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E D I T O R I A L Δύσκολο 
φθινόπωρο

Δύσκολο αναμένεται να είναι και το φετινό φθινόπωρο για την επιχειρηματικότητα, καθώς θα ξεκινήσουν 
και πάλι οι διαπραγματεύσεις με τους δανειστές (άρα αβεβαιότητα στην οικονομία). Το θέμα του χρέους 
δεν φαίνεται να ανοίγει σύντομα, άρα η εξυπηρέτησή του θα απορροφά μεγάλα κομμάτια των δημοσίων 

χρημάτων τα οποία θα τα στερείται η ιδιωτική οικονομία με την παράταση της στάσης πληρωμών που έχει κηρύξει 
άτυπα το δημόσιο. Επιπλέον το καλοκαίρι προσέθεσε κι άλλες πηγές αβεβαιότητα στην ευρύτερη περιοχή λόγω του 
αποτυχημένου τουρκικού πραξικοπήματος ενώ και το Brexit αναμένεται να παίξει τον ρόλο του, δημιουργώντας 
επιπλέον πονοκέφαλο στην υδροκέφαλη γραφειοκρατία των Βρυξελλών. Και αξίζει να σκεφτούμε ότι η Ελλάδα (αν 
και μακριά από την Αγγλία) είναι η χώρα που άμεσα επηρεάστηκε χειρότερα από το Brexit. Χαρακτηριστικά είναι τα 
στοιχεία της Goldman Sachs: Οι ελληνικές τράπεζες έχασαν το 43% της κεφαλαιοποίησης τους (δηλαδή 3,3 δισ. 
ευρώ), οι ιρλανδικές έχασαν το 39% (3,5 δισ. ευρω), οι ιταλικές 32% (απώλεσαν 20,7 δισ.), ενώ οι βρετανικές που 
βρέθηκαν στο μάτι του κυκλώνα 26%. Και η αβεβαιότητα δεν επιστρέφει τις καταθέσεις στις τράπεζες, οδηγώντας 
μοιραία σε παράταση της ισχύς των Capital Controls, για τα οποία υπάρχει πλέον πολύ ορατός ο κίνδυνος να μην 
αρθούν στο τέλος του χρόνου.
Για την κυβέρνηση βέβαια, το καλοκαίρι που πέρασε ήταν θετικό, καθώς έβγαλε την Ελλάδα από το πρώτο πλάνο της 
ευρωπαϊκής αβεβαιότητας και φυσικά δεν θύμισε σε τίποτα το καλοκαίρι του 2015. Μόνο που για να κλείσει η συμ-
φωνία και να εκταμιευθούν τα 7,5 δισ. ευρώ η κυβέρνηση εγκατέλειψε σωρεία «κόκκινων γραμμών», που οδήγησαν 
σε μία πρωτοφανή φορολογική επιβάρυνση, η οποία υπολογίζεται ότι στη συνολική της ανάπτυξη θα επιβαρύνει τους 
φορολογούμενους με 30 δισ. ευρώ με τη μορφή έμμεσων και άμεσων φόρων.
Χαρακτηριστικότερη επιβάρυνση είναι η αύξηση του ΦΠΑ στο 24%, ένα μέτρο που η κυβέρνηση τονίζει ότι επέβαλε 
ώστε να αποφευχθεί η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ στην ΔΕΗ και την ΕΥΔΑΠ. Αναλύοντας την επιβάρυνση στο 
καλάθι της νοικοκυράς, τα ποσά για τον κάθε πολίτη είναι μικρά μεν, γίνονται όμως σημαντικά μόλις συνδυαστούν 
με τις υπόλοιπες αυξήσεις και φυσικά αναμένεται να επηρεάσουν το σύνολο της κατανάλωσης, ιδίως όσον αφορά 
τα είδη που δεν είναι πρώτης ανάγκης. Η σημαντικότερη αύξηση είναι φυσικά εκείνη της άμεσης φορολογίας, που 
αποτυπώθηκε στα εκκαθαριστικά του Ιουλίου. Υπολογίζεται ότι οι πρόσθετοι φόροι έφτασαν τα 3 δισ. και προήλθαν 
κυρίως από την αυξημένη εισφορά αλληλεγγύης (η λέξη «έκτακτη» δεν αναφέρεται πια ούτε ως αστείο) που επιβάρυνε 
εκείνους με εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ. Σημαντική επιβάρυνση είχαν φέτος και οι ελεύθεροι επαγγελματίες 
που κλήθηκαν να  προκαταβάλουν φόρο στο 75% από 55% που ήταν πέρυσι.
Άλλη μία επιβάρυνση ήταν φυσικά ο ΕΝΦΙΑ που αυξήθηκε σε όσους έχουν περιουσία άνω των 200.000 ευρώ (εί-
ναι το νέο αφορολόγητο όριο, κατά 100.000 ευρώ μειωμένο από πέρυσι) και συνολικά βεβαίωσε στους ιδιοκτήτες 
ακινήτων φόρο ύψους 3,3 δισ. ευρώ. 
Ο συνδυασμός φόρου εισοδήματος (που θα καταβληθεί σε διμηνιαίες δόσεις) και ΕΝΦΙΑ (που θα είναι μηνιαίος 
από τον Αύγουστο και μετά) αναμένεται να κάνει δυσβάστακτη την φορολόγηση τον Σεπτέμβριο και Νοέμβριο που 
πρέπει να πληρωθούν διπλές δόσεις, γεγονός που αναμένεται να ρίξει την κατανάλωση επηρεάζοντας κυρίως την 
κίνηση των σχολικών ειδών. Επίσης και ο Δεκέμβριος θα είναι δύσκολος λόγω ΕΝΦΙΑ και πληρωμής των τελών 
κυκλοφορίας. Επιπλέον «γροθιά» στην κατανάλωση έριξε και ο επανυπολογισμός των συντάξεων ο οποίος επέφερε 
βάναυσο ψαλίδι στα εισοδήματα των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, διότι βάση του νέου νόμου που ψηφίστηκε στις 8 
Μαΐου οι επικουρικές συντάξεις αναπροσαρμόζονται αναδρομικά από την πρώτη Ιουνίου 2016, ενώ για τις κύριες 
συντάξεις αλλάζουν τα ποσοστά αναπλήρωσης. Εννοείται προς τα κάτω.
Και ενώ όλα τα παραπάνω μέτρα έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως υφεσιακά από τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, για κάποιο 
περίεργο λόγο στο Υπουργείο Οικονομικών εξακολουθούν να λένε κατ’ ιδίαν (χωρίς όμως πολλές λεπτομέρειες) 
ότι το 2017 θα πετύχουν υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από το 1,5% με 2% που προβλέπει το ΔΝΤ. Η διαφο-
ρά με τις εκτιμήσεις του Ταμείου, επηρεάζουν βέβαια και ένα άλλο στατιστικό για το οποίο έχει γίνει πολύς λόγος 
τελευταία: Το πρωτογενές πλεόνασμα, για το οποίο η Ουάσιγκτον επιμένει ότι δεν πρόκειται να ξεπεράσει το 1,5%, 
όταν το πρόγραμμα το τοποθετεί στο 3,5% το 2018 και απαιτεί τη διατήρησή του σε αυτό το ύψος για τα επόμενα 
10 χρόνια. Ειδικά για φέτος πάντως, ο Υπουργός Οικονομικών, εμφανίζεται σίγουρος ότι θα επιτευχθεί ο στόχος 
του 0,5% έτσι ώστε να μην εφαρμοστεί ο δημοσιονομικός «κόφτης», κάτι που φυσικά θα καταγραφόταν ως μεγάλη 
ήττα της κυβέρνησης.

Kωνσταντίνος Δαυλός



  6    –   ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ & ΑΜΑΞΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ  
ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ-ΒΡΕΦΙΚΑ-ΕΠΟΧΙΚΑ

ΤΕΥΧΟΣ 55
ΚΩΔΙΚΟΣ 5460

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:  
Σ.Ε.Β.Π.Π.Α.

(Σύνδεσμος Ελλήνων Βιοτεχνών 
Παιδικών Παιχνιδιών και Αμαξών)

ΖΑΧΙΑ 1 & ΔΟΜΟΚΟΥ
104 45 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: 210 8210266
FAX: 210 8210481

e-mail: sevpa@hol.gr

ΕΚΔΟΤΗΣ  
& ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ  

 Ιωάννης Παπαδόπουλος

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πρόεδρος:  

Ιωάννης Παπαδόπουλος 

Μέλη: 
• Δημήτρης Δενέγρης

• Αναστάσης Δεσύλλας
• Γιώργος Κοσμίδης

• Κωνσταντίνος 
Παπαγιαννακόπουλος
• Χρήστος Ρεμούνδος

• Πολύδωρος Τζες
Με ευθύνη έκδοσης  
από το Σ.Ε.Β.Π.Π.Α.

Διεύθυνση Σύνταξης:  
Κωνσταντίνος Δαυλός 

Συντονισμός ΄Εκδοσης:  
΄Αρτεμις Χάλαρη 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Τηλ.: 210 8210266
Fax: 210 8210481

e-mail: sevpa@hol.gr

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κωνσταντίνα Σπυράκου  
210 5313037 

EDITORIAL 
Δύσκολο φθινόπωρο λόγο φορολογίας                         3

43η Έκθεση «Το Παιδί & Το Παιχνίδι» 
Τα παιχνίδια στο δικό τους «δωμάτιο»  
στο Metropolitan                                                   6

30 + 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΑ ΤΩΝ ΜμΕ 
Παρουσίαση στον ΣΕΒΠΠΑ                                   10

ΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 
Αν το δηλώσεις μπορείς να το χρησιμοποιήσεις                   18

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΕΒΠΠΑ 
Ένα βήμα πριν το «άνοιγμα» του Συνδέσμου                      22

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ  
ΤΟΥ ΣΕΛΠΕ ΑΝΤΩΝΗ ΜΑΚΡΗ 
«Η Ελλάδα μπορεί!»                                                               24

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
Ο Μάρκος Σεφερλής κοντά στα παιδιά                                  26

CASABABY: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΥΔΩΡΟ ΤΖΕ 
«Η εξωστρέφεια είναι η απάντηση στην κρίση»                  28

ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ  
ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ 
Παραμένει το χρονοδιάγραμμα για τα Capital Controls       32

AKOMH KAI O ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 
Εγκλωβισμένοι ανάμεσα σε εισόδημα και ΕΝΦΙΑ               36

Η DISNEY ΚΑΛΥΤΕΡΟ BRAND ΤΟΥ 2016 
Στη δεύτερη θέση η Lego.                                                      38

NEOΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 
Όλα όσα πρέπει να ξέρετε.                                                    40

Περιεχόμενα



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ & ΑΜΑΞΩΝ   –   7



  8    –   ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ & ΑΜΑΞΩΝ

Η άρτια και αποδοτική διοργάνωση της Έκθεσης «Το Παιδί 
&Το Παιχνίδι» είναι από τις βασικότερες ενέργειες του Συν-

δέσμου Ελλήνων Βιοτεχνών Παιδικών Παιχνιδιών και Αμαξών. 
Και ενώ η Έκθεση του ΣΕΒΠΠΑ συνδιοργανώνεται επιτυχημένα 
τα τελευταία χρόνια με την Mostra Rota και την Δωρέκθεση, το 
Διοικητικό Συμβούλιο δεν σταματά να αναζητά τρόπους προκει-
μένου να κάνει καλύτερη και πιο ξεχωριστή την παρουσία των 
παιχνιδιών και των παιδικών ειδών μέσα στους χώρους του 
Metropolitan, στο οποίο θα φιλοξενηθεί η 43η  Έκθεση από τις 
16 έως τις 19 Σεπτεμβρίου.
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Τα παιχνίδια στο δικό 
τους «δωμάτιο» στο 
Metropolitan



Η  νέα ιδέα παρουσιάστηκε από το Διοι-
κητικό Συμβούλιο στην προηγούμενη 

Γενική Συνέλευση για την οποία μπορείτε 
να διαβάσετε αναλυτικό ρεπορτάζ στις επό-
μενες σελίδες του περιοδικού. Αυτό λοιπόν 
που αποφασίστηκε είναι ότι η Αίθουσα 2 
του εκθεσιακού κέντρου, στην οποία βρί-
σκονται τα περίπτερα του ΣΕΒΠΠΑ, θα δι-
αμορφωθεί σε ένα πραγματικό «παλάτι» 
των προϊόντων που αφορούν στο παιδί έτσι 
ώστε να μπορούν οι επισκέπτες να βρουν 
συγκεντρωμένα παιχνίδια, βρεφικά είδη, 
παιδικά ρούχα, παιδικά παπούτσια, παιδικά 
αξεσουάρ κ.α.

Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του ΣΕΒΠΠΑ 
Γιάννης Παπαδόπουλος μιλώντας στη Γε-
νική Συνέλευση του Συνδέσμου «εδώ και 
τρία χρόνια βλέπουμε την επισκεψιμότητα της 
Έκθεσης να αυξάνεται, γεγονός που σημαίνει 
ότι πετύχαμε τον στόχο που θέσαμε από την 
πρώτη στιγμή. Επιπλέον έχουμε καταφέρει να 
αυξήσουμε κατά 30% το χώρο που καταλαμ-
βάνουν τα περίπτερα του ΣΕΒΠΠΑ. Αυτό δεν 
σημαίνει ότι τελείωσε η προσπάθειά μας και 
η δουλειά που έχουμε αναλάβει. Γι’ αυτό και 
συνεχίζουμε τις κινήσεις που εδραιώνουν 
«Το Παιδί & Το Παιχνίδι» στην συνείδηση 
των επισκεπτών του Metropolitan ως μία αυ-
τόφωτη έκθεση που μπορεί ανά πάσα στιγμή 
να ξαναλειτουργήσει μόνη της αν αυτό θεω-
ρηθεί ότι είναι προς το συμφέρον του Συνδέ-
σμου και των μελών του. Πάντως, το άμεσο 
αποτέλεσμα που παρατηρούμε αυτή τη στιγμή 
είναι ότι στους διαδρόμους μας κινούνται όλο 
και περισσότεροι έμποροι πραγματώνοντας 
αυτό που φανταστήκαμε όταν υλοποιήσα-
με την συνεργασία μας με την «Mostra Rota 
& Δωρέκθεση» τέσσερα χρόνια πριν. Αυτό 
που μας ενδιαφέρει είναι να έρχονται στο 
Metropolitan Expo επισκέπτες από την Αθήνα 
αλλά και από την περιφέρεια και ταυτόχρονα 
να βρίσκονται μέσα σε τέσσερις ομοειδείς εκ-
θέσεις. Αυτό είναι προφανώς θετικό για τους 
επισκέπτες καθώς έτσι πετυχαίνουν σημαντι-
κή μείωση των εξόδων και εξοικονόμηση του 
χρόνου τους με μέγιστο αποτέλεσμα. Από την 
άλλη πλευρά κερδισμένοι βγαίνουν και οι εκ-
θέτες οι οποίοι αναπτύσσουν περισσότερες 
συνεργασίες. Κι αυτό επιτυγχάνεται μέσα από 
τον δειγματισμό σε μεγαλύτερο αριθμό επι-
σκεπτών. Άμεσο αποτέλεσμα είναι η αύξηση 
του πελατολογίου τους».
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Στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης που προσφέρει 
ο ΣΕΒΠΠΑ γύρω από τις ευκαιρίες για επιχειρηματική 
ανάπτυξη και ενίσχυση, τον Μάρτιο που πέρασε οργά-
νωσε μία μοναδική εσπερίδα αφιερωμένη στο πρόγραμ-

μα «ΕΣΠΑ 2014 – 2020 / Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών 
επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες 
αγορές». Η παρουσίαση έγινε από το σύμβουλο επιχειρήσεων 
κ. Αριστείδη Παππά στα γραφεία του Συνδέσμου μας αποδει-
κνύοντας τη σημασία που έχουν τέτοιου είδους πρωτοβουλί-
ες. Μοιραία θεωρήσαμε ότι για όσους δεν παραβρέθηκαν στη 
συγκεκριμένη εκδήλωση θα ήταν πολύ σημαντικό να παρου-
σιάσουμε τις λεπτομέρειες του προγράμματος. Σας έχουμε ετοι-
μάσει λοιπόν 30+1 ερωτοαπαντήσεις με στόχο να καλύψουμε 
όλες τις απορίες που ενδεχομένως να σας έχουν δημιουργηθεί.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΣΕΒΠΠΑ





Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος

1. Ποιες επιχειρήσεις εντάσσονται

Μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 εργαζόμενους και έχουν ετή-
σιο κύκλο εργασιών έως 10 εκατομμύρια €.
Πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 10 εργαζόμενους και έχουν 
ετήσιο κύκλο εργασιών έως 2 εκατομμύρια €.
Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας και οι 
οποίες μέχρι 31-12-2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειρι-
στικές χρήσεις.
Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη κατηγορία και έχουν 
συσταθεί μέχρι 31-12-2015.
Διαθέτουν μέχρι 31-12-2015 επιλέξιμο ΚΑΔ και διαθέτουν κατά την έγκρι-
ση του Επιχειρηματικού Σχεδίου τον ΚΑΔ που αφορά το Επιχειρηματικό Σχέ-
διο.
Διαθέτουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής.

2. Ύψος επιδοτούμενου επενδυτικού προγράμματος
15.000 έως 200.000 €, το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνάει τον κύκλο εργα-
σιών που πραγματοποίησε η επιχείρηση κατά τη χρήση του 2015.

3. Ποσοστό επιδότησης

40% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού και 50% σε περίπτωση πρό-
σληψης 1 ΕΜΕ.

4. Ποιες δαπάνες επιδοτούνται

Κτίρια και περιβάλλων χώρος σε ποσοστό 40% του προϋπολογισμού.
Μηχανήματα και εξοπλισμός σε ποσοστό 90% του προϋπολογισμού.
Άυλες δαπάνες σε ποσοστό 100% του προϋπολογισμού.
Μισθολογικό κόστος σε ποσοστό 40% του προϋπολογισμού.
Φορτηγάκι με κόστος έως 15.000 €.
Μηχανές και έπιπλα γραφείου έως 10% του προϋπολογισμού για εξοπλισμό.
Έντυπο υλικό έως 5.000 €.
Σχεδιασμός λογότυπου έως 5.000 €.
Διαφημιστικές καταχωρήσεις έως 5.000 €.
Συμμετοχή σε εκθέσεις για πρώτη φορά.
Δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδας έως 2.500 €.
Διάφορες μελέτες με κόστος έως 6.000 €.

5. Διάρκεια υλοποίησης

Έως 24 μήνες με υποχρέωση υλοποίησης τουλάχιστον του 30% τους πρώτους 
12 μήνες.
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1. Ποιος είναι ο συνολικός 
προϋπολογισμός του προγράμματος και 
ποια είναι η κατανομή του;

Ο προϋπολογισμός της παρούσας δράσης ανέρχεται 
στο συνολικό ποσό των 130.000.000 € (Δημόσια 
Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω δύο (2) κύκλων 
προκήρυξης (1ος κύκλος 2016: 60% και 2ος κύ-
κλος 2o εξάμηνο 2016: 40%).

Ο προϋπολογισμός της παρούσας δράσης αρχικά 
ήταν 78 εκατ. ευρώ όμως αυξήθηκε σε 110 εκατ. και 
κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  
(σε €)

Ανατολική Μακεδονία 
και Θράκη, Κεντρική 
Μακεδονία, Ήπειρος, 
Θεσσαλία, Δυτική Ελ-
λάδα

67.000.000

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια 
Νησιά, Πελοπόννησος, 
Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

10.200.000

Αττική 25.500.000

Στερεά Ελλάδα 4.200.000

Νότιο Αιγαίο 3.100.000

ΣΥΝΟΛΟ 110.000.000

2. Ποιοι δικαιούνται να μπουν  
στη δράση;

Δικαίωμα να μπουν στη δράση έχουν οι εξής ΜμΕ:

1. Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ 
και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 
έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές 
χρήσεις ή νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην 
ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συ-
σταθεί μέχρι 31/12/2015.

2. Διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε 
έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ. 

3. Διαθέτουν κατά την έγκριση του επενδυτικού σχε-
δίου τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, 
εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/τους ΚΑΔ, 
στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

3. Ποια θα είναι η κατανομή των 
πόρων μεταξύ νέων και υφιστάμενων 
επιχειρήσεων στο πρόγραμμα;

Ποσοστό 10% του προϋπολογισμού της δράσης θα 
διατεθεί αποκλειστικά για τις νέες μικρές και πολύ μι-
κρές νέες επιχειρήσεις, ενώ το 90% θα διατεθεί για 
τις υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

4. Ποιες επιχειρηματικές μορφές 
επιδοτούνται;

Οι παρακάτω εταιρικές μορφές: Ανώνυμη Εταιρία, 
Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία 
ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, 
Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρη-
ση του Ν. 4019/2011 [ΚΟΙΝΣΕΠ].

5.  Ποιο είναι το ποσοστό της δημόσιας 
χρηματοδότησης;

Η ενίσχυση από το πρόγραμμα καλύπτει το 40% του 
συνολικού επενδυτικού σχεδίου, το ποσοστό αυτό 
αυξάνεται στο 50%, όταν το σχέδιο περιλαμβάνει την 
πρόσληψη νέου προσωπικού.

6. Οι ΟΤΑ ή οι δημόσιες επιχειρήσεις 
μπορούν να υποβάλουν επενδυτικά 
σχέδια;

Όχι εφόσον η παρουσία του δημοσίου (κεφάλαιο ή 
δικαιώματα ψήφου) ξεπερνά το 25%.

7. Ποιος τομείς αφορά η δράση;
• Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων 
• Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) 
• Υλικά / Κατασκευές 
• Εφοδιαστική Αλυσίδα 
• Ενέργεια 
• Περιβάλλον 
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και ΕπικοινωνίαςΤΠΕ 
• Υγεία-Φάρμακα.

8. Από ποια χρονική περίοδο είναι 
επιλέξιμες οι δαπάνες για το πρόγραμμα;

Από τις 12 Φεβρουαρίου 2016, οπότε και δημοσιεύ-
τηκε η προκήρυξη.

Εξαίρεση αποτελούν οι δράσεις παροχής υπηρεσι-
ών παρακολούθησης και διοίκησης του επενδυτικού 
σχεδίου που είναι επιλέξιμες από την υποβολή της αί-
τησης χρηματοδότησης.

9. Ποιες είναι οι δαπάνες που 
χρηματοδοτούνται;

• Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 
• Μηχανήματα – Εξοπλισμός 
• Άυλες Δαπάνες 
• Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/
και νέο προσωπικό)

10. Ο ΦΠΑ των δαπανών 
χρηματοδοτείται;

Όχι, παραταύτα υπάρχουν κάποιες υποπεριπτώσεις 
στο Κεφάλαιο Ι.1.6.1 της πρόσκλησης.
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11. Μπορώ να προσλάβω τη/το σύζυγο 
μου; Ή κάποιον άλλο συγγενή;

Όχι. Αυτό αφορά και συγγενείς πρώτου και δεύτερου 
βαθμού, αλλά και εξ’ αγχιστείας συγγενείς όπως γα-
μπρούς, νύφες, κουνιάδους, κουνιάδες κλπ.

12. Ποιο είναι το εύρος του 
προϋπολογισμού της επένδυσης 
που μπορεί να πραγματοποιήσει ο 
δικαιούχος;

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυ-
τικής πρότασης δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 
15.000 € και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τον κύκλο 
εργασιών του έτους 2015 ή το ποσό των 200.000 €. 

Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο έχει προϋπο-
λογισμό μεγαλύτερο του ανώτατου ορίου που ορίζε-
ται παραπάνω, το ποσό πέραν της Δημόσιας Χρημα-
τοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολο-
γισμού θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλο-
ποίηση του σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο 
που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, 
αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγ-
χου αποτελεί το σύνολο της επενδυτικής πρότασης 
και το σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους.

13. Το πρόγραμμα καλύπτει τις δαπάνες 
για την απόκτηση οχήματος;

Με το πρόγραμμα μπορούν να αγοραστούν οχήμα-
τα διακίνησης αντικειμένων για εντός του χώρου 
παραγωγής (τύπου κλαρκ), καθώς και μεταφορικά 
μέσα επαγγελματικής χρήσης μέχρι του ποσού των 
15.000 €. Αποκλείεται ρητά η αγορά επιβατικών Ι.Χ.

14. Μπορεί ο δικαιούχος να ενισχυθεί 
για το μισθολογικό κόστος υφιστάμενου 
προσωπικού;

Ναι, θα πρέπει όμως να είναι πλήρους απασχόλησης 
και να παραμείνουν στην εργασία τους για το σύνολο 
του προγράμματος. 

Εναλλακτικά μπορεί να ενισχύεται ένας υπάλληλος 
πλήρους απασχόλησης (40 ώρες εβδομαδιαίως για 
12 μήνες) ή περισσότεροι μερικής απασχόλησης που 
όμως να συμπληρώνουν το ίδιο διάστημα.

