Σύνδεσμο, κρίνοντας ότι τα συμφέροντά του συμβαδίζουν με εκείνα του ΣΕΒΠΠΑ, είναι λογικό να θέλει 
το καλό του Συνδέσμου. Επομένως αν επιδιώξει να αναλάβει και τα ινία του, τότε είναι αυτονόητο ότι θα θέλει να 
αφήσει θετικά αποτελέσματα. Δεν φοβόμαστε λοιπόν κάτι τέτοιο. Και όποιοι έχουν τέτοιου είδους ανησυχίες είναι 
μάλλον κοντόφθαλμοι. Αντιθέτως, αναζητούμε νέους ανθρώπους, είτε σε ηλικία, είτε σε απόψεις, είτε σε διάθεση και 
ιδέες που μπορεί μεν να δραστηριοποιούνται σε άλλο σημείο του κλάδου, θα έρθουν όμως μαζί μας για να κάνουμε 
τα ελληνικά Παιχνίδια ακόμη καλύτερα.

Μια και μου δόθηκε η ευκαιρία σ’ αυτό το τεύχος, γιατί όπως θα έχετε διαπιστώσει δεν συνηθίζω να δημοσιοποιώ 
τις σκέψεις μου αν δεν έχω κάτι να πω, θέλω να προτρέψω όλους τους κατασκευαστές, παράλληλα με όποιες άλλες 
δραστηριότητες έχουν, να στραφούν προς την εξωστρέφεια γιατί κατά την άποψή μου οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές 
θα είναι οι πρωταγωνιστές στην επόμενη δεκαετία σε σχέση με τους Ασιάτες. Πολύ περισσότερο βέβαια αυτό αφορά 
τους Έλληνες κατασκευαστές ενόψει της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.

Κλείνοντας θέλω να ευχηθώ για το 2016 να είναι μια Kαλή και Δημιουργική Χρονιά για όλους μας,  
με Υγεία και πολύ Αισιοδοξία.

Ιωάννης 
Παπαδόπουλος
Προέδρος ΣΕΒΠΠΑ
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Με την παρουσία του νέου Υφυπουργού Εξωτερικών 
Δημήτρη Μάρδα ξεκίνησε η φετινή  Έκθεση του ΣΕΒ-
ΠΠΑ «Το Παιδί & Το Παιχνίδι». Ο γνωστός οικονομολό-
γος παρά τη νέα θέση του ως Υφυπουργός Εξωτερικών, 
στην δεύτερη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ανταποκρίθηκε 
στο κάλεσμα που του είχε απευθύνει ο Πρόεδρος, με 
βάση την προϋγούμενη ιδιότητά του ως αναπληρωτής 
Υπουργός Οικονομικών. Όταν βρέθηκε στους διαδρό-
μους της έκθεσης στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan, 
ένιωθε ότι βρισκόταν ανάμεσα σε φίλους. Πολλοί ήταν 
εκείνοι που τον καλωσόρισαν, αλλά δεν ξέχασαν και 
να τον ευχαριστήσουν για την απόφαση που έλαβε η 
κυβέρνηση βελτιώνοντας την θέση των παιχνιδιών στη 
σειρά προτεραιότητας εγκρίσεων για τις εισαγωγές. Για 
το θέμα αυτό θα βρείτε σε άλλες σελίδες του περιο-
δικού μας τις επιστολές που έστειλε ο ΣΕΒΠΠΑ στον 
Υπουργό Οικονομίας Γιώργο Σταθάκη, παρεμβαίνοντας 
εντονότατα ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τις εισαγωγές 
που ήταν απαραίτητες ώστε να μην μείνει άδεια από 
παιχνίδια η αγορά κατά τις ημέρες των εορτών.

Έτσι με τα ράφια 
γεμάτα, η επιτυχία 
και της φετινής 42ης 
Έκθεσης ήρθε ως 
επιστέγασμα των 
προσπαθειών που 
κατέβαλε όλο το 
προηγούμενο δι-
άστημα ο Σύνδε-
σμος. Άλλωστε για 

άλλη μία φορά επιβεβαιώθηκε η ορθή επιλογή που 
έχει κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒΠΠΑ, η 
συνεργασία με την «Mostra Rota & Δωρέκθεση», 
αναζωογονώντας την έκθεση «Το Παιδί & Το Παι-
χνίδι» τόσο σε περιεχόμενο και ποικιλία, όσο και σε 
επισκεψιμότητα. Σε δηλώσεις του προς το περιοδικό 
μας ο πρόεδρος του ΣΕΒΠΠΑ Γιάννης Παπαδόπουλος, 
ήταν ξεκάθαρος:
« Είχαμε πει από πέρυσι ότι στόχος μας ήταν να αυξη-
θεί η επισκεψημότητα της Έκθεσης. Αυτό το πετύχαμε, 
ενώ την ίδια στιγμή αυξήσαμε μέσα σε ένα χρόνο το 
χώρο που καταλαμβάνουμε. Δεν αναπαυόμαστε στις 
δάφνες μας, αλλά παρακολουθούμε την έκθεσή μας 
να εδραιώνεται στην συνείδηση των επισκεπτών. 
Βλέπουμε λοιπόν να κινούνται στους διαδρόμους μας 
περισσότεροι έμποροι και να κάνουν ακριβώς αυτό που 
φανταζόμασταν όταν πρωτοσκεφτήκαμε και υλοποιή-
σαμε αυτή τη συνεργασία, τρία χρόνια πριν. Έρχονται 
στο Metropolitan Expo (ιδίως εκείνοι που προέρχονται 
από την περιφέρεια) και επισκέπτονται ταυτόχρονα τρεις 
ομοειδείς εκθέσεις και έτσι πετυχαίνουν σημαντική 
μείωση των εξόδων και εξοικονόμηση του χρόνου 
τους με μέγιστο αποτέλεσμα. Την ίδια στιγμή βλέπουμε 
να αναπτύσσονται περισσότερες συνεργασίες, με τους 
εκθέτες να δειγματίζουν τα προϊόντα τους σε περισσότε-
ρους επισκέπτες αυξάνοντας έτσι το πελατολόγιό τους».
Επειδή όμως τα πολλά λόγια είναι φτώχια, ενώ αντιθέ-
τως κάθε εικόνα είναι και 1.000 λέξεις, στις επόμενες 
σελίδες σας παραθέτουμε ένα πλούσιο φωτορεπορ-
τάζ από την 42η Έκθεση «Το Παιδί & Το Παιχνίδι».

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΑΠΟ ΤΗΝ 

42η ΕΚΘΕΣΗ
«ΤΟ ΠΑΙΔΙ 

&
 ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ»

Η επιτυχημένη συνταγή
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ A. A.E.E. FUTURE TOYS

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. STAR

ΠΕΤΡΟΥΤΣΑ ΧΡ. - ΚΟΥΚΑΣ ΧΡ. & ΣΙΑ Ο.Ε. KOUKAS

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. REMOUNDO GAMES

ΡΟΥΣΣΟΥ ΜΑΡΘΑ LAMAJAMA

ΣΑΪΤΗ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε. GIFTS AND FIGURES (GNF)

ΣΝΑΪΝΤΕΡ Α.Ε.  

ΤΖΙΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ARGY TOYS

ΤΣΕΡΚΕΖΗ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΒΑΒΥWISE

ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Α.Ε.

ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Ε.Γ.Ε.Ε.

Εκθέτες της 42ης Έκθεσης «Το Παιδί & Το Παιχνίδι»
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ΔΩΡΕΚΘΕΣΗ & MOSTRA ROTA
29 Ιανουαρίου - 1 Φεβρουαρίου 2016

Ένα επαγγελματικό εργαλείο
για κάθε κατάστημα!
H έκθεση θεσμός ΔΩΡΕΚΘΕΣΗ & MOSTRA ROTA αποτε-
λεί σημαντικό επαγγελματικό εργαλείο χιλιάδων εμπορι-
κών επισκεπτών καθώς εξυπηρετεί εμπορικά τις ανάγκες
κάθε καταστήματος σε μία αγορά που γίνεται ολοένα και
πιο ανταγωνιστική.

Η ΔΩΡΕΚΘΕΣΗ & MOSTRA ROTA προσφέρει μεγάλη ποι-
κιλία και ανταγωνιστικές τιμές σε είδη δώρων, εποχικών,
παιχνιδιών και διακοσμητικών.
Η εορταστική περίοδος του Πάσχα πλησιάζει και οι εμπο-
ρικές επιχειρήσεις θα πραγματοποιήσουν την καθιερω-
μένη τους επίσκεψη αναζητώντας κάθε τι πρωτότυπο και
μοναδικό για το κατάστημά τους.
Χιλιάδες προτάσεις σε είδη δώρων για κάθε ηλικία και
γούστο αλλά και λαμπάδες σε πρωτότυπα σχέδια θα πα-
ρουσιαστούν από τους εκθέτες της ΔΩΡΕΚΘΕΣΗΣ &
MOSTRA ROTA.
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Στη ΔΩΡΕΚΘΕΣΗ & MOSTRA ROTA του Ιανουαρίου θα
βρείτε μεγάλη ποικιλία σε:
• Είδη δώρων
• Εποχικά είδη (Πασχαλινά)
• Παιχνίδια
• Διακοσμητικά
Το εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN EXPO που βρί-
σκεται στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος εξυπηρετεί μέγιστα
τους επισκέπτες από την επαρχία.

Φτάστε στο METROPOLITAN EXPO γρήγορα,
εύκολα και άνετα
Δωρεάν μεταφορά επισκεπτών με πούλμαν από τους παρακάτω
σταθμούς Μετρό και Προαστιακού:
Δουκίσσης Πλακεντίας
Στάση πούλμαν στην έξοδο προς parking
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος
Στάση πούλμαν απέναντι από την έξοδο 2 στο επίπεδο των αφίξεων

www.mostrarota-giftshow.gr
fmostrarota.giftshow  

 

 
 

 
 

  
 
  

     
    

  

Ω Ρ Ε Σ  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ  1 0 : 0 0 - 2 0 : 0 0

Παιχνίδια γεμάτα φαντασία αλλά και δημιουργικότητα θα
παρουσιάσουν επίσης οι εισαγωγείς και κατασκευαστές
παιχνιδιών στις επιχειρήσεις που θα επισκεφθούν την έκ-
θεση για να καλύψουν τις ανάγκες ακόμα και των πιο
απαιτητικών πελατών τους.

www.rota.gr
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Συνέντευξη  με τον

Οικονομολόγο

Χαράλαμπο Γκότση

Προϋπόθεση για όλα 
η ομαλή πολιτική ζωή
Ο Χαράλαμπος Γκότσης, γνωστός Οικονομολόγος -και πρόσφατα τον Νοέμβριο, νέος Πρόεδρος της Επιτροπής Κε-
φαλαιαγοράς- βρέθηκε το καλοκαίρι μόλις ένα βήμα πριν την ανάληψη καθηκόντων στη θέση της Νάντιας Βαλαβάνη 
στο Υπουργείο Οικονομικών, δηλαδή στο πόστο της χάραξης φορολογικής πολιτικής. Κάποιοι είπαν ότι ενώ είχαν 
ολοκληρωθεί οι αρχικές προσεγγίσεις, το τελικό τηλέφωνο δεν έγινε, καθώς υπήρξαν κάποια σημεία για τα οποία δεν 
επετεύχθη συμφωνία. Τελικά ο κύριος Γκότσης δεν φάνηκε να το μετανιώνει, σίγουρα όμως οι απόψεις του έχουν ιδι-
αίτερα σημασία, καθώς μπορούν -απ’ ότι φάνηκε- και να είναι κοντά στη λογική της νέας κυβερνητικής γραμμής όπως 
αυτή δημιουργήθηκε μετά τη συμφωνία της Συνόδου Κορυφής της 12ης Ιουλίου, αλλά παράλληλα να κατανοεί και την 
πολιτική Τσίπρα για το επόμενο διάστημα. Έτσι η συζήτηση μαζί του κρίθηκε από το περιοδικό μας ως πολύ σημαντική.

Δεύτερη θητεία ΣΥΡΙΖΑ και πολλές υποσχέσεις 
για κάτι διαφορετικό. Στη διαπραγμάτευση, 
στα αποτελέσματα, στα μέτρα (που σίγουρα θα 
χρειάζονται). Τελικά όμως τι συμβαίνει; Η συνταγή 
πάει καλά; Ή μήπως δεν υπήρχε συνταγή;

Η απαίτηση για αλλαγή του μείγματος της οικονο-
μικής πολιτικής υπήρξε προς τα τέλη του περασμέ-
νου χρόνου σχεδόν καθολική. Μετά από 5 χρόνια 
πολιτικής λιτότητας, που οδήγησαν σε συρρίκνωση 
του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος κατά 25% και 
εκτόξευσαν την ανεργία στο 27%, χωρίς ταυτόχρο-
να να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για βελτί-
ωση της ανταγωνιστικότητας, αύξηση των εξαγω-
γών και αναστροφή της τάσης για επανεκκίνηση, η 
απαίτηση ήταν πλήρως δικαιολογημένη. Οι πραγμα-
τικές προοπτικές μάλιστα και για το 2015 αλλά και 
το 2016, επειδή τα πρωτογενή πλεονάσματα που 

έπρεπε να παραχθούν, απαιτούσαν τη συνέχιση της 
ίδιας αδιέξοδης πολιτικής, ήσαν εξίσου δυσοίωνες.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ορθώς προσπάθησε να με-
τατοπίσει τον κύριο άξονα της πολιτικής της από τα 
μέτρα περιοριστικής πολιτικής στις βαθιές δομικές 
μεταρρυθμίσεις, που ούτως ή άλλως έχει ανάγκη η 
χώρα. Αυτό με τη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου 
φάνηκε να το πέτυχε με την αναφορά στη «δυνατή ευ-
ελιξία» για την αντικατάσταση των μέτρων. Δυστυχώς 
όμως οι δανειστές και κυρίως οι Γερμανοί, ποτέ δεν 
πίστεψαν σε αυτό που υπέγραψαν και άρχισαν να πι-
έζουν ζητώντας μεταρρυθμίσεις, ενώ εννοούσαν πε-
ρικοπές. Η ελληνική κυβέρνηση αμύνθηκε με όλα τα 
μέσα, υπερεκτιμώντας όμως και τη δράση αυτών των 
μέσων, με αποτέλεσμα να καταλήξουμε σε μια συμ-
φωνία που δε διαφέρει στην ουσία της από τις άλλες. 



ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΓΚΟΤΣΗ

Πολύ πρόσφατα σε συνέντευξή του ο Paul 
Krugman, ο οποίος πριν το δημοψήφισμα είχε 
πάρει θέση υπέρ του «Όχι» αλλά με την αληθινή 
του διάσταση (δηλαδή ναι ή όχι στο ευρώ), δήλωσε 
ότι σοκαρίστηκε από το γεγονός ότι η ελληνική 
κυβέρνηση δεν είχε εναλλακτικό σχέδιο σε 
περίπτωση που η υπόθεση έφτανε στην επιλογή 
παραμονή ή έξοδος από το ενιαίο νόμισμα. 
Τελικά (και μιλώντας πρακτικά) αυτή η επιλογή 
υπάρχει; Μπορούμε δηλαδή να βγούμε από το ευρώ 
και να περιμένουμε -μετά από μία μικρή περίοδο 
προσαρμογής- καλύτερες ημέρες;

Ο Paul Krugman έχει κατά καιρούς κάνει πολύ σωστές 
προτάσεις για την αντιμετώπιση του ελληνικού προ-
βλήματος. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και πολλοί 
ακόμη οικονομολόγοι με λίγες εξαιρέσεις. Κεντρικός 
άξονας: Τέλος στα αδιέξοδα μέτρα λιτότητας, ενίσχυ-
ση του προγράμματος των δημοσίων αλλά και ιδιω-
τικών επενδύσεων μέσα από ένα σχέδιο τύπου Μάρ-
σαλ, που θα βγάλει την οικονομία από την ύφεση και τη 
στασιμότητα και θα την οδηγήσει στην ανάπτυξη, ως 
μοναδική πόρτα διεξόδου. Οι προτάσεις αυτές προ-
σκρούουν στην εμμονή των Γερμανών στη συνέχιση 
της αποτυχημένης πολιτικής εσωτερικής υποτίμησης, 
παρά την σχετική αποκατάσταση των δίδυμων ελλειμ-
μάτων, ισοζυγίου πληρωμών και προϋπολογισμού.

Η απόφαση για την παραμονή στο Ευρώ ή την επι-
στροφή στο εθνικό νόμισμα, η οποία το πιθανότε-
ρο θα σήμαινε και τον αποκλεισμό της χώρας μας 
και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω της διάρρη-
ξης των σχέσεών μας με τους εταίρους, είναι εθνι-
κού στρατηγικού χαρακτήρα, η οποία έχει ληφθεί 
ως σταθερός προσανατολισμός εδώ και πάνω από 
εξήντα χρόνια. Αυτό σημαίνει συμμετοχή και δικτύ-
ωση όλων των συστημάτων της χώρας, νομικών, 
λειτουργικών, θεσμικών, αμυντικών και τεχνολογι-
κών με πλήθος οργανισμών παγκοσμίως, η αποκοπή 
από τους οποίους θα μας έριχνε στην απομόνωση. 
Αυτό που χρειάζεται συνεπώς είναι η εντατικοποίη-
ση των προσπαθειών μας για να συμβαδίσουμε με 
όλες τις άλλες χώρες με τις οποίες συμπορευόμαστε, 
αποκαθιστώντας την χαμένη πρόσκαιρα εμπιστοσύ-
νη. Η επιστροφή στη Δραχμή, εκτός από τη μεγάλη 
καθίζηση εισοδημάτων και αξιών, δε λύνει κανένα 
πρόβλημα ανταγωνιστικότητας που έχει η ελληνική 
οικονομία. Να μην ξεχνάμε ότι η αξία του νομίσματος 
είναι παράγωγο της ζήτησης των προϊόντων που πα-
ράγει η χώρα. Η όποια βελτίωση μέσα από μια υποτί-
μηση είναι παροδική και δε βοηθάει τη χώρα, η οποία 
έχει ανάγκη από μια σταθερή διατηρήσιμη ανάπτυξη.

Κάποιοι λένε ότι αυτά που προτείναμε στους 
εταίρους καθ’ όλο το διάστημα της πρώτης 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ (πολιτικές όπως αναδιάταξη 
του μηχανισμού είσπραξης ΦΠΑ, αποσυμφόρηση 
των επιχειρηματικών δικαστηρίων, απελευθέρωση 

επαγγελμάτων, one-stop-shops για νέες 
επιχειρήσεις, περικοπή των πρόωρων συντάξεων, 
συγχώνευση ταμείων, νέο μισθολόγιο στο δημόσιο 
κλπ) ήταν πολιτικές με τις οποίες δεν υπήρχε καμία 
διαφωνία. Αν η κυβέρνηση τις είχε προωθήσει 
σε αυτό το διάστημα, μήπως τελικά θα ήταν πιο 
«απαλό» το πακέτο των μέτρων που καλούμαστε να 
λάβουμε σήμερα;

Σε ότι αφορά τις παραπάνω δομικές μεταρρυθμί-
σεις είναι βέβαιο, ότι οι δανειστές δεν προέβαλλαν 
αντιρρήσεις. Εκεί όμως που υπήρξαν μεγάλα προ-
βλήματα σύγκλησης ήσαν η εμμονή σε μεγάλες πε-
ρικοπές στις συντάξεις, αλλά και στους μισθούς των 
δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και στην άμεση αντι-
μετώπιση μεγάλων θεμάτων, όπως είναι το ασφα-
λιστικό. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός, ότι 
σε κάθε νέα συνάντηση με τους Έλληνες διαπραγ-
ματευτές, οι απαιτήσεις πολλαπλασιάζονταν. Αυτό 
εξηγείται πλέον εκ των υστέρων, όταν φανερώθη-
καν  οι πραγματικές προθέσεις του κ. Σόιμπλε για 
εξώθηση της χώρας από την Ευρωζώνη, που ση-
μαίνει ότι δεν επιθυμούσε να υπάρξει συμφωνία. 

Και τώρα τι; Τελικά αυτό που έχει μπει μπροστά 
μας «βγαίνει»; Δηλαδή το πρόγραμμα μπορεί να 
έχει επιτυχία; Έχει τις δυνατότητες η ελληνική 
οικονομία να αντιμετωπίσει ένα χρέος που θα 
φτάσει κοντά στο 200% ή τελικά θα γίνουμε μία 
«χρεοδουλοπαροικία» όπως λέει το αριστερό τμήμα 
του ΣΥΡΙΖΑ;

Είναι πιθανό όταν θα κάνουμε ισοζύγιο, στο τέλος του 
προγράμματος το 2018, να μην έχει προκύψει όφελος 
από αυτό το πρόγραμμα. Το αντίθετο μάλιστα. Εκείνο 
που προσδοκά κανείς από αυτή τη συμφωνία, είναι οι 
μακρόχρονες θετικές προοπτικές που υπόσχεται. Άλ-
λωστε η αντιμετώπιση του χρέους εξαρτάται όχι τόσο 
από το ονομαστικό του μέγεθος, όσο από την εξυπη-
ρετησιμότητά του και αυτό θα είναι αντικείμενο των 
διαπραγματεύσεων. Στο μεταξύ εμείς θα πρέπει να 
ξεδιπλώσουμε και να εκμεταλλευτούμε όλες τις δυ-
νατότητές μας για να ανατάξουμε την οικονομία μας 
μέσα από βαθιές μεταρρυθμίσεις στο κράτος που θα 
καταστήσουν τη χώρα φιλική σε επενδύσεις και στη 
δημιουργική υγιή επιχειρηματικότητα, μέσα από την 
οποία μπορούμε να περιμένουμε βελτίωση των εισο-
δημάτων, της απασχόλησης, αλλά και πρόσθετα έσο-
δα για το κράτος όπως και για τα ασφαλιστικά ταμεία.

 Αν κλείσει με βάση το σχεδιασμό η πρώτη αξι-
ολόγηση και προχωρήσει και η συμφωνία για 
το χρέος, τότε σταδιακά αφού θα έχει εκλείψει 
ο φόβος του Grexit αλλά και του κουρέματος 
των καταθέσεων, θα αρχίσει να ομαλοποιείται 
και το τραπεζικό σύστημα με τη μερική έστω συ-
γκέντρωση των καταθέσεων από τα σεντούκια.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ & ΑΜΑΞΩΝ   –   17



  18    –   ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ & ΑΜΑΞΩΝ

Τελείως θεωρητικά μιλώντας, η Ενωμένη Ευρώπη 
και η Ευρωζώνη είναι τελικά το τρίτο μεγάλο 
σχέδιο της Γερμανίας για κατάκτηση της Ευρώπης; 
Έχουν δίκιο οι Έλληνες που έχουν αναπτύξει 
ένα «Αντιγερμανισμό»; Ή μήπως θα έπρεπε να 
το αναγνωρίσουμε και να προσπαθήσουμε να 
εκμεταλλευτούμε όσο το δυνατό καλύτερα την 
συμμετοχή μας σε ένα ισχυρό γκρουπ;

Η διαμάχη για την επικυριαρχία στην Ευρώπη μετα-
ξύ Γερμανίας και Γαλλίας καλά κρατεί εδώ και αιώ-
νες. Είναι γνωστό, ότι και η δημιουργία του Ευρώ εί-
ναι αποτέλεσμα της αλλαγής συσχετισμών μετά την 
ενοποίηση των δύο Γερμανιών. Για να συναινέσει η 
Γαλλία, έπρεπε η Γερμανία να συμφωνήσει στην συμ-
μετοχή όλων των χωρών του Νότου στην Ευρωζώνη. 
Αυτό σημαίνει ότι ο φυσικός σύμμαχος της Ελλάδας 
είναι η Γαλλία, παρά την όποια οικονομική υπεροχή 
που φαίνεται να καταγράφει αυτή τη στιγμή η Γερ-
μανία. Τα πράγματα όμως αλλάζουν, ακόμη και μέσα 
στην ίδια τη Γερμανία, όπου πληθαίνουν οι φωνές για 
τη διαφαινόμενη απομόνωσή της από τους άλλους 
λαούς της Ευρώπης, ως αποτέλεσμα της υπεροπτικής 
πολιτικής που ασκεί. (Σημείωση του συντάκτη: Η απά-
ντηση έχει δοθεί πριν τον σκάνδαλο “Volkswagen”).

Χωρίς να θέλω να αφαιρέσω καμία από τις ευθύνες 
των δημοσιογράφων (σίγουρα έχουμε) πόσο 
μεγάλο είναι τελικά το μερίδιό τους για την εικόνα 
που ζήσαμε το καλοκαίρι έξω από τις τράπεζες; Αν 
δηλαδή τα κανάλια είχαν προσεγγίσει αλλιώς την 
κρίση θα σταματούσε η αφαίρεση καταθέσεων τα 
προηγούμενα χρόνια; 
 Δεν θα βλέπαμε ουρές στα ATΜ;

Στο θέμα των καταθέσεων τα τελευταία  έξι χρόνια 
έχουν γίνει εγκληματικά λάθη. Αλλεπάλληλες δη-
λώσεις πολιτικών περί χρεοκοπίας, αποφάσεις για 
άμεση πρόσβαση των εφοριακών στους λογαρια-
σμούς, κατασχέσεις μικροποσών, δηλώσεις από 
πρωθυπουργούς, υπουργούς, βουλευτές ότι θα ση-
κώσουν τις καταθέσεις τους από τις τράπεζες, εκ-
θέσεις βαρύγδουπων ινστιτούτων και μεγάλων ει-
δησεογραφικών πρακτορείων, όπου η Ελλάδα κάθε 
εβδομάδα χρεοκοπούσε, αλλά και ανεύθυνες τοπο-
θετήσεις συναδέλφων μου εδώ και στο εξωτερικό, 
που έστησαν καριέρες πάνω στο ασθενικό σώμα της 
χώρας μας, βοήθησαν ώστε χωρίς να υπάρξει bank 
run τα αποτελέσματα να ήταν σχεδόν τα ίδια. Νομί-
ζω ότι ο μεγάλος υπερασπιστής των καταθέσεων, 
ο αείμνηστος Ξενοφών Ζολώτας, τους τελευταίους 
που θα ξυλοφόρτωνε θα ήσαν οι δημοσιογράφοι.

Όμως αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να κοι-
τάξουμε μπροστά. Να κινητοποιήσουμε όση αισιοδο-
ξία μπορεί κανείς να συγκεντρώσει υπό το καθεστώς 
των capital controls και να δούμε το ποτήρι μισογε-
μάτο. Η χώρα μας, κάτω από προϋποθέσεις, μπορεί 
και την κρίση να ξεπεράσει, αλλά και σε ένα καλύτερο 

μέλλον να ατενίζει. Αν κλείσει με βάση το σχεδιασμό 
η πρώτη αξιολόγηση και προχωρήσει και η συμφωνία 
για το χρέος, τότε σταδιακά αφού θα έχει εκλείψει ο 
φόβος του Grexit αλλά και του κουρέματος των κατα-
θέσεων, θα αρχίσει να ομαλοποιείται και το τραπεζι-
κό σύστημα με τη μερική έστω συγκέντρωση των κα-
ταθέσεων από τα σεντούκια. Ταυτόχρονα αναμένεται 
να ξεκινήσει η συμμετοχή της χώρας στο πρόγραμμα 
ποσοτικής χαλάρωσης, όπως και στο μεγάλο επενδυ-
τικό πρόγραμμα Juncker, όπου μαζί με το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων και τα προγράμματα της Ευ-
ρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων θα λειτουργήσουν 
ανασχετικά των μέτρων λιτότητας, δημιουργώντας τις 
προϋποθέσεις για γρήγορη μέσα στο 2016 σταθερο-
ποίηση και στη συνέχεια μεγέθυνση. Όλα αυτά υπό  τον 
όρο, ότι η πολιτική ζωή του τόπου θα κυλήσει ομαλά.

Το Υπουργείο Οικονομικών επί Γιάνη Βαρουφάκη, 
μετατράπηκε μάλλον σε ένα think tank, παρά σε 
μία πηγή πολιτικής. Αυτό φάνηκε να ενοχλεί τους 
εταίρους μας που ήθελαν δράση. Τι έπρεπε να είχε 
γίνει για να αποφευχθεί αυτό;

Στην άσκηση πρακτικής οικονομικής πολιτικής, εί-
ναι σημαντικό να διαθέτει κανείς καλές μακροοικο-
νομικές βάσεις, ώστε να είναι σε θέση όχι μόνο να 
σχεδιάσει αποτελεσματικά, αλλά και για την επιλογή 
των αποτελεσματικότερων προτάσεων για την επίλυ-
ση του όποιου προβλήματος. Αναγκαίο είναι επίσης, 
αυτοί που λαμβάνουν αποφάσεις να γνωρίζουν τα 
προβλήματα και το περιβάλλον που λειτουργούν οι 
επιχειρήσεις, να είναι δηλαδή σχετικοί με την πραγ-
ματική οικονομία. Αυτές οι γνώσεις δυστυχώς δεν 
αποκτώνται στα αμφιθέατρα, αλλά μέσα στις παρα-
γωγικές μονάδες. Είναι συνεπώς σημαντικό για να 
μπορέσεις να διοικήσεις μια μεγάλη αλυσίδα πολυ-
καταστημάτων πρέπει να έχεις προηγουμένως χρη-
ματίσει διευθυντής ενός καταστήματος. Να μην ξε-
χνάμε, ότι τα αθροιστικά μεγέθη, με τα οποία ασχο-
λούμαστε εμείς οι οικονομολόγοι προέρχονται από 
το άθροισμα των δραστηριοτήτων των επιμέρους 
μονάδων. Για τις συνομιλίες ήταν χωρίς αμφιβολία 
απαραίτητη μια διαπραγματευτική εμπειρία σε αντί-
στοιχους οργανισμούς και για παρόμοια προβλήματα.

Η διαμάχη για την επικυριαρχία στην Ευ-
ρώπη μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας 
καλά κρατεί εδώ και αιώνες. Είναι γνω-
στό, ότι και η δημιουργία του Ευρώ είναι 
αποτέλεσμα της αλλαγής συσχετισμών 
μετά την ενοποίηση των δύο Γερμανιών.
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Γενική Συνέλευση Σ.Ε.Β.Π.Π.Α.