15. Ποια είναι η χρονική περίοδος μέσα 
στην οποία θα πρέπει να υλοποιηθεί το 
σχέδιο;

Το πολύ σε 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης 
της Απόφασης Ένταξης. 

16. Το ποσό που αφορά την ιδιωτική 
χρηματοδότηση μπορεί να αποκτηθεί 
μέσω δανεισμού;

Ναι. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν 
να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του 
ΕΣΠΑ (Μέσα Χρηματοδοτικής Τεχνικής - ΜΧΤ).

17. Πως υποβάλλω την αίτηση μου για 
τη συμμετοχή στο πρόγραμμα;

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ 
ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος 
Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία που θα 
κληθούν να υποβάλουν οι δυνητικά εντασσόμενοι 
δικαιούχοι παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΧΙΙΙ της 
πρόσκλησης.

Δεν κατατίθεται φυσικός φάκελος με δικαιολογητικά 
κατά τη φάση της υποβολής. Τα δικαιολογητικά θα 
υποβληθούν μετά την αξιολόγηση και την προσωρι-
νή βαθμολογική κατάταξη και μόνον για τα δυνητικά 
εντασσόμενα επενδυτικά σχέδια.

18. Ποια είναι η διαδικασία αξιολόγησης;
Οι αξιολογήσεις διενεργούνται από δύο (2) αξιολο-
γητές, οι οποίοι επιλέγονται κατόπιν ηλεκτρονικής 
κλήρωσης μεταξύ των μελών του μητρώου αξιολο-
γητών. Αξιολογητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μη-
τρώο Αξιολογητών για μια Περιφέρεια αποκλείονται 
από την κλήρωση για την αξιολόγηση των προτάσε-
ων που αφορούν στη συγκεκριμένη Περιφέρεια.

Η αξιολόγηση είναι συγκριτική και περιλαμβάνει:
• έλεγχο πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων 

συμμετοχής
• έλεγχο της κατάστασης του δικαιούχου
• έλεγχο ποιότητας, πληρότητας και ωριμότητας 

του Επενδυτικού Σχεδίου. 

19. Πως μπορεί και από πού μπορεί να 
πάρει προκαταβολή ο δικαιούχος;

Για να λάβει κάποιος προκαταβολή (το ανώτερο είναι 
40% της δημόσιας χρηματοδότησης), θα πρέπει να 
προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκατα-
βολής. 

20. Μετά το πέρας της επένδυσης, 
μπορεί ο δικαιούχος να μετεγκατασταθεί 
σε άλλη περιοχή;

Όχι, μέχρι και για τρία χρόνια μετά την τελική πληρωμή.
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 21. Αν κάποιος δεν βάλει στο 
επενδυτικό σχέδιο δαπάνες για 
υφιστάμενο ή νέο προσωπικό, 
υποχρεούται να διατηρήσει τις ΕΜΕ κατά 
την υλοποίηση του σχεδίου που ήδη είχε 
ως υφιστάμενη επιχείρηση;

Η ενισχυθείσα επιχείρηση κατά την ολοκλήρωση 
του επενδυτικού σχεδίου οφείλει να διαθέτει του-
λάχιστον τους εργαζόμενους του έτους 2015, ανε-
ξάρτητα από την επιδότηση μισθολογικού κόστους 
εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπι-
κού). Σε περίπτωση παράβασης του όρου αυτού, 
ο δικαιούχος θα απεντάσσεται και θα οφείλει να 
επιστρέψει το σύνολο της χορηγηθείσας επιχορή-
γησης.

22. Αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη η 
αποπεράτωση και η ανέγερση κτιρίου;

Ναι. Ειδικά για την ανέγερση κτιρίου κάθε χρήσης σε 
μη ιδιόκτητο χώρο είναι απαραίτητο μισθωτήριο για 
12 έτη.

23. Επιτρέπεται από το πρόγραμμα η 
συστέγαση επιχειρήσεων.
Όχι.

24. Η Κοινωνία Κληρονόμων είναι 
επιλέξιμη νομική μορφή;

Όχι, καθώς η κοινωνία του αστικού δικαίου δεν έχει 
νομική προσωπικότητα και δεν δύναται η ίδια να είναι 
αντικείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. 

25. Επιχείρηση με έδρα μια περιφέρεια 
και υποκατάστημα σε άλλη περιφέρεια 
μπορεί να υλοποιήσει επένδυση στο 
υποκατάστημα;

Η επιχείρηση που διαθέτει υποκατάστημα σε περιφέ-
ρεια διαφορετική από την περιφέρεια εγκατάστασης 
της έδρας της μπορεί να υλοποιήσει επένδυση είτε 
στην έδρα της ή στο υποκατάστημα της (όχι και στα 
δύο), δεδομένου ότι υπάρχει ο περιορισμός η επέν-
δυση να υλοποιείται σε μια μόνο περιφέρεια.

26. Η δαπάνη αναβάθμισης συστήματος 
διαχείρισης ποιότητας (ISO) είναι 
επιλέξιμη;

Όχι. Επιλέξιμη είναι η μελέτη κα η σύνταξη εγχειριδί-
ων για την ανάπτυξη και πιστοποίηση διαχειριστικών 
συστημάτων.

27. Για το νεοπροσλαμβανόμενο 
προσωπικό υπάρχει απαίτηση δελτίου 
ανεργίας ή βεβαίωσης εγγραφής στο 
μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ σε ισχύ;
Όχι.

28. Επιχείρηση που ήταν ατομική στις 
31.12.2015 και έχει αλλάξει μορφή μετά 
τις 31.12.2015 (π.χ. έχει γίνει Ο.Ε.), 
μπορεί να υποβάλλει πρόταση;

Όχι. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να γίνει λόγος 
για κατά νόμο συνέχιση της ίδιας επιχείρησης αφού 
στην ουσία πρόκειται για ίδρυση νέας εταιρείας στην 
οποία εισφέρεται η περιουσία μιας ατομικής επιχεί-
ρησης. Συνεπώς, για τους σκοπούς υπαγωγής στο 
πρόγραμμα η εταιρία αυτή (η Ο.Ε. στο παράδειγμα) 
θεωρείται ότι έχει συσταθεί την ημερομηνία ίδρυσής 
της και όχι προγενέστερα. Άρα δεν μπορεί να υποβά-
λει γιατί η νέα εταιρία (η Ο.Ε. στο παράδειγμα), έχει 
ιδρυθεί μετά τις 31.12.2015 (προϋπόθεση ένταξης 
στην δράση).

29. Σε περίπτωση που μια επιχείρηση 
διαθέτει έως την 31.12.2015 
επιλέξιμους και μη επιλέξιμους ΚΑΔ, 
απαιτείται να καταργήσει τους μη 
επιλέξιμους ΚΑΔ;
Όχι

30. Μπορεί μια επιχείρηση να υποβάλλει 
επενδυτικό σχέδιο σε περισσότερους από 
έναν ΚΑΔ;

Κάθε ΑΦΜ (επιχείρηση) μπορεί να υποβάλλει ένα 
επενδυτικό σχέδιο σε έναν ή και περισσότερους ΚΑΔ. 
Όμως μπορεί να υποβάλει ένα μόνο επενδυτικό σχέ-
διο σε μία από τις τέσσερις δράσεις που έχουν προ-
κηρυχτεί από το ΕΠΑΝΕΚ.

31. Είναι επιλέξιμοι δικαιούχοι οι 
στρατιωτικοί ή πανεπιστημιακοί γιατροί, 
οι οποίοι έχουν ατομική επιχείρηση 
(ιδιωτικό ιατρείο);

Δεν υπάρχει περιορισμός για την απασχόληση των 
μετόχων/εταίρων των επιλέξιμων μορφών επιχείρη-
σης που αιτούνται χρηματοδότηση, οι οποίοι μπορεί 
να είναι είτε δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι ή στρα-
τιωτικοί.



Μία υποχρέωση που μοιάζει μακρινή -αλλά 
τελικά δεν είναι τόσο- έχουν αναλάβει στο 
σύνολό τους οι επιχειρήσεις του κλάδου 
προκειμένου να συνεχίσουν τη λειτουργία 
τους. Ο λόγος για την υποχρεωτική καταχώ-
ρηση ουσιών στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Χημικών Προϊόντων (ECHA), σύμφωνα με 
τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) που ακούει 
στο εύηχο όνομα «REACH» και στην πραγ-
ματικότητα έχει τον ψυχρό γραφειοκρατικό 
κωδικό 1907/2006.

Τι και πώς για την
καταχώριση χημικών ουσιών

Βάσει αυτού του κανονισμού όλες οι επιχειρήσεις που 
χρησιμοποιούν οποιοδήποτε είδους χημικό σε μεγα-
λύτερη ποσότητα από έναν τόνο κατ’ έτος, οφείλουν 
να καταχωρήσουν στον ECHA τις ουσίες που χρησι-
μοποιούν μέχρι την 31η Μαΐου 2018. Σε περίπτωση 
που περάσει αυτή η ημερομηνία, όποιες ουσίες δεν 
έχουν δηλωθεί απλά δεν θα μπορούν να παραχθούν, 
να εισαχθούν, ή να διατεθούν στην ευρωπαϊκή αγορά, 
σε οποιαδήποτε μορφή (καθαρή, σε μείγμα ή σε αντι-
κείμενα) ενώ όπως μας ενημερώνει και με έγγραφό 
του το Γενικό Χημείο του Κράτους, τα πρόστιμα είναι 
ιδιαιτέρως υψηλά. Η απόφαση δεν αφορά μόνο χημι-
κές επιχειρήσεις, καθώς στην νομοθεσία εμπίπτουν 
ακόμη και οι εισαγωγικές εταιρίες που εμπορεύονται 
μείγματα, ή αντικείμενα τα οποία έχουν πάνω τους 
χημικές ουσίες, άρα πρόκειται σχεδόν για το σύνολο 
των εταιριών του κλάδου των παιχνιδιών, αν όχι απλά 
για όλες τις επιχειρήσεις.

Αν το δηλώσεις 
μπορείς να το  
χρησιμοποιήσεις
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Αν τώρα ήδη κάποιοι έχετε σπεύσει να σκεφτείτε 
ότι «ποιος ζει ποιος πεθαίνει μέχρι το 2018» και 
άρα υπάρχει πολύς χρόνος μέχρι τότε, σας πληρο-
φορούμε ότι η διαδικασία, ναι μεν φαίνεται απλή, 
έχει όμως ένα σημαντικό «σκαλοπάτι» το οποίο εν-
δέχεται να σας καθυστερήσει ιδιαίτερα, οπότε καλό 
θα ήταν να σπεύσετε από τώρα να ξεκινήσετε. Κατ’ 
αρχάς –όπως παραδέχεται και το ΓΧΚ- αναμένεται η 
πλειοψηφία των καταχωριζώντων να μην είναι εξει-
δικευμένοι στον τομέα της νομοθεσίας των χημικών 
καθώς θα ανήκουν στην κατηγορία των ΜμΕ και άρα 
δεν θα έχουν ένα εξειδικευμένο τμήμα χημικών που 
θα αναλάβει αυτή ακριβώς την διεργασία.

Τι πρέπει να κάνετε και πού βρίσκεται το 
σημείο κλειδί;
Αυτό που ήδη χρειάζεστε είναι να συγκεντρώσε-
τε πληροφορίες για την ουσία ή τις ουσίες που 
χρησιμοποιείτε και να τις καταγράψετε σε ένα 
φάκελο καταχώρισης. Στον φάκελο θα πρέπει να 
αναγράφετε τις ιδιότητες, αλλά και τις χρήσεις της 
χημικής ουσίας. 

Και εδώ έρχεται το χρονοβόρο και σημαντικό: Εάν 
υπάρχουν άλλες εταιρείες που καταχωρίζουν την 
ίδια χημική ουσία, θα πρέπει να καταρτίσετε τον 
φάκελο από κοινού. Δηλαδή θα πρέπει να ανταλ-
λάξετε δεδομένα ώστε «να αποφευχθούν περιττές 
δοκιμές σε ζώα και να μειωθεί το κόστος» όπως 
μας ενημερώνει σχετικά το ειδικό φυλλάδιο που 
έχει δημιουργηθεί γι’ αυτή ακριβώς την διαδικασία. 
(Τονίζουμε την πηγή της πρότασης σε εισαγωγικά, 
αν και οι δοκιμές σε ζώα σίγουρα δεν αφορούν 
τον κλάδο μας, ενώ παράλληλα μας αναστάτωσε 
κάπως να το διαβάζουμε σε ένα επίσημο ευρωπα-
ϊκό φυλλάδιο, παρά το γεγονός ότι η δημιουργία 
της συγκεκριμένης ευρωπαϊκής οδηγίας έχει ως 
στόχο τη μείωση και αυτών ακριβώς των δοκιμών).

Τα 6 βήματα της διαδικασίας
Το να βρείτε και να εναρμονιστείτε με συναδέλφους 
μπορεί να μην σας φαίνεται και το δυσκολότερο 
καθώς ειδικά σε αυτό το βήμα η συμμετοχή σας 
στο ΣΕΒΠΠΑ, αλλά και η αναζήτηση βοήθειας από 
την γραμματεία του, θα είναι ιδιαίτερα πολύτιμη. 
Θα πρέπει όμως να αναλογιστείτε αυτό που λέγαμε 
και πιο πάνω. Οι περισσότεροι δεν αναμένεται να 
γνωρίζετε τα περί των χημικών νόμων, άρα ο τελι-
κός συντονισμός θα είναι χρονοβόρος. Επιπλέον η 
διαδικασία έχει έξι βήματα που θα πρέπει να εκτε-
λεστούν ακολουθώντας συγκεκριμένα ηλεκτρονικά 
εργαλεία για την υποβολή της καταχώρισής σας. 
Πάμε να τα δούμε:

1  Μάθετε το χαρτοφυλάκιό σας (πλήρης καταγρα-
φή των ουσιών που χρησιμοποιείτε).
2  Βρείτε άλλους συνκαταχωρίζοντες.
3. Οργανωθείτε από κοινού μαζί τους.

4  Αξιολογείστε τους κινδύνους (σχετικές πληροφορίες στις 
ιστοσελίδες που αναφέρονται πιο κάτω).
5  Προετοιμάστε την καταχώρισή σας υπό μορφή IUCLID.
6  Υποβάλετε τον φάκελο καταχώρισής σας.
Στη συνέχεια υπάρχει και ένα τελευταίο βήμα που ονομά-
ζετε «Επικαιροποιείτε τακτικά την καταχώρισή σας», αλλά 
προφανώς στην περίπτωση των περισσοτέρων αυτό είναι 
μεταγενέστερο.
Τα απαραίτητα ψηφιακά «εργαλεία»
Ήδη στο βήμα 5 θα σας προβλημάτισε ο όρος «IUCLID». 
Πρόκειται για ένα ψηφιακό εργαλείο (από τα τρία που θα 
χρειαστείτε), προκειμένου να μπορέσετε να υποβάλετε την 
καταχώρισή σας. Τα άλλα δύο είναι το «REACH-IT» με το οποίο 
θα υποβάλετε και στη συνέχεια θα επικαιροποιείτε τον φάκελό 
σας και το τρίτο είναι το Chesar το οποίο θα χρειαστείτε για την 
κατάρτιση έκθεσης χημικής ασφάλειας. Και τα τρία μπορείτε 
να τα βρείτε στον δικτυακό τόπο του ECHA.
Ιστοσελίδες που θα χρειαστείτε
Οι ιστοσελίδες σχετικά με τον κανονισμό REACH για το 2018 
είναι διαθέσιμες στις 23 γλώσσες της ΕΕ στην διεύθυνση http://
echa.europa.eu/el/reach-2018.
Επειδή είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα χρειαστείτε μία εισαγωγή 
στη νομοθεσία της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα,  σας προτείνουμε 
την διεύθυνση:
http://echa.europa.eu/el/support/getting-started.
Υποστηρικτικό υλικό θα βρείτε στο  
http://echa.europa.eu/el/support.
Το εθνικό γραφείο υποστήριξης για τον κανονισμό REACH και 
το γραφείο υποστήριξης του ECHA απαντούν στον ιστότοπο: 
 http://echa.europa.eu/el/contact.
Ειδικά για την Ελλάδα, ο ECHA έχει δημιουργήσει μία ιστο-
σελίδα στα ελληνικά όπου υπάρχει οδηγός που περιγράφει τα 
βήματα της διαδικασίας, http://echa.europa.eu/el/reach-2018.
Το δίκτυο «Enterprise Europe Network» έχει διεύθυνση: 
 http://een.ec.europa.eu/about/branches.
Οι στόχοι του REACH
Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1907/2006 για την καταχώριση, 
την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των 
χημικών προϊόντων θεσπίστηκε με σκοπό την προστασία της 
ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τους κινδύνους 
που μπορεί να ενέχουν τα χημικά προϊόντα. 
Αποσκοπεί στη συμπλήρωση των υφιστάμενων κενών πλη-
ροφόρησης όσον αφορά τις ιδιότητες της πλειονότητας των 
χημικών ουσιών που διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά και 
εισάγει ένα αυστηρότερο σύστημα για την ελαχιστοποίηση 
των κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον 
που ενέχουν οι επικίνδυνες χημικές ουσίες. Παράλληλα ο 
κανονισμός αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας χημικών προϊόντων μέσω της 
δημιουργίας κινήτρων για καινοτομία και της εξάλειψης των 
στρεβλώσεων στην εσωτερική αγορά. 





Το σημαντικότερο ίσως ραντεβού με 
το μέλλον του έκλεισε τον περασμένο 
Απρίλιο ο ΣΕΒΠΠΑ καθώς στην ετήσια 
Γενική του Συνέλευση το Διοικητικό Συμ-

βούλιο παρουσίασε την πρόταση τροπο-
ποίησης του καταστατικού για το λεγόμενο 
«άνοιγμα» του Συνδέσμου που πρόκειται να 
συζητηθεί στην Καταστατική Συνέλευση που 
ήδη διοργανώνεται για το φθινόπωρο. Μά-
λιστα αποφασίστηκε ομόφωνα η διαγραφή 
των οφειλών των μελών από συνδρομές έως 
και το 2015, προκειμένου να μπορέσουν να 
συμμετάσχουν στην πολύ σημαντική αυτή 
απόφαση για τον Σύνδεσμο τα περισσότερα 
δυνατόν μέλη καταβάλλοντας μόνο τη συν-
δρομή του 2016. 

Απευθυνόμενος στα μέλη της Γενικής 
Συνέλευσης ο πρόεδρος του ΣΕΒ-
ΠΠΑ Γιάννης Παπαδόπουλος τόνισε 
τη σημασία που έχει για την ενδυνά-

μωση της θέσης του Συνδέσμου η επιτυχημέ-
νη διεύρυνση των μελών του. Όπως εξήγησε 
«εδώ και χρόνια η Γενική Συνέλευση αναγνω-
ρίζοντας την ανάγκη ύπαρξης ενός ενιαίου 
και δυνατού Συνδέσμου, μας έχει εξουσιοδο-
τήσει να επεξεργαστούμε την τροποποίηση 
του καταστατικού και το «άνοιγμα» του Συν-
δέσμου, ώστε να ενσωματώσουμε ως μέλη 
μας όλους τους επαγγελματίες του κλά-
δου. Το θέμα αυτό μας απασχόλησε σε 
όλες σχεδόν τις συνεδριάσεις του Διοικη-
τικού Συμβουλίου. Οι επιλογές δυο. Είτε 
να πορευτεί ο Σύνδεσμος  μόνος 
του και να διατηρήσει την εσω-
στρέφειά του είτε να «ανοίξει» 
δεχόμενος ως μέλη του 
όλους όσους δραστηρι-
οποιούνται γύρω από τα 
παιχνίδια, τα βρεφικά, τα 
εποχικά είδη και το παιδί 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΕΒΠΠΑ 

Ένα βήμα πριν το «άνοιγμα»  
του Συνδέσμου

γενικότερα. Το άνοιγμα του Συνδέσμου είναι 
σχεδόν μονόδρομος».

Είναι χαρακτηριστική ή αναφορά του 
Προέδρου στη συμβολή του Συνδέσμου 
σε μία από τις δυσκολότερες στιγμές 
της περασμένης χρονιάς: Την επιβολή 

των Capital Controls. «Η φωνή μας είναι δυ-
νατή και το αποδείξαμε πρόσφατα με την επι-
τυχία που σημείωσε ο Σύνδεσμος μας όταν τα 
capital controls απείλησαν τη χριστουγεννιά-
τικη αγορά. Πριν από την παρέμβασή μας τα 
παιχνίδια βρίσκονταν στην τρίτη σειρά προτε-
ραιότητας πληρωμών από τις τράπεζες. Μετά 
από καθημερινή επικοινωνία που είχα εγώ 
προσωπικά με τον τέως Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Οικονομικών και νυν Υφυπουργό Εξωτερι-
κών κ. Δημήτρη Μάρδα, πετύχαμε την τροπο-
ποίηση του πίνακα προτεραιότητας πληρω-
μών για εισαγόμενα αγαθά και υπηρεσίες. Με 
τροποποίηση της  απόφασης της Επιτροπής 
Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών καταφέ-
ραμε  τα παιχνίδια να βρίσκονται στην δεύτερη 
και όχι στην τρίτη σειρά προτεραιότητας πλη-
ρωμών. Η κίνησή μας αυτή ήταν ευεργετική 
για όλον τον κλάδο».



ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΕΒΠΠΑ 

Ένα βήμα πριν το «άνοιγμα»  
του Συνδέσμου
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Συνέντευξη  με τον

Πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ

Αντώνη Μακρή

«Η Ελλάδα μπορεί!»

Η συντριπτική πλειοψηφία ρωτά: «Τί θα γίνει με τα Capital 
Controls;» Κάποιοι λένε ότι θα τελειώσουν (τουλάχιστον 
στο μεγαλύτερο μέρος τους) κατά τα τέλη του έτους.
Δεν νομίζω ότι θα φύγουν τόσο σύντομα. Για να φύ-
γουν χρειάζεται να συμβούν δύο πράγματα: Το πρώτο 
είναι η ΕΚΤ να πάρει ομόλογα από την Ελλάδα, που 
όμως εμείς δεν μπορούμε ακόμη να εκδώσουμε. Το 
δεύτερο είναι να αρχίσουν να επιστρέφουν σημαντι-
κά ποσά στις τράπεζες. Αυτό μάλιστα είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό τώρα που υπάρχουν τα προβλήματα με το 
τραπεζικό σύστημα (και γενικότερα την οικονομία) της 
Ιταλίας. Εμένα δεν μου φαίνονται αυτά τα δύο πράγ-
ματα να γίνονται πολύ σύντομα, άρα έχουμε ακόμη 
-μπορεί ίσως και- δύο χρονάκια με Capital Controls. 

Υπάρχει όμως μόνο μία περίπτωση να δούμε άρση 
νωρίτερα: Να προκύψει στην Ελλάδα κυβέρνηση συ-
νεργασίας διετίας, η οποία θα μειώσει δραστικά τις 
κρατικές δαπάνες. Εδώ όμως συμπεριλαμβάνονται 
και απολύσεις από το δημόσιο. 