Την απόφαση μείωσης της ετήσιας συνδρομής πήρε ο ΣΕΒΠΠΑ στη συνεδρίαση 
της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ολοκληρώθηκε με απόλυτη επι-
τυχία την Τετάρτη 22 Ιουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Βιοτεχνικού Επι-

μελητηρίου Αθηνών. Η απαρτία συμπληρώθηκε από την πρώτη συνεδρίαση, γεγονός 
που δείχνει το ενδιαφέρον των μελών για τον Σύνδεσμο, για το μελλοντικό σχεδιασμό 
του αλλά και για τα πεπραγμένα του. Ιδιαίτερα τώρα που η κρίση έχει κάνει σχεδόν 
μονόδρομο τη συγκέντρωση των δυνάμεων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πολύ 
μεγάλες δυσκολίες που ορθώνονται απέναντι στο επιχειρείν. 

Επιστέγασμα
μιας επιτυχημένης
χρονιάς

Η Γενική Συνέλευση, αφού ολοκλήρωσε τις διαδικαστικές 
διεργασίες της, ξεκίνησε τις ουσιαστικές της εργασίες με 
τον Πρόεδρο του Συνδέσμου κ. Ιωάννη Παπαδόπουλο να 
υποδέχεται τους συμμετέχοντες. Στη σύντομη ομιλία του 
ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στα εντονότατα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει πλέον η επιχειρηματικότητα στο 
σύνολό της και ιδιαίτερα ο κλάδος των παιχνιδιών που 
επλήγη σφοδρότατα από τις κλειστές τράπεζες και τα 
capital controls τα οποία πάγωσαν την αγορά, τις εισαγω-
γές, τις πληρωμές, αλλά και όλες εκείνες τις διεργασίες 
που θεωρούνται αυτονόητες για την επιχειρηματικότητα. 
Επιπλέον, σημαντική θέση σε όλη τη διαδικασία, αλλά και 
στην ομιλία του Προέδρου, είχε και το λεγόμενο «άνοιγμα» 
του Συνδέσμου, δηλαδή η αναμόρφωση του καταστατικού 
του ΣΕΒΠΠΑ, ώστε να ενσωματώσει ως μέλη του όλους 
τους επαγγελματίες του κλάδου (βιοτέχνες, εισαγωγείς, 
χονδρέμπορους και λιανέμπορους). Μάλιστα κατά τη 
διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης για το συγκεκριμένο 
θέμα, το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο επεξεργάζεται 
εδώ και πολύ καιρό, παρουσιάστηκε και η πρόταση που 
υπέβαλε εξειδικευμένος νομικός σύμβουλος, η οποία και 
συζητήθηκε διεξοδικά.
Εκτός από την απόφαση για τη μείωση κατά 50% της 
ετήσιας συνδρομής, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον 
Οικονομικό Απολογισμό της προηγούμενης χρονιάς, τον 
Προϋπολογισμό για τους επόμενους 12 μήνες, αλλά και 
τα Πεπραγμένα όπως παρουσιάστηκαν από το Γενικό 
Γραμματέα του Συνδέσμου Δημήτρη Δενέγρη.

Η ημερησία διάταξη
Ένα από τα βασικότερα θέματα που απασχόλησε την Γε-
νική Συνέλευση ήταν η ενημέρωση γύρω από την Ετήσια 
Έκθεση του Συνδέσμου, η οποία και αποτελεί το βασι-
κότερο οικονομικό τροφοδότη του προϋπολογισμού. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο παρουσίασε τόσο τον απολογισμό 
της περσινής έκθεσης η οποία πέτυχε ετήσια αύξηση των 
τετραγωνικών μέτρων που κάλυψε κατά 30%, αλλά και την 
οργανωτική εικόνα της Έκθεσης του Σεπτεμβρίου (της 
42ης που διοργανώνεται στην ιστορία του ΣΕΒΠΠΑ) η οποία 
κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης βρισκόταν στην 

τελική ευθεία. Παράλληλα, έγινε και συζήτηση κατά την 
παρουσίαση των πεπραγμένων γύρω από τις σκέψεις για 
το αν θα ήταν καλύτερο η ετήσια έκθεση του Συνδέσμου 
να διεξάγεται τον Φεβρουάριο, την περίοδο δηλαδή που 
διοργανώνουν εκθέσεις στα εκθετήριά τους οι πολυεθνι-
κές εταιρίες παιχνιδιών. 
Ένα άλλο θέμα (για το οποίο υπάρχει διεξοδικό ρεπορ-
τάζ σε επόμενες σελίδες του περιοδικού) ήταν και η 
πίεση που άσκησε το Διοικητικό Συμβούλιο προς την 
Κυβέρνηση με στόχο τη μείωση του ΦΠΑ στα παιχνίδια, 
την απαίτηση της ελάφρυνσης των επιχειρήσεων από 
τον ΕΝΦΙΑ, αλλά και τη νομοθετική υποστήριξη που 
χρειάζονται οι επιχειρήσεις λόγω της πολιτικής και 
οικονομικής αναστάτωσης που έζησε όλη η αγορά το 
καλοκαίρι. Άλλα θέματα που απασχόλησαν τη Γενική 
Συνέλευση ήταν η συγκέντρωση και παράδοση παιχνι-
διών στα Παιδικά Χωριά SOS, η παραγωγή ενός κοινω-
νικού τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού μηνύματος για την 
προστασία των ανηλίκων, η ασφάλεια των βρεφικών και 
παιδικών επίπλων, αλλά και η αναβάθμιση της ιστοσε-
λίδας του συνδέσμου που απαντά στη διεύθυνση www.
toysingreece.gr. Την δική του θέση στη συνεδρίαση 
της Γενικής Συνέλευσης είχε και το περιοδικό μας, του 
οποίου η έκδοση εγκρίθηκε και για την επόμενη χρονιά.

Τα σημαντικότερα Πεπραγμένα
1  Ενεργός συμμετοχή στην Επιτροπή Προστασίας Ανηλί-
κων της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή. Δημιουργία 
κοινωνικού τηλεοπτικού μηνύματος.
2  Αποστολή κειμένου με τη μορφή ερωτοαπαντήσεων, 
σχετικά με την Οδηγία (2009/48/EC) για Ασφαλή Παιχνίδια. 
Το κείμενο είναι αποτέλεσμα του σεμιναρίου που συνδι-
οργανώσαμε με την ΤΙΕ στη χώρα μας πριν από περίπου 
ενάμιση χρόνο.
3  Ενέργειες για την ενίσχυση και προβολή του κοινωνικού 
προσώπου του Συνδέσμου.
4  Αίτημα προς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 
για δωρεάν μετάδοση τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού 
σποτ του Συνδέσμου με κοινωνικό μήνυμα. Προβολή του 
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μηνύματος από 10/12/2014 έως 10/01/2015 από όλους 
σχεδόν τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς 
της χώρας.
5. Παρουσία θέσεων του ΣΕΒΠΠΑ σε εφημερίδες και 
περιοδικά.
6  Παρουσία στην εκδήλωση για την υπογραφή μιας από 
τις σημαντικότερες συμφωνίες στο χώρο των πιστοποιή-
σεων μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και της 
Ελλάδας.
7  Συμμετοχή, μέσω του Συνδέσμου, αντιπροσωπευτικού 
τμήματος μελών και εκθετών στη Δωρέκθεση Ιανουαρίου 
2015 στο Metropolitan Expo.
8  Συζητήσεις και προβληματισμοί του Διοικητικού Συμ-
βουλίου σχετικά με την τροποποίηση του καταστατικού 
και το «άνοιγμα» του Συνδέσμου.
9  Επαφές με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι-
κότητας σχετικά με τα απομιμητικά προϊόντα.
10  Άμεση συνεργασία και επαφές με το Υπουργείο  Ανά-
πτυξης, την ΕΒΕΤΑΜ και το Γενικό Χημείο του Κράτους 
για προβλήματα που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις του 
κλάδου.
11  Επαφές με το Υπουργείο Ανάπτυξης και το ΤΕΙ Καρδί-
τσας (Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου) για την πιστοποίηση 
προϊόντων που αφορούν στα βρέφη. Πρωταρχικός στόχος 

της προσπάθειας είναι η ενημέρωση των μελών ώστε να 
κατασκευάζουν ασφαλή έπιπλα σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΝ 716- 1,2: 2008 και Α1: 2013. 
12  Παρουσία του Προέδρου στις συναντήσεις του Βιοτε-
χνικού Επιμελητηρίου Αθηνών σχετικά με την απονομή 
και τη χρήση του Ελληνικού Σήματος. Γνωμοδότηση 
του Συνδέσμου σχετικά με τα κριτήρια προκειμένου να 
χαρακτηριστεί ένα προϊόν ελληνικό.
13  Αγορά της κλαδικής μελέτης της ICAP : «Αλυσίδες 
Καταστημάτων Παιχνιδιών και Ειδών Βρεφανάπτυξης 
2014». Η μελέτη βρίσκεται στη διάθεση όλων των μελών, 
για ανάγνωση, στα γραφεία του Συνδέσμου. 
14  Ενημέρωση των συναδέλφων για δωρεάν παροχή 
εξειδικευμένης συμβουλευτικής από το ΕΒΕΑ στις μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο 
Δήμο Αθηναίων.
15. Επιστολή προς τον τέως Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών κ. Δημήτρη Μάρδα με αφορμή τη με-
ταρρύθμιση επί των συντελεστών του ΦΠΑ. Αίτημα 
του κλάδου τα παιχνίδια να κατατάσσονται στο χαμηλό 
συντελεστή ΦΠΑ. Ακολούθησε τηλεφωνική επικοι-
νωνία του Προέδρου με τον Υπουργό, δημοσίευση 
σχετικού δελτίου τύπου και διαβίβαση της επιστολής 
στην τέως Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομικών κα. 
Νάντια Βαλαβάνη.

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Δυστυχώς οι μέρες που διανύουμε είναι δύσκολες. Οι ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις, η παρατεταμένη τραπεζική αργία 
και οι δυσμενείς όροι του νέου μνημονίου έχουν προβληματίσει τον καθένα μας ξεχωριστά τόσο για το μέλλον 
των επιχειρήσεών μας και του κλάδου μας όσο και για την πορεία της πατρίδας μας γενικότερα. Ο Σύνδεσμός 
μας έχοντας άποψη και λόγο συμμετέχει ενεργά, όπως σας έχουμε ήδη ανακοινώσει, στην Επιτροπή Προστασίας 
Ανηλίκων της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή. Ο ΣΕΒΠΠΑ έχει πλέον τη δυνατότητα να συνδιαλέγεται με κρατι-
κούς φορείς ανταλλάσσοντας τεχνογνωσία και εμπειρία. Με δική μας πρωτοβουλία και στήριξη δημιουργήθηκε το 
κοινωνικό τηλεοπτικό σποτ της Επιτροπής Προστασίας Ανηλίκων για την προστασία της ψυχικής υγεία των παιδιών, η 
προβολή του οποίου έγινε τις ημέρες των Χριστουγέννων από τους μεγαλύτερους τηλεοπτικούς σταθμούς της χώρας. 

Νιώθοντας την υποχρέωση να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα των μελών μας αποστείλαμε επιστολή προς το 
Υπουργείο Οικονομικών για την φορολογική επιβάρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με την επιβολή του 
ΕΝΦΙΑ. Επίσης, προ ημερών, αποστείλαμε επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Δημήτρη 
Μάρδα για τη μείωση του ΦΠΑ στα παιχνίδια τονίζοντας τον παιδαγωγικό τους ρόλο αλλά και την αναγκαιότητα 
του παιχνιδιού στην σωματική, πνευματική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. Ο Υπουργός ιδιαίτερα 
ευαισθητοποιημένος για τον κλάδο μας, άκουσε το αίτημά μας και μας υποσχέθηκε ότι θα κάνει ότι περνάει από 
το χέρι του προκειμένου η κυβέρνηση να αναγνωρίσει εμπράκτως την αξία και τη σπουδαιότητα των παιχνιδιών 
στη ζωή των παιδιών και να τα αντιμετωπίσει όπως τα βιβλία, κατατάσσοντάς τα στο χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ. 

Θα σας πω για άλλη μια φορά ότι η μέριμνα, η διεκδίκηση, τα άμεσα και καταλυτικά βήματα, οι προσεκτικές απο-
φάσεις, η ενότητα και η συνεργασία είναι μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά του Διοικητικού μας Συμβουλίου. 

Η στήριξη όλων σας είναι απαραίτητο εφόδιο για να συνεχίσουμε το έργο μας. Ένα έργο που σκοπό έχει όχι μόνο 
να παραμείνει ζωντανός ο Σύνδεσμός μας αλλά και να γίνει σημείο αναφοράς και πηγή ενημέρωσης.  

Οι καιροί είναι δύσκολοι και τα εμπόδια πολλά. Πρέπει όμως να σταθούμε όρθιοι, να συνεχίζουμε να αγωνιζό-
μαστε, να δημιουργούμε και να ελπίζουμε.

Αποσπάσματα της ομιλία του Προέδρου



Η ελληνική οικονομία διέρχεται μια παρατεταμένη 
περίοδο βαθιάς κρίσης με κύρια χαρακτηριστικά τη 
συνεχή μείωση της οικονομικής δραστηριότητας και 
την ύφεση, γεγονός που έχει άμεσο αντίκτυπο στη λει-
τουργία και στην πρόοδο όλων των επιχειρήσεων της 
χώρας. Η δυσμενοίς επιπτώσεις είναι πλέον διάχυτες 
σε όλο το εύρος των εμπορικών δραστηριοτήτων, με 
κύρια χαρακτηριστικά την πτώση του κύκλου εργα-
σιών, τη μείωση της κερδοφορίας και τη συρρίκνωση 
της κεφαλαιουχικής βάσης του εμπορίου. 

Με γνώμονα όλα τα παραπάνω ο ΣΕΒΠΠΑ διοργάνωσε 
τον περασμένο Μάιο στο ΒΕΑ την πρώτη συνάντηση 
του κλάδου των παιχνιδιών. 

Πρώτος τον λόγο στην εκδήλωση πήρε ο πρόεδρος 
του ΣΕΒΠΠΑ Ιωάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος ανα-
φέρθηκε στο λεγόμενο «άνοιγμα» του Συνδέσμου, 
δηλαδή στην προσπάθεια αναγόρευσης του ΣΕΒ-
ΠΠΑ σε έναν ενιαίο, δυνατό και αντιπροσωπευτικό 
συνδικαλιστικό φορέα που θα προσελκύσει και θα 
ενσωματώσει ως μέλη του όλους τους επαγγελματίες 
του κλάδου.

1η Συνάντηση  
του Κλάδου 

των Παιχνιδιών
Όλα τα προβλήματα

του κλάδου επί τάπητος

Τα σημαντικότερα σημεία των εισηγήσεων των 
παρευρεθέντων ήταν τα εξής:

• Έλεγχος των σημείων πώλησης των παιχνι-
διών και δημιουργία εξειδικευμένων σημείων 
πώλησης.

• Διενέργεια εκπτώσεων στα παιχνίδια μόνο κατά 
την επίσημη περίοδο και όχι σε περίοδο αιχμής (και 
κυρίως όχι τα Χριστούγεννα) από αλυσίδες που δεν 
εξειδικεύονται απαραιτήτως στα παιχνίδια και τα 
χρησιμοποιούν επομένως ως «κράχτες».

• Αθέμιτος ανταγωνισμός. 