Κατά τα μέσα του καλοκαιριού όμως είδαμε πάλι κάποια 
ελαστικοποίηση σε κάποιους από τους περιορισμούς. Για 
τον κοινό καταθέτη ήταν light. Για τους εξαγωγείς και τους 
εισαγωγείς δεν θα βοηθήσουν;
Οι εταιρίες την εποχή των Capital Controls αντιμετωπί-

ζουν κυρίως πρόβλημα ρευστότητας. Αυτό τις βασανί-
ζει. Η κλασική διαδικασία του εμπορίου λέει τα εξής: Δα-
νείζομαι από την τράπεζα, αγοράζω, πουλάω με κέρδος 
και πληρώνω τους υπαλλήλους μου, τους προμηθευτές 
μου, τους φόρους μου και την τράπεζα. Στην εποχή που 
ζούμε η τράπεζα λείπει απ’ όλη αυτή τη διαδικασία κι 
έτσι έχει σπάσει η αλυσίδα. Οι εταιρίες λοιπόν κάνουν 
αυτοχρηματοδότηση και αυτό έχει δημιουργήσει την 
ασφυξία στην αγορά. Το πρόβλημα δεν είναι τα Capital 
Controls από μόνα τους, καθώς (έστω και με μία επι-
πλέον δυσκολία) οι εγκρίσεις για τις διάφορες κινήσεις 
προϊόντων δίνονται. Το θέμα είναι ότι για να υπάρξουν 
εγκρίσεις, οι επιχειρήσεις χρειάζονται χρήματα. Χωρίς 
δάνεια όμως πώς θα γίνουν οι παραγγελίες;

Την ίδια στιγμή η παραοικομία διογκώνεται. Έχει φτά-
σει στο 32% της οικονομίας από το 25% που ήταν. 
Αυτή η συνεχιζόμενη κατάσταση λοιπόν «γεννάει» 
χρήμα το οποίο συντηρεί την αγορά. Κι αυτά όμως τε-
λειώνουν σιγά-σιγά και κάποια στιγμή θα αδυνατούν 
να καλύψουν τις ανάγκες. Ετσι η κατάσταση αυτή έχει 
τέλος, καθώς η παραοικονομία κατεβάζει τα δηλωμέ-
να εισοδήματα και τους τζίρους και το κρυφό χρήμα 
δεν φτάνει στο κράτος. Η πραγματικότητα είναι λοι-
πόν ότι οι τζίροι βρίσκονται κάπου στο +5% από αυτά 
που βλέπουμε. Οι εταιρίες όμως λόγω της μειωμένης 
ρευστότητας και λόγω παλαιότερων προβλημάτων 

Από τη μία αισιόδοξος ότι η Ελλάδα έχει μπροστά της μία πολύ καλή ευκαιρία την οποία αν την εκ-
μεταλλευτεί θα μπορέσει να βγει από τον υφεσιακό κύκλο της κρίσης, απ’ την άλλη απαισιόδο-
ξος ότι στην Ευρώπη τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Κάπως έτσι τοποθετήθηκε στο περιοδικό μας ο 
πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ) που όμως μίλη-
σε μαζί μας σχεδόν για το σύνολο των θεμάτων που απασχολούν το τελευταίο διάστημα την αγορά.
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AΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΕΛΠΕ ΑΝΤΩΝΗ ΜΑΚΡΗ

δεν μπορούν να διατηρήσουν τον κύκλο αυτό που πε-
ριλαμβάνει και τα Capital Controls κι έτσι το μόνο που 
έχει μείνει ως επιλογή στην αγορά είναι: «Έχω λεφτά; 
Κουνιέμαι. Δεν έχω λεφτά; Το κλείνω». 

Με τις εξαγωγές όμως τι γίνεται;
Έχουν «καθίσει» πάρα πολύ επηρεασμένες και αυτές 
από την έλλειψη ρευστότητας. Κι εδώ έρχεται το κρά-
τος να κάνει την κατάσταση ακόμη χειρότερη καθώς 
δεν επιστρέφει τον ΦΠΑ κι έτσι ερώτηση όλων είναι 
«πότε θα ξαναδουλέψουν οι τράπεζες;» Και εδώ έρχε-
ται η μεγάλη ανησυχία για την Ιταλία η οποία είναι μία 
ωρολογιακή βόμβα στα τραπεζικά της Ευρώπης. Αν 
«γονατίσει» η Ιταλία θα συμπαρασύρει και την Γαλλία. 
Και ο φόβος αυτός κρατά κουμπωμένη την ΕΚΤ.

Το Brexit πόσο θα επηρεάσει;
Δεν νομίζω ότι είναι 
το Brexit που θα δημι-
ουργήσει μεγάλα προ-
βλήματα στην Ευρώπη. 
Άλλωστε η Αγγλία κατά 
τη γνώμη μου παρουσι-
άζει μία ασφάλεια καθώς 
είναι η άμεση συνεργάτης 
της Αμερικής. Η Ευρώπη 
όμως τώρα ξεκινά να έχει 
προβλήματα και εκτός από 
τα οικονομικά έχει και τα 
γεωπολιτικά. Είδαμε στα 
μέσα του καλοκαιριού την 
τρομοκρατική επίθεση στη Νίκαια και το αποτυχημένο 
πραξικόπημα στην Τουρκία. Φοβάμαι ότι ξεκινά πολύ 
μεγάλος υφεσιακός κύκλος στην Ευρώπη. Η χώρα 
μας πάντως το μόνο που έχει να ελπίζει είναι σε μία 
καλή διακυβέρνηση που θα προσελκύσει επενδύσεις. 
Για παράδειγμα αυτό που κάνει η Cosco στον Πειραιά 
της δίνει κέρδη, σίγουρα όμως αν θέλει να κάνει το 
κάτι παραπάνω θα πρέπει να ιδρύσει και μία μονάδα 
συναρμολόγησης στην Ελλάδα ώστε να παίρνει το 
«made in Europe». Πρέπει όμως να έχουμε στο μυα-
λό μας ότι ο κόσμος δεν θα περιμένει την Ελλάδα. Τα 
πράγματα τρέχουν και δεν κοιτάζουν εμάς που είμα-
στε ακίνητοι. Και αυτό είναι το ζήτημα. Δεν πρέπει να 
χάσουμε άλλη μία ευκαιρία. 

Και τι είναι εκείνο που πρέπει να γίνει για να έλθουν αυτές 
οι επενδύσεις;
Κοιτάξτε, το πρώτο και σημαντικότερο είναι να δο-
θεί το συντομότερο λύση στην χρηματοδότηση των 
υγιών επιχειρήσεων και να επιλυθεί άμεσα το θέμα 
της ασφάλειας πιστώσεων και της αποδοχής από αλ-
λοδαπούς οργανισμούς των εγγυητικών επιστολών 
των ελληνικών τραπεζών. Αυτά θα σημάνουν την 
επαναλειτουργία της επιχειρηματικής πίστης. Επιπλέ-
ον πρέπει να σταθεροποιήσουμε κάποια στιγμή για 
μεγάλο χρονικό διάστημα (τουλάχιστον μία δεκαετία) 
θέματα όπως:

• Το φορολογικό. 
• Το ασφαλιστικό. 
• Το εργασιακό. 
• Η γραφειοκρατία. 
• Το μέγεθος, το κόστος και την  
αναδιοργάνωση του δημοσίου τομέα. 
• Και φυσικά το δημοσιονομικό.

Αν όλα αυτά δρομολογηθούν η Ελλάδα θα μπορέσει 

να υποδεχθεί επενδύσεις δευτερογενούς παραγω-
γής με εξαγωγική κατεύθυνση, οι οποίες θα έρθουν 
από τις χώρες της Άπω Ανατολής λόγω της ισοτιμίας 
που παγιώνεται μεταξύ δολαρίου/ευρώ και που κα-
θιστά ακριβά τα προϊόντα που παράγονται και εισά-
γονται στην Ευρώπη από αυτές τις χώρες. Με αυτό 
τον τρόπο η χώρα μας από διαμετακομιστής έτοιμων 
προϊόντων προς την Ευρώπη, μπορεί να αναπτύξει σε 
συνδυασμό με το πακέτο Junker, τον τομέα της δευ-
τερογενούς παραγωγής δημιουργώντας νέες θέσεις 
εξειδικευμένης εργασίας και υψηλών αμοιβών, απο-
τυπώνοντας know how και πιστοποίηση ως σοβαρή 
χώρα που έχει τη δυνατότητα εκτός από τον τουρισμό 
και τη ναυτιλία, να παράγει και να εξάγει αξιόπιστα 
προϊόντα δευτερογενούς παραγωγής με ότι σημαίνει 
αυτό για την οικονομία και το μέλλον της χώρας μας. 
Γι’ αυτό και το σλόγκαν του ΣΕΠΛΕ είναι: «Η Ελλά-
δα μπορεί!» Όμως αυτό που εμφανίζεται ως βασική 
προϋπόθεση είναι η κυβέρνηση (είτε η παρούσα, είτε 
η επόμενη) που θα υλοποιήσει το μεσοπρόθεσμο, να 
ακολουθήσει τα παρακάτω:

• Να σέβεται την ιδιωτική πρωτοβουλία. 
• Να βοηθά και όχι να μισεί την επιχειρηματικότητα. 
• Να μην δαιμονοποιεί το κέρδος. 
• Να προβεί σε υλοποίηση μέτρων που θα έχουν δι-
αχρονικότητα.
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Έχοντας αυτό το «μότο» στο μυαλό του 
ο γνωστός ηθοποιός Μάρκος Σεφερλής 
δέχθηκε χωρίς δεύτερη σκέψη να γίνει 
εκείνος το πρόσωπο που θα χάριζε στα 
παιδιά που φιλοξενούνται στην «Κιβωτό του 
Κόσμου» τα παιχνίδια που συγκέντρωσαν 
επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒΠΠΑ.

Η επίσκεψη του γνωστού ηθοποιού έγινε 
την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2015, ο οποίος 
στηρίζοντας την κοινωνική δράση του Συν-
δέσμου, πρόσφερε στα παιδιά παιχνίδια, 
σχολικά, ρούχα και εποχιακά είδη.

Παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, 
συγκινητική ήταν η ανταπόκριση των επι-
χειρήσεων που πρόσφεραν απλόχερα και 
με αγάπη τα προϊόντα τους, ξεπερνώντας 
κάθε προσδοκία. Ο ΣΕΒΠΠΑ τις ευχαριστεί.

«Όταν παίρνεις
γεμίζουν 
τα χέρια σου, 
όταν δίνεις 
γεμίζει 
η ψυχή σου»

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Ο Μάρκος Σεφερλής κοντά στα παιδιά

Επιχειρήσεις που στήριξαν  
την πρωτοβουλία του ΣΕΒΠΠΑ

• AS COMPANY Α.Ε. 
• GIOCHI PREZIOSI HELLAS Α.Ε.

• JOHN HELLAS Ε.Π.Ε. 
• MATTEL A.E.B.E.

•  ΓΙΟΒΑΣ Α.Ε.
• ΓΚΟΥΦΗ ΣΤΑΡ

• ΔΕΝΕΓΡΗΣ Δ. Β. & ΣΙΑ Ε.Ε. / LION BALLOONS & PARTY
• ΔΕΣΥΛΛΑΣ Α. ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε. / ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΔΕΣΥΛΛΑΣ

• ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. 
• ΚΑΤΗΦΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 

• ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / PREMIUM TOYS 
• ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ / Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΩΡΟΥ

•  ΛΙΜΝΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
• ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ O.E. / STAR

• ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. / REMOUNDO TOYS
• ΡΟΥΣΣΟΥ ΜΑΡΘΑ / LAMAJAMA

• ΤΖΑΝΑΚΗΣ Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε.
• ΤΖΙΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ / A TOYS

• ΤΣΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
• ΧΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

• ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ  N. A.E.B.E. / PHILOS TOYS
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«Όταν παίρνεις
γεμίζουν 
τα χέρια σου, 
όταν δίνεις 
γεμίζει 
η ψυχή σου»

∫·Ù¿ÏÔÁÔÈ ¡∂X∆ 500 ÛÂÏ›‰ˆÓ, ÌÂ ¿Óˆ
·fi 15.000 ÚÔ˚fiÓÙ·

∑ËÙ‹ÛÙÂ Ó· Û·˜ ÛÙÂ›ÏÔ˘ÌÂ ‰ˆÚÂ¿Ó
ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ Û·˜ ÙÔ˘˜ Ï‹ÚÂÈ˜
Î·Ù·ÏfiÁÔ˘˜ ‹ ‰Â›ÙÂ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ì·˜
ÛÙÔ e-shop ¯ÔÓ‰ÚÈÎ‹˜ Ì·˜
www.nextstore.gr (˙ËÙ‹ÛÙÂ Îˆ‰ÈÎfi, ÁÈ· Ó·
‚Ï¤ÂÙÂ ÙÈ˜ ÙÈÌ¤˜ ¯ÔÓ‰ÚÈÎ‹˜ Î·È ÙÈ˜
ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Ì·˜)

¡∂X∆ ∞.∂.:
O‰fi˜ °·ÏÏÈÎÔ‡ ∆.£. 165
570 08 πø¡π∞, £∂™/¡π∫∏
� 2310 780124, F: 2310 785660
e-mail: info@nextstore.gr,
www.nextstore.gr

¢Â›ÙÂ fiÏ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ì·˜ ÛÙÔ www.nextstore.gr. ™ÙÈ˜ ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓÂ˜ ÙÈÌ¤˜ ¤¯ÂÙÂ 50% ¤ÎÙˆÛË
(+º¶∞) Î·È ÂÈÏ¤ÔÓ ¤ÎÙˆÛË, ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ÙÚfiÔ˘ ÏËÚˆÌ‹˜ Î·È ·Í›·˜ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜ (˙ËÙ‹ÛÙÂ Îˆ‰ÈÎfi Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË
¯ÔÓ‰ÚÈÎ‹˜, ÁÈ· Ó· ‚Ï¤ÂÙÂ ÙÈ˜ ÙÈÌ¤˜ ¯ÔÓ‰ÚÈÎ‹˜).
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∂Î·È‰Â˘ÙÈÎ¿ ·˙Ï - ¯¿ÚÙÂ˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎ¿ ·È¯Ó›‰È· -
·˙Ï ÌÂ ˙Â‡ÁË Î·ÚÙÒÓ