• Πάταξη του παραεμπορίου το οποίο εξακο-
λουθεί να κάνει έντονα την εμφάνισή του στις 
εορταστικές περιόδους. 

• Μείωση του ΦΠΑ στα παιχνίδια όπως ακριβώς 
απαίτησε με επιστολή του προς το Υπουργείο 
Ανάπτυξης ο ΣΕΒΠΠΑ. 

• Αυστηρότεροι έλεγχοι ποιότητας των παιχνιδιών 
αλλά και εκπαίδευση των γονέων στην ορθή τους 
χρήση, βάση του ηλικιακού σχεδιασμού τους και 
των οδηγιών χρήσης.

• Διαχείριση της πίτας της αγοράς προς όφελος 
των πολλών κατασκευαστών, εισαγωγέων και 
καταστημάτων λιανικής πώλησης.

• Απομημιτικά προϊόντα.

• Ελληνικός σχεδιασμός προϊόντος.

• Συνέργειες μικρών καταστημάτων.

• Αλλαγή ημερομηνίας της κλαδικής έκθεσης 
παιχνιδιών. 
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Όλα τα προβλήματα
του κλάδου επί τάπητος
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Το πιθανότερο είναι να μην το γνωρίζετε, αλλά τα 
βρεφικά κρεβατάκια ευθύνονται για τα περισσό-
τερα ατυχήματα μέσα στο σπίτι στην ηλικία κάτω 

των τεσσάρων ετών! Αυτή τη στιγμή έχουν καταγραφεί 
17.000 ατυχήματα αλλά και δυστυχήματα στην Ευρώ-
πη, ενώ κάθε χρόνο σε αυτό τον αριθμό προστίθενται 
ακόμη 3.500 περιστατικά διαφόρων διαβαθμίσεων 
σοβαρότητας. Τα συμβάντα που καταγράφονται είναι 
πτώσεις, μικροί τραυματισμοί, παγίδευση του σώμα-
τος, αλλά και στραγγαλισμός ή ακόμα ασφυξία, ενώ 
κάθε χρόνο στην Αμερική όλο και περισσότερα βρέφη 
πεθαίνουν σε ατυχήματα στα οποία εμπλέκονται πε-
ρισσότερα από κάθε άλλο είδος παιδικής φροντίδας, 
παιδικά κρεβατάκια και πτυσσόμενα πακροκρέβατα. Κι 
αν αναρωτιέστε τι συμβαίνει στη χώρα μας, αυτό είναι 
άγνωστο, καθώς η βάση δεδομένων που δημιουργή-
θηκε το 1996 σταμάτησε να λειτουργεί το 2004 λόγω 
έλλειψης πόρων! Πηγαίνουμε δηλαδή στα τυφλά. Κι 
όμως αν βρεθεί η εταιρία σας να εμπλέκετε με τον έναν 
ή τον άλλο τρόπο, σε ένα ατύχημα εξαιτίας ενός παιδι-
κού κρεβατιού, τα πρόστιμα που προβλέπει ο νόμος για 
την προστασία του καταναλωτή ξεκινούν από 1.500 
ευρώ και φτάνουν μέχρι το… ένα εκατομμύριο! Και αν 
εκδοθούν σε βάρος σας τρία πρόστιμα τότε το ανώτατο 
όριο διπλασιάζεται! Δηλαδή (ναι, καλά το καταλάβατε) 
το πρόστιμο μπορεί να φτάσει στα δύο εκατομμύρια 
ευρώ!

Και όλα αυτά τη στιγμή που οι κατασκευαστές αλλά 
και οι εισαγωγείς δυσκολεύονται να αγοράσουν τα 
πρότυπα των προϊόντων που κατασκευάζουν. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι το πρότυπο ΕΝ 716 μέρος 1 και 
μέρος 2 που αφορά στην ασφάλεια των βρεφικών 
κρεβατιών δεν έχει μεταφραστεί ακόμη στα ελληνικά, 
ενώ στην σύγχρονη εποχή της πληροφορικής και του 
Internet, τα πρότυπα δεν υπάρχουν on line και άρα δεν 
μπορεί κάποιος να τα «κατεβάσει», παρά μόνο να τα 

αγοράσει έναντι 100 ευρώ περίπου από τον ΕΛΟΤ, ή 
να πάει στη βιβλιοθήκη του Οργανισμού και να τα δια-
βάσει δωρεάν. Η κατάσταση αυτή είναι αποτέλεσμα 
της έλλειψης πόρων που έχει ο ΕΛΟΤ, καθώς η κρα-
τική επιχορήγηση δεν φτάνει ούτε για να καλύψει τους 
μισθούς και ο οργανισμός αναγκάζεται να βάζει προς 
πώληση τα κείμενα που κρύβουν μέσα τους τις προδια-
γραφές ασφαλείας όλων των προϊόντων. 

Όλα τα παραπάνω ακούστηκαν μεταξύ άλλων στην 
ημερίδα που διοργάνωσε ο ΣΕΒΠΠΑ στις 4 Νοεμβρίου 
για την ασφάλεια των παιδικών κρεβατιών εντυπωσι-
άζοντας τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Γιάννη Παπαδό-
πουλο, ο οποίος τόνισε ότι είναι απαραίτητο τα πρότυπα 
να μεταφραστούν το συντομότερο δυνατόν, διαφορετι-
κά στην πραγματικότητα το κράτος κρύβεται πίσω από 
το δάχτυλό του στο θέμα της ασφάλειας των βρεφι-
κών κρεβατιών. Δηλαδή του βρεφικού είδους το οποίο 
-όπως είπαμε στην αρχή- σχετίζεται με τα περισσότερα 
βρεφικά ατυχήματα. Το στοιχείο αυτό το ανέδειξε στην 
εκδήλωση η Δρ. Σταματία Χρόνη από τη Δ/νση Πολι-
τικής Ποιότητας Τμήμα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων 
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 
τονίζοντας μάλιστα ότι και η ίδια εντυπωσιάστηκε όταν 
διάβασε το συγκεκριμένο στατιστικό στοιχείο. Όπως 
εξήγησε, αυτό συμβαίνει διότι τα βρεφικά κρεβάτια εί-
ναι τα προϊόντα εκείνα στα οποία οι γονείς επαφίενται 
για την ασφάλεια των παιδιών τους και θεωρητικά ξε-
νοιάζουν. Άρα, όχι μόνο αφήνουν τα παιδιά μόνα τους 
για πολλές ώρες μέσα στα κρεβάτια τους, αλλά παράλ-
ληλα «κατεβάζουν τους διακόπτες» της προσοχής τους 
και μειώνουν την επίβλεψή τους. Επιπλέον, πολύ συχνά 
τα κρεβάτια ή τα πακροκρέβατα αγοράζονται από νέους 
και άπειρους γονείς, που τα συνδυάζουν και με άλλα 
είδη, όπως αλλαξιέρες κλπ των οποίων η ταυτόχρονη 
χρήση δεν είναι απαραιτήτως ενδεδειγμένη.

Πάντως, όπως αποκάλυψε αργότερα η κα Χρόνη, 

ΗΜΕΡΙΔΑ
για την 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
των
ΒΡΕΦΙΚΩΝ
ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ Οι δυσκολίες των κατασκευαστών



τα ελληνικά κρεβατάκια μπορεί να έχουν κάποιες 
αποκλίσεις από τα πρότυπα σε θέματα αποστάσεων, 
διάκενων ή οπών, στη συντριπτική πλειοψηφία τους 
όμως είναι προϊόντα αντοχής που περνούν τα τεστ έλ-
ξης, ώθησης, τρανταγμάτων, ευφλεκτότητας και χημι-
κής μεταφοράς βαρέων μετάλλων. 

Από την άλλη, συνολικά τα ευρωπαϊκά προϊόντα αυτής 
της κατηγορίας, δεν εμφανίζουν θετικά αποτελέσματα. 
Σύμφωνα με τα ευρήματα του ευρωπαϊκού προγράμμα-
τος που έκανε δειγματοληπτικούς ελέγχους στην αγορά 
της Γηραιάς Ηπείρου, μόνο 4 είδη στα 50 ακολουθού-
σαν απολύτως τις απαιτήσεις ασφαλείας, καταγράφηκε 
δηλαδή απόκλιση από τα πρότυπα κατά 92%. Άλλο ευ-
αίσθητο σημείο ήταν οι κακές ή ελλιπείς οδηγίες χρήσης 
που έφταναν σε ποσοστό το 75%, η σήμανση που εμ-
φάνισε παραβάσεις κατά 67% και τέλος η συσκευασία 
με το χαμηλότερο ποσοστό μη συμμόρφωσης, 22%.

Αξίζει πάντως να αναφέρουμε -όπως ενημέρωσε η 
κα. Χρόνη- ότι «ως παραγωγός θεωρείται ο κατασκευ-
αστής τελικού προϊόντος, πρώτης ύλης ή συστατικού, 
καθώς και κάθε πρόσωπο που εμφανίζεται ως παρα-
γωγός του προϊόντος επιθέτοντας σε αυτό την επω-
νυμία, το σήμα ή άλλο διακριτικό του γνώρισμα», ενώ 
«όποιος εισάγει ένα προϊόν για πώληση, χρηματοδοτι-
κή ή απλή μίσθωση ή άλλης μορφής διανομή στα πλαί-
σια της επαγγελματικής εμπορικής του δραστηριότητας 
ευθύνεται όπως ο παραγωγός». Και μπορεί μεν -όπως 
αποδείχθηκε στη συνέχεια της ημερίδας- ο έλεγχος 
που αποδεικνύει αν ένα προϊόν συμμορφώνεται με 
τους κανόνες να είναι μία ακριβή ιστορία, ο νόμος δεν 
αφήνει περιθώρια ελιγμών. Η κα Χρόνη ήταν σαφής: 
«Οι παραγωγοί και οι διανομείς επίπλων, οφείλουν να 
παράγουν ή/και διανέμουν ΜΟΝΟ ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΪΟ-
ΝΤΑ στην αγορά». Που σημαίνει ότι όταν ζητηθεί από 
τις αρχές, «οι παραγωγοί/διανομείς είναι υποχρεωμέ-
νοι (…) να προσκομίζουν αμελλητί, κατόπιν αιτήματος 
στις αρμόδιες αρχές τεχνικό φάκελο, ο οποίος να πε-
ριλαμβάνει εκθέσεις δοκιμών». Και μία δοκιμή ενός 
κωδικού από ένα εξειδικευμένο εργαστήριο μπορεί να 
κοστίζει περί τα 800 ευρώ, ποσό όμως που αυξάνεται 
ανάλογα με την πολυπλοκότητα του προϊόντος.

Πληροφορίες για τον έλεγχο
Το θέμα του ελέγχου ανέπτυξε στην ημερίδα ο κύριος 

Γιώργος Νταλός, Τεχνολόγος Ξύλου, Υπεύθυνος Εργα-
στηρίου Ποιοτικού Ελέγχου Πρώτων Υλών, Επίπλων και 
Ξυλοκατασκευών. Όπως εξήγησε, ένας έλεγχος μπορεί 
να ξεκινά σε διάρκεια από τις 17 ημέρες, ενώ μόλις γίνει 
μία επισήμανση και αλλάξει κάτι στον σχεδιασμό του προ-
ϊόντος, ο έλεγχος πρέπει να ξαναγίνει όλος από την αρχή, 
καθώς η αλλαγή μπορεί να έχει επηρεάσει άλλα σημεία της 
κατασκευής. Τουλάχιστον πάντως -όπως ξεκαθάρισε- οι 
επανέλεγχοι δεν χρεώνονται. Προκειμένου λοιπόν να είναι 
πιο αποδοτικοί οι έλεγχοι ο κύριος Νταλός πρότεινε τα εξής: 

1. Να ξεκινούν οι κατασκευαστές τη συνεργασία με το 
εργαστήριό του ακόμη και από τα σχέδια, έτσι ώστε 
να μπορούν να διορθωθούν κάποια ζητήματα από την 
αρχή. Τόνισε μάλιστα ότι η εχεμύθεια είναι αυτονόητη.

2. Να υπάρξει μία συνεργασία των κατασκευαστών 
με βασικό οργανωτή τον Σύνδεσμο, έτσι ώστε να γί-
νονται ομαδοποιήσεις ομοειδών προϊόντων, τα οποία 
θα ελέγχονται ταυτόχρονα, μειώνοντας έτσι το κόστος 
κατά 30% ή ακόμη και 40%.

Στόχος των προτύπων δεν είναι να βρεθεί το κράτος ενά-
ντια στους κατασκευαστές, αλλά να τους προστατεύσει. Μά-
λιστα, οι κατασκευαστές καλό θα ήταν να χρησιμοποιήσουν 
τους ελέγχους των προϊόντων τους ως ένα όπλο προβολής 
των ειδών τους, ως τον δίαυλο εκείνο που θα φέρει την 
απαραίτητη εξωστρέφεια, χρησιμοποιώντας ως συγκριτικό 
πλεονέκτημα την ποιότητα που μπορούν να προσδώσουν 
οι Έλληνες στα προϊόντα τους. Όσον αφορά τους εισαγω-
γείς, ο κ. Φωτεινογιαννόπουλος Προϊστάμενος του Τμήμα-
τος Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων, εξήγησε ότι και εκείνοι 
χρειάζεται να προχωρούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε 
έλεγχο κάποιων προϊόντων, ιδίως εκείνων που προέρχο-
νται από τρίτες χώρες, ακόμη κι αν αυτά φέρουν πιστοποι-
ήσεις από κάποια εργαστήρια, τα οποία όμως ακολουθούν 
άλλα πρότυπα και άρα δεν συμβαδίζουν απαραιτήτως με 
τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Μάλιστα όπως εξήγησε, η 
ανάγκη επιπλέον ελέγχων πηγάζει από το γεγονός ότι στα 
Τελωνεία οι ουσιαστικοί έλεγχοι έχουν πέσει πλέον στο 
2% και περιορίζονται μόνο στην πληρωμή των δασμών, 
ενώ όλα τα άλλα ζητήματα που αφορούν ένα προϊόν, αφή-
νονται για να αναδειχθούν από τον έλεγχο που κάνει στα 
προϊόντα η αγορά.
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Συνήθως όταν ξεκινάμε να ασχολού-
μαστε με ένα αντικείμενο φροντίζουμε 
πρώτα να δώσουμε τον ορισμό του 
για να μπορέσουμε έτσι να οριοθετή-

σουμε τα πλαίσια στα οποία θα κινηθούμε. 
Με το παιχνίδι όμως τα πράγματα δεν είναι 
και τόσο εύκολα, μιας και ενώ ξεκίνησε να 
αποτελεί μια δομημένη δραστηριότητα που 
διεξάγεται για ψυχαγωγία πολύ συχνά αποτε-
λεί ένα εκπαιδευτικό εργαλείο.
Οι μορφές που μπορεί να έχουν τα παιχνίδια 
ποικίλουν και μπορεί να είναι από επιτρα-
πέζια, ηλεκτρονικά, να είναι κατασκευασμέ-
νο από διάφορα υλικά ή ακόμη και να είναι 
άυλα παιχνίδια. Τα χαρακτηριστικά όμως που 
θα πρέπει να υπάρχουν στα παιχνίδια είναι 
οι κανόνες για να μπορούν όλοι να έχουν 
ίσους όρους σε αυτό, να προσπαθούν να 
πετύχουν κάτι, να υπάρχει μια συνεχής πρό-
κληση και όσο είναι δυνατό να υπάρχει αλλη-
λεπίδραση.

Το ξύλο σαν υλικό
Το ξύλο υπηρετεί τον άνθρωπο από τότε που 
αυτός εμφανίστηκε στη γη, και έχει συντε-
λέσει αποφασιστικά στην επιβίωση του και 
στην ανάπτυξη του πολιτισμού. Αλλά και στη 
σύγχρονη εποχή, παρόλο που είναι διαθέσι-
μα άλλα, ανταγωνιστικά υλικά (τσιμέντο, χά-
λυβας, αλουμίνιο, πλαστικό), το ξύλο εξακο-
λουθεί να αποτελεί την πρώτη ύλη ενός πολύ 
μεγάλου αριθμού προϊόντων.
Η αξία του διατηρείται σε πολλές παραδοσι-
ακές χρήσεις, και μεγαλώνει σταθερά με την 
χρησιμοποίηση του στην παραγωγή νέων 

προϊόντων για την ικανοποίηση των αυξανό-
μενων αναγκών του ανθρώπου.

Παρά την περιορισμένη παρουσία ως και 
μερικές φορές παντελής απουσία του ξύλου 
από οικοδομικές και άλλες χρήσεις στην Ελ-
λάδα, σε παγκόσμιο επίπεδο η χρήση ξύλου 
είναι πολύ μεγάλη και αυξάνει συνεχώς. Η 
ζήτηση για το υλικό αυτό μάλιστα είναι τόσο 
υψηλή, σε σημείο που να είναι δύσκολο πλέ-
ον να ικανοποιηθούν πλήρως οι ανάγκες 
του ανθρώπου με τις διαθέσιμες ποσότητες.  
Τα προϊόντα τεχνικής αξιοποίησης είναι πολ-
λά και σε όλα η τάση κατανάλωσης είναι ανο-
δική. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι η ανοδική 
τάση κατανάλωσης χαρτιού (που παράγεται 
σχεδόν αποκλειστικά από ξύλο) , ξύλινων δο-
μικών  κατασκευών, ξύλινων αντικειμένων και 
ξύλινων παιχνιδιών. 

Αυτό που κάνει το  ξύλο να ξεχωρίζει ως υλικό 
είναι κυρίως η δομή του, που του προσδίδει 
και τις εξαιρετικές του ιδιότητες. Το ξύλο είναι 
οργανική ένωση. Οι κύριες χημικές ενώσεις 
που το αποτελούν είναι: κυτταρίνη (ποσοστό 
40-55%), ημικυτταρίνη (ποσοστό 15-35%), λι-
γνίνη (ποσοστό 20-30%) και σε ποσοστό 2-7% 
ρητίνες, λίπη, λεύκωμα, δεψικές και χρωστικές 
ουσίες. Έχει κύριο συστατικό τον άνθρακα 
σε αναλογία περίπου 50% και ακολουθούν: 
οξυγόνο σε ποσοστό 44%, το υδρογόνο (5-
6%), άζωτο (0,1%)και ορυκτές ουσίες (0,6%). 
Η κυτταρίνη είναι μακρομοριακός υδατάν-
θρακας (πολυσακχαρίτης) και συγκροτεί τον 
σκελετό των φυτών και δέντρων.
Στο ξύλο, που είναι προϊόν διαφόρων βιολο-
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γικών διεργασιών, σε αντίθεση με τα άλλα 
ανταγωνιστικά του δομικά υλικά (πλαστικά, 
τσιμέντο, μέταλλα), η γνώση της δομής του 
βοηθάει στην εκλογή του κατά περίπτωση 
κατάλληλου ξύλου για βελτίωση της ποιότη-
τας των ξύλινων κατασκευών.
Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα
Το ξύλο είναι ένα οργανικά αυξανόμενο, 
ανισότροπο και ανομοιογενές υλικό. Όπως 
αναφέρθηκε και πριν, υπάρχουν 3-4 χιλιάδες 
διαφορετικά είδη φυτών που παράγουν ξύλο 
κατάλληλο για κάθε χρήση. Έτσι το ξύλο εί-
ναι διαθέσιμο σε μεγάλη ποικιλία αντοχών 
σε σχέση με το βάρος αλλά και χρωμάτων, 
υφής και σχεδίασης. Επίσης είναι ένα αισθη-
τικά ασυναγώνιστο υλικό. Δίνει ένα αίσθημα 
ζεστασιάς στην αφή και στην όραση που 
δεν το έχουν τα ψυχρά ανταγωνιστικά υλικά 
όπως για παράδειγμα το αλουμίνιο ή το πλα-
στικό.

Τα κύρια πλεονεκτήματα του ξύλου  
είναι:
• η μεγάλη μηχανική αντοχή σε σχέση 
με το βάρος του
• είναι μονωτικό στην θερμότητα και 
τον ηλεκτρισμό
• έχει μικρή θερμική συστολή και δια-
στολή
• καλές ακουστικές ιδιότητες (χρησιμο-
ποιείται για μουσικά όργανα)
• δεν οξειδώνεται (έχει σημαντική αντο-
χή σε αραιά διαλύματα οξέων)
• η κατεργασία του είναι σχετικά εύκολη 
με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
• η σύνδεση του (με μεταλλικούς συν-
δετήρες ή συγκολλητικές ουσίες) είναι 
επίσης εύκολη
• βρίσκεται σε όλο τον κόσμο και είναι 
ανανεώσιμη πρώτη ύλη
• δεν ρυπαίνει το περιβάλλον, γιατί 
αποσυντίθεται κάτω από τις κατάλλη-
λες συνθήκες
Στα μειονεκτήματα του συμπεριλαμβά-
νονται:
• είναι υγροσκοπικό υλικό (συγκρατεί 
υγρασία όταν έρχεται σε επαφή με νερό 
ή υδρατμούς της ατμόσφαιρας)
• η πρόσληψη ή απώλεια υγρασίας, 
μέσα σε όρια, μεταβάλλει τις διαστά-
σεις του. Αυτή βέβαια η μεταβολή δια-

στάσεων μπορεί να περιοριστεί με κα-
τάλληλη ξήρανση πριν από την χρήση 
και με άλλα μέτρα, σε βαθμό που να 
μην υπάρχουν ανεπιθύμητες συνέπειες 
στην πράξη
• είναι ανισότροπο υλικό, δηλαδή πα-
ρουσιάζει διαφορετική μηχανική αντοχή 
και παραμορφώσεις σε διαφορετικές 
αυξητικές διευθύνσεις, παράλληλα και 
κάθετα προς τις ίνες (ανάλογα με την 
θέση του μέσα στο δέντρο). Η ανισο-
τροπία του ξύλου δεν αποτελεί όμως 
πάντοτε μειονέκτημα, αντιθέτως για 
ορισμένους τρόπους φόρτισης απο-
τελεί πλεονέκτημα, ενώ εξουδετερώνε-
ται πλήρως σε μεταποιημένα προϊόντα 
όπως είναι η αντικολλητή ξυλεία, το 
χαρτί κ.α.
• καίγεται και σαπίζει
• έχει μεταβλητή δομή και ιδιότητες, γιατί 
είναι βιολογικό προϊόν που, όπως ανα-
φέρθηκε, παράγεται από πολλά είδη 
δέντρων
• η παραγωγή του επηρεάζεται από το 
περιβάλλον και την κληρονομικότητα

Σχετικά με τα μειονεκτήματα του πρέπει να πα-
ρατηρήσουμε τα εξής:
Η υγροσκοπικότητα είναι μειονέκτημα κυρίως 
γιατί σχετίζεται με την αυξομείωση των δια-
στάσεων του που συνήθως προκαλεί προ-
βλήματα στις κατασκευές.
Η σωστή χρήση του ξύλου σε μορφή ποικί-
λων προϊόντων επιβάλλει την καλή γνώση 
της δομής και των ιδιοτήτων του, την αξιοποί-
ηση των πλεονεκτημάτων του και την αντιμε-
τώπιση των μειονεκτημάτων του με κατάλλη-
λες μηχανικές και φυσικοχημικές κατεργασίες 
καθώς και με τις διαθέσιμες τεχνολογικές με-
θόδους.

Ξύλινο παιχνίδι 
Μια από τις σπάνιες εφαρμογές του ξύλου 
στην εποχή μας είναι αυτή στην κατασκευή 
των ξύλινων παιδικών παιχνιδιών. Βέβαια, το 
ξύλινο παιδικό παιχνίδι καταλαμβάνει μόνο 
ένα μικρό ποσοστό της συνολικής αγοράς 
(κάτω από 5%) αφού άλλες πρώτες ύλες 
όπως π.χ πλαστικό, συνθετικές ίνες, καου-
τσούκ, μέταλλα, φυσικές ίνες έχουν κυρίαρχο 
ρόλο σε αυτή την αγορά. Εντούτοις, χωρίς 
καμία αμφιβολία είναι το καταλληλότερο υλι-
κό για την κατασκευή παιδικών παιχνιδιών 
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καθώς είναι φυσικό προϊόν, έχει υψηλή αι-
σθητική αξία, είναι ζεστό υλικό, είναι ακίνδυνο 
στην αφή και στη μάσηση. 
Στις μέρες μας η κατασκευή ξύλινων παιχνι-
διών έχει εξελιχθεί σε ένα δυναμικό κλάδο κι ο 
λόγος είναι απλός: τα ξύλινα παιχνίδια αρέ-
σουν πολύ στα παιδιά. Ένας ακόμη λόγος 
για τη προτίμηση τους είναι ο οικολογικός 
τους χαρακτήρας αφού φτιάχνονται από 
φυσικά και ανακυκλώσιμα υλικά και σε σχέ-
ση με άλλους τύπους παιχνιδιών δεν ρυπαί-
νουν το περιβάλλον. Παράλληλα, επειδή το 
ξύλο είναι ένα φυσικό προϊόν, τα παιχνίδια 
αυτά δεν είναι επικίνδυνα για την ευαίσθητη 
παιδική υγεία. Ταυτόχρονα και σε σχέση με 
άλλα παιχνίδια είναι πιο ανθεκτι-
κά στα χτυπήματα κι επομένως τα 
παιδιά δεν μπορούν να τα κατα-
στρέψουν τόσο εύκολα. 
Τα είδη ξύλου που χρησιμο-
ποιούνται για τη δημιουργία 
παιδικών παιχνιδιών μπορεί 
να είναι από πριστή ξυλεία 
αλλά και από προϊόντα 
ξύλου π.χ. κόντρα πλακέ, 
ξυλοφύλλων, επικολλητής ξυ-
λείας στα οποία όμως πολύ με-
γάλη προσοχή θα πρέπει να δίνεται 
τόσο στη συγκολλητική ουσία που 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή τους 
όσο και στα υλικά φινιρίσματος που δεν θα 
πρέπει σε καμία περίπτωση να περιέχουν με-
ταναστεύσιμες επικίνδυνες ουσίες σύμφωνα 
με την Ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ 71-3.
Τα κατάλληλα είδη ξύλου που χρησιμοποι-
ούνται είναι η οξιά, το φλαμούρι, το πεύκο, 
το έλατο, η ερυθρελάτη, η λεύκη και από 
είδη που δεν φύονται στην Ελλάδα το Ajous, 
Limba και το Rubberwood. Προτιμούνται κυ-
ρίως ξύλα ελαφριάς έως μέτρια πυκνότητα 
και με μικρή περιεχόμενη υγρασία <10%, χω-
ρίς σφάλματα. 
Μερικές φορές είναι πιθανό να χρησιμοποι-
ήσουμε για παιχνίδια και κάποια αρωματικά 
είδη ξύλου όπως είναι το κυπαρίσσι, ο άρ-
κευθος ή το σφενδάμι. Όσο αναφορά τη 
μηχανική κατεργασία αυτών δίνεται ιδιαίτε-
ρη έμφαση ώστε οι επιφάνειες να είναι λείες, 
να μην έχουν απότομες και μυτερές γωνίες 
και να έχουν όσο το δυνατόν στρογγυλεμέ-
νες άκρες. Σχεδιάζοντας ένα παιδικό παιχνίδι 
θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι κίνδυ-

νοι που παραμονεύουν σε περίπτωση που 
υπάρχουν ελατήρια τα οποία εξέχουν ή άλλα 
μεταλλικά εξαρτήματα ή κάποιες οπές που 
μπορεί να εγκλωβίσουν κάποιο μέλος του 
παιδιού.
Αν προσπαθήσουμε να ομαδοποιήσουμε τα 
πλεονεκτήματα των ξύλινων παιχνιδιών τότε 
αυτά θα ήταν τα παρακάτω:
Πλεονεκτήματα ξύλινων παιχνιδιών:

• Δεν χρειάζονται ηλεκτρικό ρεύμα ή  
 μπαταρίες

• Είναι φυσικά
• Είναι μη τοξικά
• Είναι φιλικά προς το περιβάλλον
• Έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής  

 από τα πλαστικά
• Μπορούν να βοηθήσουν 

 στην ανάπτυξη του  
 συντονισμού
• Αναπτύσσουν τη φαντασία 
• Είναι πολύ πιο ανθεκτικά από 
 τα πλαστικά παιχνίδια
Κάνοντας μια ανακεφαλαίω-
ση στα όσα σύντομα παρου-
σιάστηκαν θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι η εμφάνιση ενός νέου 
μέλους στην οικογένεια δημιουργεί 

σε πρώτη επαφή χαρά αλλά ταυ-
τόχρονα και ευθύνες από την πρώτη 

στιγμή τόσο για τον καλύτερο τρόπο ανα-
τροφής όσο και για τα σωστά ερεθίσματα 
που πρέπει να του δοθούν. Ο εποικοδομη-
τικός τρόπος για να μάθει ένα παιδί χωρίς 
ιδιαίτερες δυσκολίες από την πρώτη κιόλας 
στιγμή είναι μέσα από το παιχνίδι. Σ’ αυτό 
ακριβώς το σημείο έρχεται ο προβληματι-
σμός για την σωστή επιλογή του κατάλλη-
λου παιχνιδιού. Εμείς από την πλευρά μας 
δεν θα μπούμε στη διαδικασία να δώσουμε 
συμβουλές για το είδος του παιχνιδιού μιας 
και τα κριτήρια σε αυτό ποικίλουν . Με άνεση 
όμως μπορούμε να συμβουλεύσουμε για το 
υλικό κατασκευής 
του παιχνιδιού 
που δεν είναι 
άλλο από 
το ξύλο.
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Το 1949, o Θανάσης Κοσμίδης, έχοντας 
αποκτήσει εμπειρία στον τομέα της 
κλωστοϋφαντουργίας ως πρώην ερ-

γαζόμενος της εταιρείας «Έσπερος», η οποία 
είχε πτωχεύσει εξαιτίας του Πολέμου, ιδρύει με 
συνοδοιπόρο τη σύζυγό του, Σοφία, επιχείρη-
ση με έδρα στο Μοναστηράκι και δραστηριό-
τητα την παραγωγή μάλλινων κουβερτών, που 
ήταν είδος πρώτης ανάγκης για τους περισσό-
τερους Έλληνες μετά από τον Πόλεμο, προς 
χονδρική πώληση. Αργότερα, πρωτοπορεί 
στην εγχώρια αγορά, καθώς εξειδικεύεται κα-
τασκευάζοντας βρεφικές μάλλινες και τσελβόλ 
κουβέρτες. Επίσης, αναπτύσσει την επιχείρηση 
παράγοντας περισσότερα βρεφικά κλωστοϋ-
φαντουργικά είδη με την υποστήριξη της συζύ-
γου του και του μικρού τους γιου, Γιώργου, ο 
οποίος έχει φοιτήσει στην Ανωτάτη Βιομηχανι-
κή Σχολή Πειραιώς. Aκόμη αργότερα, η επιχεί-
ρηση μεταβιβάζεται στη Σοφία και από το 1975 
και στον γιο και ο πατριάρχης της επιχείρησης 
συνταξιοδοτείται. Πάραυτα, έως το 1984, που 
αποβιώνει, η παρουσία του στην επιχείρηση εί-
ναι καθημερινή. 