∂ÈÙÚ·¤˙È· ·È¯Ó›‰È·

∂Î·È‰Â˘ÙÈÎ¿ ·˙Ï ÛÂ ÛÎÏËÚfi ÎÔ˘Ù› «‚È‚Ï›Ô»

∂ÏÏ¿‰·˜
∂˘ÚÒË˜
¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ÔÏÏÔ› Îˆ‰ÈÎÔ›

24 ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ Û¯¤‰È·

¶·˙Ï ÛÂ ÎÔ˘Ù›-Î‡‚Ô, 35x50ÂÎ., 20 ‹ 48 ‹ 100 ÙÂÌ·¯›ˆÓ

3D ·˙Ï µÚÂÊÈÎ¿ ·È¯Ó›‰È·

∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ¿ ·È¯Ó›‰È· (ÂÈÚ¿Ì·Ù·) ™ÂÙ Î·Ù·ÛÎÂ˘ÒÓ-¯ÂÈÚÔÙÂ¯Ó›Â˜
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20 ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ Û¯¤‰È·

¶·˙Ï Î·È ÂÈÙÚ·¤˙È· Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ Ì·˜

31231 ÙÚÈÛ‰È¿ÛÙ·ÙÔ ·˙Ï
«Queen Anneãs», 2,25�

31222 ÙÚÈÛ‰È¿ÛÙ·ÙÔ  ·˙Ï 
«¶‡ÚÁÔ˜ ÙÔ˘ ÕÈÊÂÏ», 3,75� ¿Óˆ

 ·fi

30 Îˆ
‰ÈÎÔ

›

20 ‰È·ÊÔÚÂÙ
ÈÎÔ

›

Îˆ
‰ÈÎÔ

›

¿Óˆ
 ·fi

30 Îˆ
‰ÈÎÔ

›

¶‡ÚÁÔ˜ ÙÔ˘ ÕÈÊÂÏ

¶·ÚıÂÓÒÓ·˜

31220 ÙÚÈÛ‰È¿ÛÙ·ÙÔ ·˙Ï
«¶·ÚıÂÓÒÓ·˜», 2,50�

¶ÏÔ›Ô 
Queen Anneãs

31403 ¶ÔÙËÚ¿ÎÈ· 
‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ, 2�

31405 √¯‹Ì·Ù·
‰Ú¿ÛË˜ 3 Û¯¤‰È·,
3�

31400 ª¿Ï·
Ù·ÍÈÓfiÌËÛË˜, 5�

31407
°˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ,

17�

31410 ∫ÏÂÈ‰¿ÎÈ·
Ô‰ÔÓÙÔÊ˘›·˜, 2�

¶·È¯Ó›‰È· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ Ì·˜ (¿Óˆ ·fi 1500 Îˆ‰ÈÎÔ›).

∞ÛÊ·Ï‹, ÂÏÂÁÌ¤Ó· 
Î·È ÈÛÙÔÔÈËÌ¤Ó·
∂¡-71-1:2014

10 ‰È·ÊÔÚÂÙ
ÈÎÔ

›

Îˆ
‰ÈÎÔ

›
31306 ∫·Ù·ÛÎÂ˘‹ 
ÎÂÚÈÒÓ, 3,50�

31303 ∫·Ù·ÛÎÂ˘‹ 
ÌÂ Á‡„Ô «ºÚÔ‡Ù· 
& §·¯·ÓÈÎ¿», 2,90�

31310 ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi
·È¯Ó›‰È º·ÓÙ·ÛÙÈÎfi˜
Î‹Ô˜, 1,90�

31311 ∫·Ù·ÛÎÂ˘‹
√ÙÈÎ¤˜ ∞˘Ù·¿ÙÂ˜,
1,90�

29481 ∫·Ù·ÛÎÂ˘‹
µÚ·¯ÈfiÏÈ· & ¢·¯Ù˘Ï›‰È·,
4�

29483 ∫·Ù·ÛÎÂ˘‹
µÚ·¯ÈfiÏÈ· ÏÂÎÙ¿, 4�

29489 ∫·Ù·ÛÎÂ˘‹
∆Û·ÓÙ¿ÎÈ·, 4�

ÙÈÌ¤˜ ¯ÔÓ‰ÚÈÎ‹˜ ÚÔ º¶∞
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ 

ΠΟΛΥΔΩΡΟ ΤΖΕ
«Η εξωστρέφεια είναι η απάντηση στην κρίση»
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Η Casababy είναι μία ελ-
ληνική καθετοποιημένη μο-
νάδα κατασκευής βρεφικών 
επίπλων η οποία ιδρύθηκε 
με τη σημερινή της μορφή 
το 1985 στην Αθήνα από 
τον Ανδρέα Τζε, γιο του 
Πολύδωρου Τζε. 
Ο Πολύδωρος Τζες ήταν επιπλοποιός και 
από το 1970 έφτιαχνε έπιπλα κάθε τύπου, με 
την αλλαγή της δεκαετίας όμως ο γιός του 
Ανδρέας κατάλαβε ότι η εξειδίκευση ήταν 
κάτι πολύ σημαντικό που θα έκανε τη δια-
φορά και θα προστατεύε τη θέση της επιχεί-
ρησης στον χώρο. Έτσι, χρησιμοποιώντας 
την μέχρι τότε εμπειρία στην κατασκευή του 
επίπλου από παλαιότερους τεχνίτες της επο-
χής εκείνης, η εταιρία έγινε αυτό που είναι 
σήμερα, μία κατασκευάστρια βρεφικών επί-
πλων αναγνωρισμένη στην εγχώρια αγορά 
και μία από τις μεγαλύτερες στον ελλαδικό 
χώρο.
Τα προϊόντα της Casababy αυτή τη στιγμή 
πωλούνται και στην Ευρώπη και στην Ασία 
με κύριες χώρες παρουσίας την Κίνα, την Ταϊ-
βάν, το Λίβανο, τη Νότιο Αφρική, την Αγγλία 
και την Κύπρο. Φιλοσοφία της εταιρείας είναι 
ο σεβασμός προς το παιδί και το περιβάλλον 
γι’ αυτό και οι δημιουργίες της δεν κάνουν 
εκπτώσεις στην ποιότητα και ακολουθούν 
τα αυστηρότερα πρότυπα ασφάλειας όπως 
αυτά καταγράφονται από τον ΕΛΟΤ, τον επί-
σημο φορέα τυποποίησης του ελληνικού 
κράτους. 
Η εταιρεία διαθέτει κέντρο παραγωγής  
στην Αττική με εξειδικευμένο εργατικό δυνα-
μικό που αποτελείται από 17 υπαλλήλους, 
ο αριθμός των οποίων παραμένει σταθε-
ρός εδώ και πολλά χρόνια. Επιπλέον διαθέ-
τει έναν εκθεσιακό χώρο για την παρουσία-
ση των προϊόντων της, τον οποίο είχε ήδη 
αποκτήσει ο πρωτεργάτης της επιχείρησης 
Πολύδωρος Τζες, διακρίνοντας από τότε το 
πόσο σημαντικό είναι η επιχείρηση να έχει 
την δική της στέγη. Επιπλέον η εταιρία έχει 
αναπτύξει ένα βρεφικό κατάστημα που λέ-

γεται Anatello το οποίο μάλιστα δραστηρι-
οποιείται και στις πωλήσεις μέσω internet.
Σήμερα επικεφαλείς της επιχείρησης είναι τα 
αδέλφια Πολύδωρος και Ιωάννης Τζες, εγγό-
νια του ιδρυτή της επιχείρησης. Εμείς μιλήσα-
με με το συνονόματο του πρωτεργάτη της 
επιχείρησης Πολύδωρο. Αρχικά τον ρωτήσα-
με για την διαδικασία παραγωγής της επιχεί-
ρησης.
Σχεδιάζουμε τα έπιπλα από την αρχή μέσα 
στο εργοστάσιό μας και η κατασκευή γίνε-
ται εξ ολοκλήρου στις εγκαταστάσεις μας. 
Δηλαδή από το σχέδιο μέχρι και το πακετάρι-
σμα, τα πάντα γίνονται indoors. Ούτε δίνουμε 
κάτι σε άλλες εταιρίες, ούτε λαμβάνουμε ημι-
έτοιμα προϊόντα. Τα πάντα κατασκευάζονται 
σε σύγχρονα μηχανήματα CNC από άριστες 
πρώτες ύλες.

Αυτά είναι πολύ σημαντικά, διότι εδώ και πολ-
λά χρόνια ακούγεται έντονα ότι η ελληνική βι-
ομηχανία έχει πεθάνει και δεν υπάρχει τρόπος 
αναβίωσής της. Εσείς τι κάνατε και παραμείνετε 
παραγωγικοί;

Είναι αλήθεια ότι οι περισσότερες εταιρίες 
του χώρου έχουν μετατραπεί σε εισαγωγικές 
επιχειρήσεις που λαμβάνουν προϊόντα από 
την Κίνα, τα οποία μπαίνουν σε ένα ελληνι-
κό σακουλάκι. Το να κρατηθούμε όμως με 
αυτή την μορφή δεν είναι εύκολο. Ο αντα-
γωνισμός κυρίως από το εξωτερικό είναι 
πολύ σκληρός καθώς απολαμβάνει χαμηλά 
εργατικά χέρια και χαμηλές τιμές πρώτων 
υλών. Στην Ελλάδα έχουν κλείσει σχεδόν όλα 
τα εργοστάσια πρώτης ύλης επιπλοποιίας 
και αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο ένα που 
φτιάχνει mdf, υπάρχει μόνο ένα που κατα-
σκευάζει μελαμίνες, άρα αντιμετωπίζουμε 
προβλήματα στο να βρούμε πρώτες ύλες 
από πρώτο χέρι. Μοιραία λοιπόν αγορά-
ζουμε και από εισαγωγείς, που φυσικά έχουν 
επιβάλει και το δικό τους κέρδος πάνω στα 
είδη που χρειαζόμαστε. 

Η εικόνα της αγοράς του κλάδου σας ποια είναι 
αυτή τη στιγμή;

Είναι ένα σημαντικό θέμα αυτό που θίγετε. Κι 
αυτό διότι στην ελληνική αγορά αυτή τη στιγ-
μή κυκλοφορούν προϊόντα αμφιβόλου προ-
ελεύσεως, που πολλές φορές αποδεικνύο-
νται επικίνδυνα. 
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Δεν υποτίθεται ότι ειδικά στον κλάδο των βρεφι-
κών τα πάντα ελέγχονται;

Έτσι θα έπρεπε να είναι. Όμως, οι περισσό-
τεροι κατασκευάζουν μόνο ένα προϊόν ακο-
λουθώντας τις προδιαγραφές, λαμβάνουν 
πιστοποίηση μόνο γι’ αυτό και μετά βαφτί-
ζουν «πιστοποιημένα» και τα υπόλοιπα είδη 
τους. Στην πραγματικότητα λοιπόν έρχονται 
στην αγορά είδη από τη Βουλγαρία, την Αλ-
βανία ή την Τουρκία, η οποία μάλιστα μας 
προμηθεύει με τα πιο επικίνδυνα, καθώς οι 
γειτονικοί μας κατασκευαστές πραγματικά 
δεν γνωρίζουν τι θα πει Ευρωπαϊκή Προδια-
γραφή. Αλλά και στην Κύπρο που έγινε πρό-
σφατα ένας έλεγχος 25 παιδικών επίπλων 
κάθε είδους (όχι μόνο κρεβάτια) τα 23 βγήκαν 
ακατάλληλα. 

Τα τελωνεία δεν ελέγχουν;

Δυστυχώς όχι. Από τη Βουλγαρία στο τελω-
νείο δεν γίνεται κανένας έλεγχος. Από την 
Τουρκία τα κρεβατάκια περνούν ως «πρώ-
τες ύλες» και όχι ως τελικά προϊόντα οπότε οι 
έλεγχοι είναι ελλιπέστατοι.

Ας επιστρέψουμε στην Casababy. θα θέλατε να 
θυμηθείτε την καλύτερη στιγμή της εταιρίας;

Θα έλεγα ότι ήταν πριν από τέσσερα χρόνια, 
όταν άρχισαν οι εξαγωγές μας να γίνονται 
πιο έντονες. 