Από το 1988, ο Γιώργος αναλαμβάνει 
την επιχείρηση ως ο μοναδικός της 
ιδιοκτήτης, αλλά η επιχείρηση διατηρεί 
τον οικογενειακό της χαρακτήρα, κα-
θώς η σύζυγός του, Λένα, συμμετέχει 
ενεργά σε αυτήν. Ο Γιώργος καινοτο-
μεί στην ελληνική αγορά εισάγοντας 
βρεφικές ακρυλικές κουβέρτες και 
κουβέρτες-σάκους και παίρνοντας 
μέρος σε κλαδικές εμπορικές εκθέσεις. 
Το 1996 μεταφέρει την επιχείρηση σε 
ιδιόκτητο κτίριο περίπου 700 τ.μ. στο 
Περιστέρι και δραστηριοποιείται συ-
μπληρωματικά στη λιανική πώληση 
μέσω ενός πρατηρίου στο ίδιο κτίριο. 
Επιπλέον, δημιουργεί τον διακριτικό 
τίτλο «ο κόσμος του μωρού», ξεπερ-
νά τα όρια της κλωστοϋφαντουργίας 
εμπορευόμενος και ξύλινα, μεταλλικά 
και πλαστικά βρεφικά προϊόντα και 
γίνεται πρωτοπόρος στην εγχώρια 
αγορά ζωγραφίζοντας χειροποίητα 
κατά παραγγελία βρεφικά έπιπλα που 
διαθέτει. Επιπροσθέτως, επεκτείνει την 
επιχείρηση προσφέροντας σχεδόν 
όλα τα σημερινά βρεφικά είδη με χον-
δρική πώληση σε πολυάριθμα κατα-
στήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα και 
την Κύπρο και καθιερώνεται ως ένας 
από τους πιο αναγνωρισμένους και 

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΩΡΟΥ

65 χρόνια ιστορίας
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αξιόπιστους προμηθευτές βρεφικών και παι-
δικών ειδών στην εγχώρια αγορά.
Έχοντας σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Αι-
γαίου και στο Universitat Autonoma de 
Barcelona, η κόρη του Γιώργου και της Λέ-
νας, Μαρία, τους βοηθά στην επιχείρηση 
και, μετά από την αποφοίτησή της και από το 
London School of Economics and Political 
Science (LSE), συμβάλλει δυναμικά σε αυ-
τήν και κάνει έναρξη εργασιών στο τέλος του 
2013, μετά από τη διακοπή του πατέρα της, 
και διαδέχεται ως η τρίτη γενιά την 65 ετών οι-
κογενειακή επιχείρηση με ανεκτίμητους αρω-
γούς τους γονείς της. Η Μαρία παντρεύει με 
πίστη στις αυθεντικές παραδοσιακές αξίες 
και αρχές της πρώτης γενιάς, την πολύτιμη 
κληρονομιά και πείρα της δεύτερης με τις δι-
κές της επιστημονικές γνώσεις και φρέσκιες 
ιδέες. Έτσι, συνεχίζει με σύγχρονη ματιά την 
επιχείρηση ανανεώνοντας την ταυτότητά της, 
διαθέτοντας μια ευρεία γκάμα 
ανταγωνιστικών προϊόντων 
με αναλλοίωτη ποιότητα και 
αισθητική και προσιτές τιμές 
και παρέχοντας την καλύτε-
ρη δυνατή εξυπηρέτηση.
Η ιδιαιτερότητα της επιχείρη-
σης αυτής είναι ότι δεν υπάρ-
χουν πολλοί κατασκευαστές 
του συγκεκριμένου αντικειμέ-
νου στην Ελλάδα πλέον. Φτη-
νό εργατικό δυναμικό και φτηνές 
πρώτες ύλες σε χώρες όπως η 
Κίνα, καθώς και η παγκοσμιοποίη-
ση κατέστησαν την παραγωγή στην 
Ελλάδα δαπανηρή και ασύμφορη. Ο 
ανταγωνισμός μεταξύ των κατασκευα-
στικών και των εισαγωγικών ή πολυεθνι-
κών εταιρειών ήταν άνισος και πολλά ελ-
ληνικά εργοστάσια έκλεισαν ή μετέφεραν τις 
παραγωγικές μονάδες τους σε φτηνότερες 
γειτονικές χώρες. Αξιοσημείωτο είναι ότι πολ-
λοί άνθρωποι λένε «Όποιος διατηρεί παρα-
γωγική μονάδα στην Ελλάδα, είναι τρελός!». 
Παρολαυτά, η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα 
με ισχυρή κλίση προς τις προσωπικές σχέσεις 
ακόμη και στο επιχειρηματικό περιβάλλον και 
κάποιες μικρές τοπικές οικογενειακές επιχει-
ρήσεις ακόμη ευδοκιμούν. Η εγγύτητα, η αμε-
σότητα και η ευελιξία τους, καθώς και η προ-
σαρμογή τους στην ελληνική παράδοση, στα 
ελληνικά πρότυπα και στις ελληνικές ανάγκες 
είναι μερικά από τα πλεονεκτήματά τους.

Από την άλλη πλευρά, η οικονομική κρίση, με 
συμπτώματα όπως η μειωμένη αγοραστική 
δύναμη των καταναλωτών, ήρθε με τη σει-
ρά της να πλήξει αυτές τις επιχειρήσεις, κα-
θώς, παρόλο που τα κινέζικα προϊόντα για 
παράδειγμα είναι χαμηλότερης ποιότητας, 
οι χαμηλότερες τιμές έχουν μεγάλη σημασία 
υπό αυτές τις οικονομικές συνθήκες. Επίσης, 
η απώλεια χρημάτων λόγω της χρεοκοπίας 
πολλών επιχειρήσεων, η ελαχιστοποίηση πί-
στωσης από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
και προμηθευτές, η έλλειψη ρευστότητας, η 
αυξημένη φορολογία και τα μειωμένα έσοδα 
μαστίζουν αυτού του είδους τις επιχειρήσεις. 
Όμως, η μείωση του εργασιακού κόστους 
στην Ευρώπη και η αύξησή του στην Κίνα, 
η αλλαγή της ισοτιμίας ευρώ-δολαρίου, η 
πρόσφατη στροφή Ελλήνων καταναλωτών 
προς εγχώρια προϊόντα και οι τελευταίες πο-
λιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις 

στη χώρα μας, όπως 
η επιβολή των 

ελέγχων δια-
κίνησης κε-
φαλαίου, κα-

ταδε ικνύουν 
ότι το παρόν 
και το άμεσο 

μέλλον ανήκει 
σε αυτές τις επι-

χειρήσεις ακριβώς 
επειδή είναι παρα-

γωγικές, διαθέτουν 
προϊόντα ελληνικής 

κατασκευής, δεν εξαρ-
τώνται απόλυτα από τις 

εισαγωγές και, συνεπώς, 
τα προαναφερθέντα τους 

προτερήματα είναι σημαντικοί 
παράγοντες προόδου. Ίσως ένα άλλο αντα-
γωνιστικό πλεονέκτημα των κατασκευαστι-
κών επιχειρήσεων στην Ελλάδα να είναι ότι 
είναι πλέον λίγες. Με όχημα αυτά τα σημεία 
υπεροχής και με εφόδια τις σχέσεις εμπιστο-
σύνης και προτίμησης που έχει χτίσει η επι-
χείρηση «ο κόσμος του μωρού» κατά την 
65χρονη πορεία της, τη «Φήμη και Πελατεία», 
όπως συνήθιζε να λέει ο παππούς της Μαρί-
ας, η Μαρία αγωνίζεται στο παρόν και ορα-
ματίζεται και επενδύει για το μέλλον. Ο ζήλος 
της, δε, είναι το ισχυρότερο όπλο της που της 
δίνει το δικαίωμα να ονειρεύεται την επιχείρη-
ση και με εξαγωγικό προσανατολισμό.
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Η Μαρία Κοσμίδου είναι η εκπρόσωπος της 
τρίτης γενιάς που έχει αναλάβει τα ινία της 
επιχείρησης «ο κόσμος του μωρού». Όπως 
μας εκμυστηρεύεται αρχικά δεν είχε ονειρευτεί 
να γίνει «εμπόρισσα», πολύ γρήγορα όμως 
-μετά από μία πρώτη επαφή με την εταιρία 
που ίδρυσε ο παππούς της- βρέθηκε στο 
London School of Economics να κάνει με-
ταπτυχιακές σπουδές συνυφασμένες με την 
επιχειρηματικότητα. Μοιραία, σήμερα είναι 
η επικεφαλής και σηκώνει στους ώμους της 
όλα εκείνα τα βάρη που έφερε στην επιχειρη-
ματικότητα η κρίση, η έλλειψη ρευστότητας 
και εσχάτως τα Capital Controls.

Αντιπροσωπεύετε την τρίτη γενιά στην 
διοίκηση της οικογενειακής σας επιχεί-
ρησης. Αυτό ήταν κάτι που κάνατε από 
πίστη στην οικογένεια, σας βγήκε αυθόρ-
μητα; Μήπως εγκλωβίζεται κανείς σε μία 
οικογενειακή επιχείρηση;

Και ναι και όχι. Είναι αλήθεια ότι όταν ήμουν 
πιο μικρή δεν είχα σκεφτεί να ασχοληθώ με 
την οικογενειακή επιχείρηση. Τότε με τα νεανι-
κά μου μάτια σκεφτόμουνα ότι δεν ήθελα να 
γίνω «εμπόρισσα» αλλά να κάνω κάτι πιο αν-
θρωπιστικό. Μεγαλώνοντας όμως ο άνθρω-
πος αλλάζει και βλέπει αλλιώς τα πράγμα-
τα. Και πιο ρεαλιστικά και πιο βιοποριστικά. 
Αλλάζουν άλλωστε και τα θέλω. Κάπως έτσι 
αποφάσισα μετά τις πρώτες μου σπουδές 
να έρθω στην επιχείρηση και στη συνέχεια 
αποφάσισα το μεταπτυχιακό μου να «ακου-
μπάει» στον επιχειρηματικό χώρο.

Ένας συνδυασμός της επιχειρηματικότη-
τάς σας με αυτό το κάτι «πιο ανθρωπιστι-
κό» δεν μπορεί να γίνει;

Δυστυχώς η δουλειά μας είναι πάρα πολύ 
απαιτητική, ειδικά τη σήμερον ημέρα που επι-
βάλλεται η κατάθεση προσωπικής εργασίας με 

αποτέλεσμα ο εργοδότης να είναι πολύ σκλη-
ρά εργαζόμενος. Παραταύτα -και επιστρέφο-
ντας κάπως και στην προηγούμενη ερώτησή 
σας- αν και δεν το είχα ονειρευτεί το να γίνω επι-
χειρηματίας, τελικά μου αρέσει πάρα πολύ γιατί 
κατάλαβα ότι ο επιχειρηματίας είναι πάρα πολύ 
δημιουργικός, εξελίσσεται καθημερινά και νομί-
ζω πως οποιαδήποτε άλλη δουλειά κι αν έκανα 
δεν θα είχα τόσα ερεθίσματα, ως εκ τούτου δεν 
νοιώθω καθόλου εγκλωβισμένη στην επιχείρη-
ση. Αληθεύει βέβαια ότι κάποια στιγμή υπάρχει 
και μία πίεση από τους γονείς ώστε να μην πάει 
«χαμένη» η επιχείρηση, και παρά το γεγονός ότι 
οι δικοί μου γονείς μας είχαν και τα τρία παιδιά 
πάρα πολύ ελεύθερα, τελικά το «μπαλάκι» έπε-
σε σε εμένα. 

Και πως είναι να εργάζεται κάποιος στην 
οικογενειακή επιχείρηση;

Πρέπει να σας πω ότι τελικά δεν είναι καθόλου 
εύκολο. Μάλιστα οι οικογενειακές διαμάχες εί-
ναι η μάστιγα τους. Και τα πράγματα μπορεί 
να είναι πολύ μπερδεμένα καθώς συγχέονται 
τα επιχειρηματικά προβλήματα με τα οικογενει-
ακά, ενώ πολύ συχνά ο καθένας θέλει να επι-
βάλει την άποψή του, καθώς δεν υπάρχει ξε-
κάθαρη ιεραρχία. Αντιθέτως ένας υπάλληλος 
που μπορεί να μη συμφωνεί με κάτι, κάποια 
στιγμή θα σταματήσει να διαφωνεί. 

Τι θα απαντούσατε όμως στην ερώτηση 
«Οικογενειακή επιχείρηση και κρίση»; Έχει 
τα όπλα για να την αντιμετωπίσει;

Είναι αλήθεια ότι μία τέτοια επιχείρηση είναι 
μικρή και ευέλικτη. Αυτό είναι το όπλο της για 
την κρίση. Επίσης είναι λογικό να περιμένει 
κάποιος ότι ειδικά στην κρίση μία οικογένεια 
θα καταθέσει τον καλύτερό της εαυτό στην 
επιχείρησή της. Και όταν είναι πολλοί εκείνοι 
που πονάνε για την επιχείρηση συνδυάζονται 
πολλές δυνάμεις.

Μαρία Κοσμίδου
Συνέντευξη με την

«Ο μικρομεσαίος εργοδότης είναι 
πολύ σκληρά εργαζόμενος»



Πως αντιμετωπίζει λοιπόν η οικογένειά 
σας την κρίση;

Παλεύουμε πάρα πολύ. Μοχθούμε, μαχόμα-
στε, αγωνιούμε. Κι όλα αυτά για ένα αποτέ-
λεσμα που δεν ξέρω αν είναι αντίστοιχο της 
κατάθεσης που κάνουμε. Υπάρχει βέβαια ελ-
πίδα, υπάρχει αισιοδοξία, αλλά είναι δύσκολη 
η κατάσταση. 

Τι είναι το δυσκολότερο που αντιμετωπίζε-
τε αυτή τη στιγμή;

Η ρευστότητα! Την ίδια στιγμή είναι σαφές σε 
όλους μας ότι για να βγει η ίδια δουλειά που 
έβγαινε στο παρελθόν χρειάζεται αφάνταστα 
περισσότερη κατάθεση σε χρόνο, ενέργεια και 
χρήμα. Σε αντίθεση με το παρελθόν όπου με 
πολύ λιγότερα γίνονταν πολύ περισσότερα.

Αυτή τη στιγμή πόσους εργαζόμενους 
απασχολείτε;

Μαζί με εμάς είμαστε δέκα. 
Ήσασταν περισσότεροι;

Βεβαίως. Είμασταν περίπου οι διπλάσιοι.
Ποια είναι η καλύτερη στιγμή που έχετε ζή-
σει μέσα στην οικογένεια - επιχείρηση, είτε 
τώρα που έχετε αναλάβει, είτε πριν;

Καταρχάς να πούμε ότι από τότε που έχω 
αναλάβει την επιχείρηση δεν υπάρχουν θετι-
κά (γελάει) καθώς οι συγκυρίες είναι τέτοιες. 
Εκείνο όμως που μου έχει εντυπωθεί περισ-
σότερο είναι η μεταφορά της επιχείρησης 
από το Μοναστηράκι που τότε νοικιάζαμε το 
χώρο και πήγαμε σε ένα πολύ μεγαλύτερο ιδι-
όκτητο κτίριο στο Περιστέρι.

Και το αντίθετο; Η δυσκολότερη στιγμή 
ποια ήταν, μέσα σε αυτή την πολύ δύσκο-
λη περίοδο άλλωστε;

Χωρίς να θέλω να δώσω λεπτομέρειες, πραγ-
ματικά έχω μία στιγμή μέσα στο μυαλό μου 
που μας ήταν σχεδόν αδύνατον να πληρώ-
σουμε μία εισαγωγή, η οποία είχε πολύ μεγά-
λο κόστος -τουλάχιστον για το μέγεθος της 
δικής μας επιχείρησης- και είχαμε χάσει τον 
ύπνο μας κυριολεκτικά ψάχνοντας λύσεις.

Σήμερα, βλέπετε κάποιο φως στο τούνελ; 
Βλέπετε κάποια πιθανότητα ριμπάουντ 
αυτή τη στιγμή; Ή τέλος πάντων αισθάνε-
στε ότι αυτά που κάνετε σήμερα βάζουν 
τις βάσεις για ένα ριμπάουντ;

Χρονικά μου είναι δύσκολο να το προσδιορί-
σω αλλά πιστεύω ότι θα αργήσει η αλλαγή 

αυτής της κατάστασης. Δεν βλέπω αλλαγή 
άμεσα. Παραμένω όμως αισιόδοξη και προ-
σπαθώ να βάλω βάσεις εκσυγχρονισμού 
στην επιχείρηση για να μπορέσει να εξελιχθεί, 
αυτό όμως θα αργήσει να γίνει. Τα πράγμα-
τα κυλάνε αργά, όχι μόνο γιατί δεν έχουμε τα 
οικονομικά εφόδια για να επενδύσουμε στην 
επιχείρηση και να την εξελίξουμε, αλλά επειδή 
δεν έχουμε και τον χρόνο. Όταν κάνω πραγ-
ματικά τα πάντα στην επιχείρηση δεν έχω τον 
χρόνο για να ασχοληθώ με τα πολύ σοβα-
ρά ήτοι επένδυση, εξέλιξη, ανάπτυξη. Κι έτσι 
-ειδικά τώρα με τα capital controls- αντί να 
εργαζόμαστε, απλά προσπαθούμε να δημι-
ουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να δου-
λεύουμε. Και έτσι το 24ώρο δεν φτάνει.
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Η Δέσποινα
Βανδή

στο Παιδικό
χωριό SOS Βάρης

Ήταν Δευτέρα απόγευμα. Ήταν ένα πολύ ωραίο και 
ηλιόλουστο απόγευμα στην κορυφή του λόφου της Βά-
ρης, εκεί όπου βρίσκονται τα Χωριά SOS και απολαμ-
βάνουν «πιάτο» τη θέα του προαστίου που απλώνεται 
στα πόδια τους. Η διάθεση μέσα στα σπίτια γιορτινή, 
καθώς ήταν 22 Δεκεμβρίου 2014, μόλις τρεις ημέρες 
πριν τα Χριστούγεννα και άρα για τα παιδιά ξεκινούσαν 
οι 15ήμερες διακοπές των εορτών. Στο σαλόνι ήδη,  
πολλές ημέρες τώρα, ήταν στολισμένο ένα μεγάλο Χρι-
στουγεννιάτικο δέντρο κι έτσι μάλλον η παρουσία του 
είχε γίνει συνήθεια για τα παιδιά. Κάπου εκεί ήταν που 
ακούστηκαν αρκετά αυτοκίνητα να ανεβαίνουν την ανη-
φόρα. Τα παιδιά έτρεξαν προς την είσοδο. Ήταν αρκετοί 
οι μουσαφίρηδες. Αρκετές κυρίες και αρκετοί κύριοι. 
Τους περισσότερους και τις περισσότερες τους ήξεραν. 
Κάποιους πάλι όχι. Ήταν όμως και μια κυρία που κάπου 
την είχαν δει. Όχι όμως στα Χωριά SOS. Κάπου αλλού. 
Αλλά πού; 

Ξαφνικά ακούστηκε μία φωνή: «Η Βανδή!!!» 

Μα βέβαια. Πως δεν το είχαν καταλάβει απ’ την αρχή. 
Ήταν η Δέσποινα Βανδή. Και ήταν εκεί. Μπροστά τους. 
Και ερχόταν κρατώντας στα χέρια της όσες λευκές χάρ-
τινες σακούλες δώρων μπορούσαν να κρατήσουν τα 
δάχτυλά της. Τις πρώτες στιγμές υπήρξε μία αμηχανία, 
που όμως γρήγορα έφυγε, καθώς η Δέσποινα ήταν 
χαμογελαστή και πρόσχαρη με όλα τα παιδιά. Κάθισε 
μαζί τους στο καθιστικό και όλοι βρέθηκαν γύρω της. 
Και είχε δώρα για όλους. Πολλά δώρα. Επιτραπέζια, 
αυτοκίνητα, μπάλες, κούκλες, λούτρινα, παζλ, σχολικές 
τσάντες, παιχνίδια για αγόρια, παιχνίδια για κορίτσια, 
βρεφικά είδη, ηλεκτρονικά, κατασκευές, μπαλόνια… Η 
λίστα έμοιαζε ατελείωτη. 

Ένα ήταν σίγουρο. Το απόγευμα αυτό δεν ήταν πια ένα 
κοινό απόγευμα και θα έμενε χαραγμένο βαθιά στις 
μνήμες όλων των παιδιών που βρίσκονται στα Χωριά 
SOS.  
Άλλωστε αυτός ήταν και ο στόχος του ΣΕΒΠΠΑ,  
όταν ζήτησε από τη Δέσποινα Βανδή να είναι  
εκείνη που θα μοιράσει τα δώρα που  
συγκέντρωσαν οι εταιρείες του κλάδου  
για να τα προσφέρουν στα  
παιδιά των Χωριών SOS. Και φυσικά,  
η κυρία Βανδή, μητέρα και εκείνη δύο  
παιδιών, δεν το σκέφτηκε ούτε στιγμή.

Προσφορά παιχνιδιών 
στην Κιβωτό του Κόσμου
Ο Σύνδεσμός μας όπως κάθε χρόνο έτσι και 
φέτος, συγκεντρώνει παιχνίδια, βρεφικά, βι-
βλία, σχολικά, ρούχα και εποχιακά είδη τα οποία 
θα διαθέσει στην «Κιβωτό του Κόσμου». Η 
προσφορά των παιχνιδιών στα παιδιά θα γίνει 
από τον ηθοποιό Μάρκο Σεφερλή, ο οποίος με 
ιδιαίτερη χαρά δέχθηκε να στηρίξει αυτήν την 
κοινωνική μας δράση, επιβρα-
βεύοντας την ευαισθησία των 
ανθρώπων που ασχολούνται 
με την κύρια πηγή ανάπτυξης 
του παιδιού  
ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ.  
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Οι εταιρίες που προσέφεραν τα παιχνίδια είναι 
αλφαβητικά οι ακόλουθες:

AS COMPANY
GIOCHI PREZIOSI HELLAS Α.Ε.

MATTEL A.E.B.E.
ΓΙΟΒΑΣ Α.Ε.

ΓΚΟΥΦΗ ΣΤΑΡ
ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΔΕΝΕΓΡΗΣ Δ. Β. & ΣΙΑ Ε.Ε. 
ΔΕΣΥΛΛΑΣ Α. ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε. 

ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΛΙΜΝΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΜΑΛΙΣΣΟΒΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΡΟΥΣΣΟΥ ΜΑΡΘΑ 

ΣΝΑΪΝΤΕΡ Α.Ε.
 ΤΖΙΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

                                             ΤΣΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
 ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Β. Α.Ε.Γ.Ε.Ε.
                 ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν. Α.Ε.Β.Ε.



Παιχνιδια Δεσυλλας
35 Χρονια

Το Σπιτι του Παιχνιδιου
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Μεγάλη ανησυχία έχει καταλάβει το σύνολο των 
κατασκευαστών, εισαγωγέων αλλά και νομοταγών 
εμπόρων παιχνιδιών, οι οποίοι ανησυχούν για άλλη 
μία φορά ότι η αγορά κατά τις ημέρες των εορτών 
θα ξεχειλίσει με προϊόντα - μαϊμούδες, τα οποία 
πωλούνται χωρίς κανέναν έλεγχο και φυσικά χωρίς 
να καταβάλλονται τα δικαιώματα που πληρώνουν 
όσοι έχουν επιλέξει την ορθή οδό. Έχοντας αυτό ως 
σκέψη ο πρόεδρος του ΣΕΒΠΠΑ Γιάννης Παπαδό-
πουλος βρέθηκε στο γραφείο του Χρήστου Νικόλσκυ, 
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Θεσμικών Ρυθμίσεων 
και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων του Υπουργείου 
Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού. 

Βασικός στόχος του κ. Παπαδόπουλου ήταν να κάνει 
σαφές στον κ. Νικόλσκυ ότι αυτήν ακριβώς την περίοδο 
η αγορά παιχνιδιών δεν πρέπει να μείνει στην τύχη της 

και ότι είναι απαραίτητο να βγουν στους 
δρόμους κλιμάκια τα οποία θα ελέγξουν 

τα σημεία της αγοράς στα οποία κατά 
παράδοση εμφανίζονται απομιμητικά 

προϊόντα. Από την πλευρά του ο κ. 
Νικόλσκυ ζήτησε από τον κ. 

Παπαδόπουλο να κάνει μία 

Συνομιλία με τον 
Χρήστο Νικόλσκυ,
Προϊστάμενο της Δι-
εύθυνσης Θεσμικών 
Ρυθμίσεων & Επο-
πτείας της Αγοράς

επίσημη καταγγελία, προκειμένου να προχωρήσει ο 
έλεγχος. Άλλωστε όπως εξήγησε η υπηρεσία της οποί-
ας είναι επικεφαλής προχωρά σε κάθε λογής διώξεις 
πολλές φορές αυτεπαγγέλτως, αλλά οι πιο αποδοτικές 
έφοδοι των κλιμακίων αποδεικνύονται οι στοχευμένες 
κατόπιν συγκεκριμένων υποδείξεων από τους επαγγελ-
ματίες των διαφόρων κλάδων.

Μιλώντας στο περιοδικό μας ο κ. Νικόλσκυ έκανε 
σαφές ότι τις περισσότερες φορές τα απομιμητικά 
προϊόντα δεν έχουν συνοδευτικά παραστατικά ή τα 
παραστατικά δεν είναι λεπτομερή. Αντί δηλαδή να 
αναφέρουν τη μάρκα των ειδών τα οποία συνοδεύ-
ουν, αναγράφουν γενικώς τις λέξεις «παιχνίδια» ή 
«στολίδια» ή «μπάλες». Όπως μας έκανε πάντως 
σαφές ο κ. Νικόλσκυ, κάθε επαγγελματίας σε κάθε 
σκαλοπάτι της διαδικασίας προμήθειας απομημιτικών 
παιχνιδιών έχει την ευθύνη του, η οποία μεγαλώνει για 
τον εισαγωγέα ή τον κατασκευαστή και μειώνεται στον 
λιανέμπορα, χωρίς όμως να εξαφανίζεται τελείως.

Κατά τη συζήτηση που είχαμε με τον κ. Νικόλσκυ (πάντα 
παρουσία και του κ. Παπαδόπουλου) μας τόνισε ότι πλέον 
η αγορά δεν έχει την εικόνα που είχε μερικά χρόνια 
πίσω και πολλά άναρχα σημεία της (για παράδειγμα οι 
Κινέζοι έμποροι) πλέον έχουν εναρμονιστεί πλήρως με 
τους κανόνες, γεγονός που έχει μειώσει δραματικά τις 
εμπορικές παραβάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Ταυτό-
χρονα όμως υπάρχουν αρκετοί θύλακες με απομιμητικά 
προϊόντα που βρίσκονται κυρίως στους όμορους νομούς 
της Αττικής. Εκεί πολλές φορές εμφανίζονται έμποροι 
οι οποίοι κυκλοφορούν με ένα βαν, το οποίο είναι γε-
μάτο με προϊόντα-μαϊμούδες και προμηθεύουν διάφορα 
καταστήματα θέλοντας να εκμεταλλευτούν την ανάγκη 
των γονέων για να κάνουν δώρα στα παιδιά τους, με 
τους εμπόρους να αδιαφορούν φυσικά για την ποιότητα 
των προϊόντων που διακινούν. Αυτή άλλωστε ήταν και 
η κεντρική ιδέα της παρέμβασης του κ. Παπαδόπουλου 
προς τον κ. Νικόλσκυ, να προστατευθούν τα παιδιά.

Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι η συγκεκριμένη 
υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης  & 
Τουρισμού έχει έργο να παρουσιάσει (άλλωστε ο κ. 
Νικόλσκυ ήταν πολύ περήφανος γι’ αυτό) και μάλιστα 
πρόσφατα (κατά τα μέσα Νοεμβρίου) δόθηκαν στη 
δημοσιότητα στοιχεία για τους ελέγχους που έγιναν το 
τρίμηνο Αύγουστος - Οκτώβριος. Βασικότερο στοιχείο 
ήταν ότι τα 226.700 ευρώ επιβλήθηκαν ως πρόστιμο σε 
220 περιπτώσεις από τους 1.504 ελέγχους που έγιναν. 
Μάλιστα σε 82 περιπτώσεις οι παραβάσεις ήταν τόσο 
σοβαρές που εκδόθηκαν πρωτόκολλα καταστροφής, η 
πιο αυστηρή διαδικασία για τα απομιμητικά προϊόντα. 
Έτσι, καταστράφηκαν περί τα 23.500 τεμάχια τέτοιων 
ειδών - μαϊμού, ενώ επιβλήθηκαν φυσικά και τα ανά-
λογα πρόστιμα. 