Αυτή είναι περίοδος μέσα στην κρίση. Πως και 
ήταν αυτή η καλύτερή σας; 

Αν κοιτάξουμε και προ δεκαετίας που η ελλη-
νική κατανάλωση ήταν πολύ μεγαλύτερη και 
τότε τα πράγματα ήταν σε πολύ καλό επίπε-
δο. Όμως εγώ νομίζω ότι οι καλύτερες μέρες 
ήρθαν όταν είδαμε ότι έχουμε τις δυνατότητες 
και ξεπεράσαμε το μεγαλύτερο άγχος που εί-
ναι αν το προϊόν μας αρέσει στο εξωτερικό 
και μπορεί να «σταθεί». Γιατί άλλο είναι να 
λέμε μεταξύ μας ότι μπορούμε να βγούμε στο 
εξωτερικό και άλλο να το βλέπουμε αυτό να 
επιβεβαιώνεται με την δημιουργία συνεργασι-
ών. Η εξωστρέφεια λοιπόν ήταν η απάντηση 
στην κρίση.



Αναλόγως θα θυμόσασταν μία κακή στιγμή;

Θα έλεγα πριν από μία οκταετία που ήταν μία 
περίοδος αρκετά κομβική για τον χώρο των 
παιδικών ειδών, καθώς έκλεισαν μεγάλες λια-
νικές αλυσίδες του χώρου και χάθηκαν πολλά 
χρήματα γενικώς (όχι μόνο από εμάς, αλλά 
από το σύνολο της αγοράς) και δυσκόλεψαν 
πάρα πολύ τα πράγματα οικονομικά.

Από αυτά που μου λέτε διακρίνω ότι δεν σας 
έχουν αγγίξει τόσο έντονα όσο θα περίμενε 
κανείς οι δυσκολίες που έχουν δημιουργηθεί τε-
λευταία. π.χ. Capital Controls.

Τα Capital Controls μας δημιούργησαν με-
γάλα προβλήματα, αλλά κυρίως στο πρώτο 
δίμηνο, καθώς αυτή η κατάσταση ήταν πρω-
τόγνωρη. Μάλιστα οι περιορισμοί αυτοί ήταν 
η αιτία να χάσουμε μία έκθεση στη Γερμανία, 
καθώς δεν προλάβαμε να κάνουν εγκαίρως 
την πληρωμή και φυσικά οι διοργανωτές δεν 
περίμεναν εμάς. Άλλο σημαντικό ζήτημα είχε 
να κάνει με τους συνεργάτες του εξωτερικού 
καθώς δεν μπορούσαμε να βρούμε τρόπο 
να στείλουμε τα χρήματα, αλλά το μεγαλύ-
τερο πρόβλημα ήταν ο φόβος και η έλλειψη 
εμπιστοσύνης που δημιουργήθηκε στους 
συνεργάτες μας. Αυτό περιέκοψε και τις λίγες 
πιστώσεις που είχαμε πετύχει και μείωσε την 
εμπιστοσύνη προς τον Έλληνα ως επιχειρη-
ματία, ασχέτως με το γεγονός ότι τα προϊόντα 
μας έχουν εξαιρετική φήμη στη διεθνή αγορά. 

«Η εταιρία έχει 
αναπτύξει ένα 
βρεφικό κατά-
στημα που λέ-
γεται Anatello 
το οποίο μάλι-
στα δραστηριο-
ποιείται και στις 
πωλήσεις μέσω 
internet»
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Λούκα Κατσέλη
Αποκλειστικές δηλώσεις στο περιοδικό μας

Εμμένει στην άποψη που έχει εκφράσει μέχρι σήμερα 
η Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και 

της Εθνικής Τράπεζας, Λούκα Κατσέλη, ότι τα Capital 
Controls αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους να αρθούν 
πλήρως, ή έστω στο μεγαλύτερο μέρος τους.

Παραμένει 
το χρονοδιάγραμμα
για τα 
Capital Controls
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τσέλη όμως, τέτοιες εξελίξεις δεν φαίνονται 
ιδιαιτέρως πιθανές.
Από την άλλη, αυτό που προβληματίζει την 
Πρόεδρο της Εθνικής είναι ότι τα Capital 
Controls από μόνα τους δημιουργούν έναν 
φαύλο κύκλο στην οικονομία και το τραπεζι-
κό σύστημα, καθώς όσο διατηρούνται λίγοι 
είναι εκείνοι που είναι πρόθυμοι να επαναφέ-
ρουν τις καταθέσεις τους στην Ελλάδα, κα-
θώς δεν θέλουν να εγκλωβίσουν τα κεφά-
λαιά τους. Την ίδια στιγμή από την πλευρά 
τους, οι τράπεζες, όσο καθυστερεί η άρση 
των Capital Controls τόσο δεν καταφέρνουν 
να προσελκύσουν καταθέσεις και επομένως 
δεν προχωρούν στη λεγόμενη χρηματοδότη-
ση της πραγματικής οικονομίας. Και μπορεί 
αυτό να είναι κάτι που ενδέχεται να αλλάξει 
με τη άρση του waiver για τα ελληνικά ομό-
λογα, από την άλλη όμως οι τράπεζες βάσει 
της συνήθους πρακτικής τους, πρώτα εξα-
σφαλίζουν καταθέσεις και μετά προχωρούν 
σε χορηγήσεις.

Επιπλέον –όπως εξηγεί η κα. Κατσέλη- χρειά-
ζεται μία συνεργασία ανάμεσα στην κυβέρ-
νηση και τις τράπεζες προκειμένου να δημι-
ουργηθεί εκείνο το φορολογικό σύστημα, 
το οποίο εκτός από σταθερό -κάτι το οποίο 
απαιτούν χρόνια τώρα οι όποιοι επίδοξοι 
επενδυτές- θα αφαιρέσει από τους καταθέτες 
την ανησυχία ότι αν βάλουν τα χρήματά τους 
στις τράπεζες θα βρεθούν να τα χάνουν, με 
το κράτος να βάζει χέρι στις καταθέσεις κα-
τάσχοντας σημαντικά ποσά για οφειλές στο 
δημόσιο.

Ανακεφαλαιώνοντας, για την ώρα παραμένει 
σοβαρή η πιθανότητα το μεγαλύτερο μέρος 
των Capital Controls να αρθεί μέχρι το τέλος 
του 2016 και μάλιστα δίνοντας προτεραιότη-
τα στις ανάγκες των εξαγωγικών και εισαγω-
γικών εταιριών, κάτι που ούτως ή άλλως είναι 
προς το καλό του συνόλου της οικονομίας. 
Άλλωστε κατά τα μέσα Ιουλίου η Τράπεζα της 
Ελλάδος προανήγγειλε κάποιες επιπλέον χα-
λαρώσεις των υφιστάμενων περιορισμών με 
βασικότερη την πλήρη άρση για το λεγόμενο 
«νέο χρήμα» δηλαδή τις νέες καταθέσεις, την 
πλήρη άρση της απαγόρευσης αποπληρω-
μής δανείων, την δυνατότητα ανάληψης 840 
ευρώ ανά δύο εβδομάδες και την αύξηση του 
ποσοστού ανάληψης μετρητών από 10% σε 
30% των ελευθέρων κεφαλαίων που προέρ-
χονται από το εξωτερικό.

Την άποψη αυτή επανέλαβε κατ’ αποκλειστι-
κότητα στο περιοδικό μας, εξηγώντας ότι το 
Brexit δεν φαίνεται τελικά να είναι τόσο σημα-
ντικό ώστε να βάλει νέα εμπόδια και να πάει 
πιο πίσω χρονικά την επαναφορά της πλή-
ρους ελευθερίας μετακίνησης κεφαλαίων. 
Η αλήθεια είναι ότι αμέσως μετά το Brexit 
ήταν πολλοί εκείνοι που τόνιζαν –και εξακο-
λουθούν να τονίζουν- ότι η χώρα μας θα 
ήταν ίσως εκείνη που θα αντιμετώπιζε τα με-
γαλύτερα προβλήματα από τις οικονομίες 
της περιφέρειας (τα λεγόμενα PIIGS). Κύρια 
αιτία θα ήταν φυσικά η νέα πηγή αβεβαιό-
τητας που έφερε συνολικά στην Ευρώπη η 
απόφαση των Βρετανών, η οποία στην πε-
ρίπτωση της Ελλάδας θα συνδυαζόταν με 
την διαρκή κρίση, τα Capital Controls και την 
πολιτική αστάθεια. Στη θεωρία λοιπόν όλα 
τα παραπάνω θα είχαν ως αποτέλεσμα την 
απομάκρυνση εκ νέου των πιθανών επενδυ-
τών από την χώρα, συμπαρασύροντας και 
τους καταθέτες οι οποίοι ή θα συνέχιζαν να 
μειώνουν τα χρήματα που έχουν στα ελλη-
νικό τραπεζικό σύστημα, ή θα συγκρατού-
σαν την πιθανή ροή επιστροφής καταθέσε-
ων που αναμενόταν λόγω της επιτυχημένης 
ανακεφαλαιοποίησης των συστημικών τρα-
πεζών της Ελλάδας.
Όμως, σύμφωνα με την κυρία Κατσέλη και 
τα όσα είπε στο Π&Π, το Brexit δεν άλλαξε σε 
τέτοιο βαθμό τα δεδομένα και τις αιτίες ώστε 
να υπάρξει σοβαρή καθυστέρηση στην 
άρση του μεγαλύτερου μέρος των Capital 
Controls μέχρι το τέλος του έτους αν όχι και 
όλων. Σύμφωνα με την Πρόεδρο της Εθνικής 
Τράπεζας οι επιχειρηματίες και οι καταθέτες 
γενικώς θα πρέπει να ανησυχήσουν για αρ-
νητικές εξελίξεις λόγω Brexit, μόνο αν δουν 
μεγάλες αλλαγές στο σύνολο του τραπεζι-
κού συστήματος σε όλη την Ευρώπη (και κυ-
ρίως στην Ιταλία). Αυτό θα αφορά σε σημα-
ντική και γενικευμένη απομείωση των αξιών 
των τραπεζών, μία διαδικασία που σίγουρα 
θα έχει πολύ μεγαλύτερες προεκτάσεις και 
άρα θα προκαλέσει σημαντικούς τριγμούς, 

καθιστώντας τελικά και την 
διατήρηση των Capital 

Controls κάτι δευτε-
ρεύον μπροστά 
στη γενικευμένη 
προβληματική. 
Για την κα. Κα-
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Δύο μήνες «φωτιά» έχουν μπροστά τους χιλιάδες 
φορολογούμενοι που θα κληθούν να πληρώσουν τον 
Σεπτέμβριο και τον Νοέμβριο και τη δόση της φορο-
λογίας εισοδήματος, αλλά και τη δόση του ΕΝΦΙΑ. 
Μάλιστα τη στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμμές 
παρέμενε άγνωστο αν η κυβέρνηση θα κατάφερνε να 
ολοκληρώσει την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ μέσα στον 
Αύγουστο. Αν έχει ήδη χαθεί ο Αύγουστος, ο ήδη αυ-
ξημένος ΕΝΦΙΑ σε σχέση με πέρυσι θα γίνει ακόμη 
πιο δυσβάστακτος καθώς θα πληρωθεί σε τέσσερις 
δόσεις και όχι σε πέντε. Μάλιστα σε μία συνέντευξή 
του ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Τρύφων 
Αλεξιάδης έδειξε τα «δόντια» του στους φορολογού-
μενους και εμφανίστηκε να μην ενδιαφέρεται για το 
αν μειωθούν οι δόσεις. Άφησε εντελώς ανοιχτό το 
ενδεχόμενο ο ΕΝΦΙΑ να πληρωθεί στους μήνες Σε-
πτέμβριο έως Δεκέμβριο, κλείνοντας τη συζήτηση 
παράτασης της αποπληρωμής μέχρι τον Φεβρουά-
ριο. Επιπλέον ο Αναπληρωτής Υπουργός έβγαλε στη 
συνέχεια και ανακοίνωση κάνοντας και πάλι λόγο για 
προσπάθεια διαστρέβλωσης των λόγων του. Βέβαια 
δεν είχε γίνει καμία τέτοια προσπάθεια από την πλευ-
ρά των δημοσιογράφων και το συμπέρασμα ότι ο ΕΝ-
ΦΙΑ μπορεί να πληρωθεί σε τέσσερις δόσεις (πέρυσι 
αποπληρώθηκε σε έξι και με χαμηλότερη συνολική 
επιβάρυνση) ήταν ξεκάθαρο αποτέλεσμα των όσων 
είπε ο Υπουργός. 