Πεδίο αιχμής 
οι απομιμήσεις

«

«
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΣΕΒΠΠΑ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΡΔΑ

Τράπεζες και ΦΠΑ εμπόδια στην αγορά παιχνιδιών

Υφυπουργό Εξωτερικών

Δυστυχώς είναι πλέον πασιφανές 
ότι σύσσωμες οι κυβερνήσεις που 
έχουν αναλάβει τα ινία της χώρας 

δεν ακούν την αγορά. Δεν ακούν ούτε τις 
κοινωνικές ανάγκες, αλλά ούτε και την 
κοινή λογική. Για τον λόγο αυτό το Διοι-
κητικό Συμβούλιο του ΣΕΒΠΠΑ έχει απο-
φασίσει να ασκεί πίεση με κάθε ευκαι-
ρία προς τα υπουργικά γραφεία τα οποία 
έχουν την ευθύνη άσκησης πολιτικής 
γύρω από το παιχνίδι και τις επιχειρήσεις. 
Ο Σύνδεσμός μας απέστειλε τον Ιούνιο 
και τον Ιούλιο επιστολές προς τον τέως 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δη-
μήτρη Μάρδα και τον Υπουργό Οικονομι-
κών Γιώργο Σταθάκη, με τα εξής θέματα:

• Προβλήματα του κλάδου από την τραπε-
ζική αργία

• Ανάγκη μείωσης του ΦΠΑ των παιχνι-
διών

• Προβλήματα από τα capital controls

Όπως όλοι οι συνάδελφοι γνωρίζουν και 
έζησαν στο «πετσί τους», η τραπεζική αρ-
γία σχεδόν έκοψε τα πόδια κάθε επιχειρη-
ματικής δραστηριότητας, όμως τα capital 
controls ήρθαν για να κάνουν ακόμη πιο 
δύσκολα τα πράγματα. Και τα πράγματα 
θα ήταν ακόμη χειρότερα αν ο ΣΕΒΠΠΑ 
δεν αντιδρούσε άμεσα. Με την επιστολή 
προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 
Οικονομίας ο ΣΕΒΠΠΑ έκανε σαφές ότι 
αν δεν διευκολυνθούν οι εισαγωγές πρώ-
των υλών ή τελικών προϊόντων παιχνι-
διών δύο πράγματα ήταν σχεδόν σίγουρο 
ότι θα συνέβαιναν κατά την περίοδο των 
εορτών. Τα ράφια των καταστημάτων θα 
ήταν άδεια από παιχνίδια και οι επιχειρή-
σεις που περιμένουν αυτή την περίοδο 
για να κάνουν το μεγαλύτερο μερίδιο του 
τζίρου τους, θα καταστρέφονταν. Ευτυ-
χώς η αντίδραση του Υπουργείου ήταν 
άμεση μεταφέροντας τα παιχνίδια από 
την τρίτη σειρά προτεραιότητας στην δεύ-
τερη, αλλάζοντας άρδειν την κατάσταση.

Ακολουθούν οι επιστολές  
προς τον κ. Μάρδα

Προβλήματα από τα capital controls   
30 Ιουλίου 2015
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, 
Ένα βήμα πριν την απόλυτη καταστροφή βρίσκεται ο κλάδος των Παιχνιδιών, 
ο οποίος στηρίζεται είτε στις εισαγωγές πρώτων υλών για την κατασκευή 
ελληνικών προϊόντων, είτε στις εισαγωγές ολοκληρωμένων παιχνιδιών από 
Ευρωπαϊκές ή Τρίτες Χώρες. Αυτή την στιγμή ο κλάδος μας προετοιμάζεται για 
την περίοδο που αποδίδει το μεγαλύτερο μέρος του ετήσιου τζίρου σε πολλούς 
κατασκευαστές και εισαγωγείς. Και ενώ κάθε χρόνο τέτοια εποχή ο κλάδος των 
Παιχνιδιών προετοιμάζεται για τις επερχόμενες εορτές, φέτος ψάχνει τρόπους 
να προσπεράσει τα ανυπέρβλητα εμπόδια που έχουν ορθώσει μπροστά του 
τα capital controls, η μειωμένη αξιοπιστία του τραπεζικού συστήματος στο 
εξωτερικό, λόγω της τραπεζικής αργίας και φυσικά η αβεβαιότητα που έχει 
προκληθεί από την πολιτική αστάθεια.
Με δύο λέξεις αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε «επιχειρηματική ασφυξία»!
Ακόμη και μετά το άνοιγμα των Τραπεζών οι εταιρίες του κλάδου μας 
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα κεφαλαιακών 
περιορισμών, έλλειψης ρευστότητας, αδυναμίας κάλυψης των οικονομικών 
τους υποχρεώσεων, αδυναμία εισαγωγής πρώτων υλών και εμπορευμάτων, 
αθέτησης  συμφωνιών με προμηθευτές και πελάτες του εξωτερικού, κίνδυνο 
σφραγίσματος επιταγών κ.α. 
Η επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων και η αδυναμία συναλλαγών με τράπεζες 
του εξωτερικού έχουν κλείσει το δρόμο των εισαγωγών.
Στην προσπάθεια της η κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος να περιορίσει 
τα προβλήματα που επέβαλαν τα capital controls στην πραγματική οικονομία, 
ανακοίνωσαν μια νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που συμπεριλαμβά-
νει μια σειρά από διευκολύνσεις για επιχειρήσεις και πολίτες. Κι όμως, αυτό 
το χαλάρωμα της θηλιάς των κεφαλαιακών περιορισμών, δεν έδωσε καμία 
ανάσα στον κλάδο του Παιχνιδιού. Το αντίθετο μάλιστα, καθώς η εξέταση 
από τις τράπεζες των αιτημάτων του κλάδου μας για εισαγωγές παιχνιδιών ή 
πρώτων υλών μπαίνει στην τρίτη προτεραιότητα. 
Το γεγονός αυτό οδηγεί τον κλάδο μας στην «πλήρη καταστροφή».
Σύμφωνα με μελέτες της ICAP η έντονη εποχικότητα είναι το κύριο χαρα-
κτηριστικό της αγοράς των παιχνιδιών. Η ζήτηση των εν λόγω προϊόντων 
εκδηλώνεται κυρίως τις εορτές των Χριστουγέννων, σε ποσοστό που φτάνει 
περίπου το 70% του ετήσιου κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων. Οι μήνες που 
διανύουμε είναι κατ’ εξοχήν μήνες εισαγωγών πρώτων υλών και εξαρτημάτων 
(για τις βιοτεχνικού χαρακτήρα εγχώριες παραγωγικές επιχειρήσεις) αλλά και 
τελικών προϊόντων (για τις εισαγωγικές επιχειρήσεις) προκειμένου να μπορούν 
να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες της αγοράς τα Χριστούγεννα. Επίσης 
δειγματισμός και εμπορικές πράξεις πραγματοποιούνται το μήνα Σεπτέμβριο 
στην Ετήσια Κλαδική Έκθεση, η οποία κινδυνεύει να μην πραγματοποιηθεί 
λόγω έλλειψης προϊόντων. 
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Kύριε Υπουργέ,
Όλα όσα σας προαναφέραμε είναι προβλήματα ζωτικής σημασίας για 
τις  επιχειρήσεις του κλάδου μας, οι οποίες αδυνατούν να συνεχίσουν 
την παραγωγική τους δραστηριότητα και γενικότερα την επιχειρηματική 
τους δράση αν δεν υπάρξουν άμεσα διευκολύνσεις στην διαδικασία 
εισαγωγών.
Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δώσουμε στην αναγκαιότητα και στον 
παιδαγωγικό ρόλο του παιχνιδιού. Το παιχνίδι αποτελεί την παγκόσμια 
γλώσσα των παιδιών και είναι το σημαντικότερο μέσο για τη σωματική, 
πνευματική, κοινωνική και συναισθηματική τους ανάπτυξη. Όπως τα 
βιβλία είναι απαραίτητα για την  εκμάθηση των παιδιών έτσι και τα 
παιχνίδια παρεμβαίνουν θετικά στην κινητική δράση, στη δημιουργία 
και στη γνώση των παιδιών. Και μπορεί το παιχνίδι ως κυριότερο 
στοιχείο να επιφυλάσσει για το παιδί τη διασκέδαση και τη ψυχαγωγία 
συνάμα όμως αποτελεί απαραίτητο μέσο για την ανάπτυξή του και τη 
διαμόρφωση του χαρακτήρα του.
Κύριε Υπουργέ,
Αιτούμεθα λοιπόν προς την κυβέρνησή σας να άρει το αδιέξοδο στο 
οποίο έχει περιέλθει ο κλάδος των παιχνιδιών. 
Ειδικότερα να δοθεί η δυνατότητα εξαγωγής συναλλάγματος για τις 
απαραίτητες αγορές μας, όπως διατυπώθηκαν παραπάνω, κατά το 
τετράμηνο Αυγούστου – Νοεμβρίου, στη βάση των αγορών των αντί-
στοιχων μηνών του προηγούμενου έτους αντί της μέσης μηνιαίας αξίας 
του συνόλου των εισαγωγών της προηγούμενης χρήσης.
Επίσης όπως τα σχολικά είδη έτσι και τα παιχνίδια να συμπεριληφθούν 
στην δεύτερη σειρά προτεραιότητας πληρωμών. 
Κύριε Υπουργέ,
Τελειώνοντας θα θέλαμε να σας τονίσουμε το κατεπείγον του 
θέματος. 
Αν δεν υπάρξει άμεση προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων (εντός δι-
αστήματος 5 – 10 ημερών) σχετικά με τις εισαγωγές παιχνιδιών, αυτό 
θα οδηγήσει τις επιχειρήσεις του κλάδου μας στην ολική καταστροφή, 
καθώς σχεδόν το σύνολο του όγκου εργασιών των εταιριών παιχνιδιών 
πραγματοποιείται το τελευταίο τετράμηνο του έτους που όπως όλα 
δείχνουν φέτος θα πάει εντελώς «χαμένο».                                   

Προβλήματα από την τραπεζική αργία   
22 Ιουλίου 2015
Αγαπητέ Κύριε Υπουργέ, 
Οι ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις και η παρατεταμένη τραπεζική αργία 
των τελευταίων ημερών έχουν προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις 
στον επιχειρηματικό κόσμο και έχουν οδηγήσει τις επιχειρήσεις σε 
«ασφυξία», δεδομένου ότι όλες οι συναλλαγές έχουν «παγώσει». 
Ακόμη και μετά το άνοιγμα των Τραπεζών οι επιχειρήσεις 
του κλάδου μας εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ανυ-
πέρβλητα προβλήματα κεφαλαιακών περιορισμών, έλλει-
ψης ρευστότητας, αδυναμίας κάλυψης των οικονομικών 
τους υποχρεώσεων, εισαγωγής πρώτων υλών και εμπορευ-
μάτων, αθέτησης  συμφωνιών με προμηθευτές και πελά-
τες του εξωτερικού, κίνδυνος σφραγίσματος επιταγών  κ.α.
Σας γνωρίζουμε ότι, οι επιχειρήσεις του χώρου μας συναλ-
λάσσονται κυρίως με ιδιωτικές επιταγές και όχι με μετρητά. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αδυνατούν να καλύψουν τις υπο-
χρεώσεις τους προς τους Δημόσιους Οργανισμούς, τους προ-
μηθευτές τους αλλά ακόμη και προς το προσωπικό τους. 
Λόγω των περιορισμών στην τραπεζική πίστη δυστυχώς η 
προεξόφληση των επιταγών και ο δανεισμός των επιχειρή-

σεων έχουν σταματήσει ή γίνονται με το σταγονόμετρο και 
κατόπιν εγκρίσεως η οποία καθυστερεί πάρα πολύ να δοθεί. 
Επίσης οι εισαγωγές πρώτων υλών και τελικών προϊόντων γίνο-
νται κατά προτεραιότητα (φάρμακα – τρόφιμα) χωρίς να υπάρ-
χουν σαφείς απαντήσεις από τραπεζικά στελέχη για τον χρονικό 
ορίζοντα που θα μπορούν να πραγματοποιούνται χωρίς εμπόδια. 
Οι επιχειρήσεις αδυνατούν να εξοφλήσουν τους προμηθευτές 
τους στο εξωτερικό και κατά συνέπεια δεν μπορούν να εισάγουν 
τις αναγκαίες ποσότητες για να συνεχίσουν την παραγωγική τους 
δραστηριότητα και γενικότερα την επιχειρηματική τους δράση.
Κύριε Υπουργέ, 
Όλα τα προαναφερόμενα είναι προβλήματα ζωτικής σημασί-
ας για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Αιτούμεθα λοιπόν προς την 
κυβέρνησή σας να προχωρήσει στην άμεση προώθηση νομο-
θετικών ρυθμίσεων για τη διευκόλυνση των ελληνικών επι-
χειρήσεων  προκειμένου να επανέλθει η εμπορική ομαλότητα 
μετά το άνοιγμα των τραπεζών. Θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί 
«ανάσα» στον επιχειρηματικό κόσμο έτσι ώστε να μην οδη-
γηθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις στην ολική καταστροφή. 

Επιστολή για τη μεταρρύθμιση  
του ΦΠΑ στα παιχνίδια
5 Ιουνίου 2015
Αγαπητέ Κύριε Υπουργέ, 
Με αφορμή τη μεταρρύθμιση επί των συντελεστών ΦΠΑ 
την οποία σχεδιάζει αυτήν  την χρονική περίοδο η κυ-
βέρνηση, θα θέλαμε να σας θέσουμε ένα πάγιο αίτη-
μα του κλάδου τον οποίο εκπροσωπεί ο Σύνδεσμος Ελλή-
νων Βιοτεχνών Παιδικών Παιχνιδιών και Αμαξών (ΣΕΒΠΠΑ). 
Το παιχνίδι αποτελεί την παγκόσμια γλώσσα των παιδιών και είναι 
το σημαντικότερο μέσο για τη σωματική, πνευματική, κοινωνική 
και συναισθηματική του ανάπτυξη. Την αναγκαιότητα του παιχνι-
διού και τον παιδαγωγικό του ρόλο έχουν επισημάνει ήδη από 
την αρχαιότητα οι πιο σημαντικοί παιδαγωγοί. Το παιδικό παιχνίδι 
παρεμβαίνει θετικά στην κινητική δράση, στη δημιουργία και στη 
γνώση των παιδιών. Και μπορεί το παιχνίδι ως κυριότερο στοι-
χείο να επιφυλάσσει για το παιδί τη διασκέδαση και τη ψυχαγωγία, 
συνάμα όμως αποτελεί απαραίτητο μέσο για την ανάπτυξή του.
Με γνώμονα τον παιδαγωγικό ρόλο του παιχνιδιού -και κυ-
ρίως αυτήν την περίοδο  όπου η κρίση έχει δημιουργήσει σο-
βαρά οικονομικά προβλήματα μειώνοντας το χρηματικό ποσό 
που διαθέτουν οι γονείς για τις ανάγκες των παιδιών τους- τα 
μέλη του ΣΕΒΠΠΑ θεωρούμε ότι η τιμή δεν πρέπει να αποτε-
λεί εμπόδιο στην απόκτηση ενός παιχνιδιού. Για το λόγο αυτό, 
οι Έλληνες κατασκευαστές εξακολουθούμε να διατηρού-
με τις πλέον ανταγωνιστικές τιμές που μας επιτρέπει η πα-
γκοσμιοποιημένη αγορά στην οποία κινούμαστε. Θεωρούμε 
όμως παράλληλα ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να αναγνωρί-
σει εμπράκτως την αξία και τη σπουδαιότητα των παιχνιδιών 
στη ζωή των παιδιών και να τα αντιμετωπίσει όπως τα βι-
βλία, κατατάσσοντάς τα στο χαμηλό συντελεστή του ΦΠΑ τον 
οποίο διαπραγματεύεται αυτή την περίοδο με τους Θεσμούς. 
Με αυτές τις σκέψεις σας δηλώνουμε ότι είμαστε έτοιμοι να 
συνεργαστούμε μαζί σας, προκειμένου να προχωρήσει η με-
ταρρύθμιση του ΦΠΑ, με γνώμονα το συμφέρον της ελλη-
νικής οικονομίας κυρίως όμως των μικρών παιδιών που 
«τρέφονται» και αναπτύσσονται μέσα από τα παιχνίδια. 
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