Έτσι, αυτή τη στιγμή πολλοί φορολογούμενοι βρίσκο-
νται αντιμέτωποι με την πιθανότητα να μην μπορούν 
να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις των δύο δυσβά-
στακτων μηνών του φθινοπώρου, ενώ κάποιοι τυχε-

ροί εναποθέτουν όλες τους τις ελπίδες στην ύπαρξη 
επιστροφής φόρου, αλλά και στο σύντομο συμψηφι-
σμό του με τον ΕΝΦΙΑ έτσι ώστε να καταφέρουν να 
αντιμετωπίσουν τις τεράστιες ανάγκες των ημερών. 
Πόσο εύκολο όμως είναι να προχωρήσει η διαδικασία 
συμψηφισμού ενός φόρου με τον ΕΝΦΙΑ; Σύμφωνα 
με τον γνωστό φοροτεχνικό Παναγιώτη Παντελή, «το 
έργο είναι γνωστό και το έχουμε ξαναδεί με το φινάλε 
του να είναι πάντα εις βάρος των φορολογουμένων, 
οι οποίοι δεν βλέπουν τις επιστροφές να μπαίνουν 
στους λογαριασμούς τους ή, αν μπαίνουν, αυτό γίνε-
ται μετά κόπων και βασάνων». Κι αυτό διότι σύμφω-
να με τον νόμο 4174/2013 το επιστρεπτέο ποσό 
καταβάλλεται στον φορολογούμενο εντός ενενήντα 
(90) ημερών από την υποβολή έγγραφου αιτήματος 
του φορολογουμένου. 

Αυτό σημαίνει ότι μετά το πέρας των δηλώσεων, και 
την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ δεν θα έχει περάσει η πε-
ρίοδος των 90 ημερών και άρα δεν θα έχει ολοκλη-
ρωθεί καμία επιστροφή.

Όπως μας εξηγεί ο κ. Παντελής, «η διαδικασία θα μπο-
ρούσε να είναι απλή, εάν προβλεπόταν η δυνατότητα 
στο φορολογούμενο να προβεί στον συμψηφισμό δί-
νοντας μία εντολή μέσω taxis. Αντί αυτού, όμως, για 
να ολοκληρωθεί, ο φορολογούμενος θα πρέπει να 
πάει στην εφορία να κάνει αίτηση στο αρμόδιο τμήμα, 
να βρεθεί το έντυπο εντολής επιστροφής (ΤΑΦΕ ), να 
εκδοθεί το διπλότυπο συμψηφισμού και αφού δοθεί 
στο ταμείο, να ολοκληρωθεί ο συμψηφισμός».

Στα λόγια η διαδικασία είναι απλή, όμως ποτέ δεν είναι 

Ακόμη και ο συμψηφισμός 
παραμένει 

«ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ»

Εγκλωβισμένοι ανάμεσα σε εισόδημα και ΕΝΦΙΑ



στην πραγματικότητα. Μάλιστα για κάποιους φορολο-
γούμενους μπορεί να είναι ιδιαιτέρως δύσκολη. Για 
παράδειγμα φορολογούμενοι νησιωτικών περιοχών 
θα πρέπει να πάρουν πλοίο για να πάνε στην εφο-
ρία τους. Επιπλέον στις λεγόμενες εφορίες Β’ τάξης 
εμφανίζεται ένα τεράστιο πρόβλημα υποστελέχωσης 
οι οποίες όχι μόνο έχουν πολλούς φορολογούμενους 
να εξυπηρετήσουν, ενδέχεται για να ολοκληρωθεί ο 
συμψηφισμός να πρέπει να κάνουν και έλεγχο.

Όπως τονίζει όμως ο κ. Παντελής, «πολλές φορές, με 
την καθυστέρηση των επιστροφών, μπορεί να τίθεται 
θέμα βιωσιμότητας μίας επιχείρησης. Για παράδειγ-
μα, υπάρχουν υποθέσεις επιστροφών του 2013 και 
2014, που λιμνάζουν στον βάλτο της γραφειοκρατί-
ας σε μεγάλη Δ.Ο.Υ, ενώ παράλληλα το δημόσιο έχει 
μπλοκάρει τους λογαριασμούς της επιχείρησης, για-
τί η επιχείρηση οφείλει ασφαλιστικές εισφορές. Εάν 
είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία της επιστροφής, το 
ποσό των οφειλών θα είχε ήδη τακτοποιηθεί. Μέχρι 
να γίνουν, όμως, όλα αυτά, είναι πολύ πιθανόν η επι-
χείρηση να έχει κλείσει και μία σειρά εργαζομένων 
να χάσουν την δουλειά τους. Όταν, δε, οι τραπεζι-
κοί λογαριασμοί έχουν δεσμευτεί, η διαδικασία που 
ακολουθείται είναι περίπου η ίδια με την επιστροφή 
φόρου, χωρίς να απαιτείται έλεγχος φυσικά, αλλά να 
μεσολαβεί ένα τεράστιο χρονικό διάστημα από την 
στιγμή που τα χρήματα δεσμεύτηκαν μέχρι την στιγμή 
που θα φανούν στο σύστημα της εφορίας και θα μπο-
ρέσουν να χρησιμοποιηθούν για να γίνουν οι πληρω-
μές στα ποσά που οφείλει η επιχείρηση».

Βλέπουμε λοιπόν για άλλη μία φορά, οι παθογένει-
ες του φορολογικού μας συστήματος ακυρώνουν 
ακόμη και αυτές τις αυτονόητες διευκολύνσεις που 
θα έπρεπε να ακολουθεί το κράτος, το οποίο όμως 
και πάλι λειτουργεί με λογική «μπαταχτσή» γεγονός 
που δύσκολα θα προσελκύσει νέους επενδυτές, οι 
οποίοι το βασικό που ζητούν σε κάθε επαφή τους με 
την κυβέρνηση είναι σταθερό φορολογικό σύστημα, 
ξεκάθαρες διαδικασίες που να μην δημιουργούν πη-
γές διαφθοράς, και ταχεία διευθέτηση των όποιων 
προβλημάτων. Δυστυχώς και στα τρία αυτά θέματα η 
χώρα μας λαμβάνει κάκιστη βαθμολογία.



Μία ιδιότυπη ανεπίσημη μάχη δίνεται κάθε 
χρόνο ανάμεσα στις κορυφαίες μάρκες 
(brands) του κόσμου για την κατάκτηση της 
υψηλότερης θέσης που αντιστοιχεί 
στην αξία του λογοτύπου της κάθε 
εταιρίας. Εδώ και χρόνια στην κο-
ρυφή του Brand Strength Index 
(BSI) βρισκόταν η μοναδική Lego, 
την οποία όμως φέτος εκτόπισε 
η Disney. Συγκέντρωσε 91,8 βαθ-
μούς στη σχετική βαθμολογία, 
ενώ η Lego σημείωσε 91,6.
Πέρυσι η δανέζικη εταιρία 
είχε εκμεταλλευτεί την 
κυκλοφορία της ται-
νίας Lego Movie και 
είχε παραμείνει στην 
κορυφή, ωστόσο, 
η πλούσια κληρο-
νομιά της Disney, 
οι κλασικοί χαρα-
κτήρες του Mickey 
Mouse και των φί-
λων του, αλλά και 
οι αρκετές εξαγο-
ρές στις οποίες 
προχώρησε τα 
προηγούμενα 

χρόνια η εταιρία (ABC, Marvel, Lucasfilm και 
Star Wars) είχαν θέσει γερά θεμέλια για την 
ανατροπή. Φαίνεται λοιπόν ότι η πρόσφατη 

επιτυχία του τελευταίου επεισοδίου της σει-
ράς «Star Wars Episode VII - The Force 

Awakens» της έδωσαν το 
ελαφρύ προβάδισμα 

που την ώθησε 
στην κορυφή.
Η Lego από την 
πλευρά της, μπο-
ρεί να απώλεσε την 

πρώτη θέση, παρα-
μένει όμως ένα πολύ 

ισχυρό brand καθώς 
προσφέρει δυνατότητες 

δημιουργικής ελευθε-
ρίας στα παιδιά 

και αισθήμα-
τα νοσταλγί-
ας στους με-
γάλους, ενώ 
παράλληλα 

καταφέρνει να 
«μιλάει» στην 

ψυχή και των 
αγοριών και των 

κοριτσιών. Τι ήταν 

ΣΤΗ 
ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΘΕΣΗ Η

Η 
καλυτερο brand 
του 2016



όμως εκείνο που την συγκράτησε δεύτερη φέ-
τος; Ο λόγος βρίσκεται σε μία σειρά από δια-
μάχες στις οποίες ενεπλάκη τα προηγούμενα 
χρόνια (π.χ. με την Greenpeace λόγω της 
συνεργασίας της με τη Shell και με τις γερμα-
νικές αρχές επειδή απαγόρευσε σε retailers να 
κάνουν εκπτώσεις στα προϊόντα της).

Τι είναι το brand, η ισχύς και η αξία του
Σύμφωνα με το περιοδικό Ad Business στο 
οποίο εμφανίστηκε η είδηση της ανακατάτα-
ξης στην κορυφή του BSI, το brand αποτελεί τη 
συγκέντρωση του συνόλου των προσδοκιών 
και των γνωμών των καταναλωτών, του προ-
σωπικού και άλλων στελεχών της αγοράς σε 
έναν οργανισμό, τα προϊόντα και τις υπηρεσί-
ες του. Σύμφωνα με τα όσα έχει καθιερώσει η 
Brand Finance που κάνει τη σχετική κατάταξη 
κάθε χρόνο, το brand είναι ένα «σχετιζόμενο 
με το Marketing άυλο περιουσιακό στοιχείο, 
που περιλαμβάνει ονόματα, όρους, σύμβολα, 
logos και σχέδια ή έναν συνδυασμό αυτών και 
αποσκοπεί στην αναγνώριση αγαθών, υπη-
ρεσιών ή οντοτήτων. Απ’ όλα τα παραπάνω 
συγκεντρώνει οικονομικά οφέλη και αξία. Ει-
δικά σε ότι αφορά το τελευταίο (την αξία του 
Brand), ο υπολογισμός της προκύπτει από το 
συνδυασμό της ισχύος του (brand επένδυση + 
αξιοπιστία + απόδοση) η οποία δείχνει την υπε-
ροχή της μάρκας στον τομέα του και φυσικά 
τα έσοδα που αποφέρει. Με βάση τα φετινά 
αποτελέσματα της Brand Finance Global 500, 
το 18% της εισηγμένης εταιρικής αξίας μίας 
εταιρίας αποδίδεται στα Brands.

Τα πιο ισχυρά Brands
Εταιρίες Μονάδες BSI
Disney 91,8
Lego 91,6
L’Oreal 91,5
Pwc 91,5
McKinsey& 
Company 91,4

Nike 90,7
Johnson’s 90,7
Coca Cola 90,4
NBC 89,7
Google 89,5
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Με τον φιλόδοξο στόχο του τετραπλασιασμού 
των χρημάτων που θα επενδυθούν μέσω 
αυτού, τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος ανα-
πτυξιακός νόμος. Στην ουσία το Υπουργείο 

Ανάπτυξης επιδιώκει να δημιουργηθούν επενδύσεις 
τεσσάρων ευρώ για κάθε ένα ευρώ επιδότησης. Μόνο 
για φέτος οι δεσμευμένοι πόροι φτάνουν στα 340 
εκατ. ευρώ και συνολικά 3,6 δισ. ευρώ. Ο νόμος είναι 
πολύπλοκος, γι αυτό και στην αίθουσα του Βιοτεχνικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών διοργανώθηκε αναλυτική πα-
ρουσίαση από τον κ. Δ. Γεωργόπουλο, ειδικό συνεργάτη 
του Γ.Γ. Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του Υπουργείου η ιδέα 
δεν είναι να δοθούν πολλά χρήματα σε λίγες 
κατηγορίες επενδύσεων, αλλά να μοιραστούν 
οι πόροι προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 

την πρωτογενή παραγωγή, την καινοτομία, τις περι-
φερειακές ανισότητες, με εγγυημένους πόρους που 
έχουν εγκριθεί προκαταβολικά. Όπως αναφέρει το 
Υπουργείο, το βασικό ζητούμενο είναι η Ελλάδα να 
αναπτύξει μία νέα ταυτότητα προς το εξωτερικό, αλλά 
και το εσωτερικό. Κάτι σαν ένα νέο «branding». Προ-
κειμένου να επιτευχθεί αυτό, η έμφαση του αναπτυξι-
ακού νόμου θα δοθεί σε επιλεγμένους τεχνολογικούς 
τομείς, που συμβάλλουν στην τεχνολογική αναβάθμιση 
της χώρας και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς 

ΝΕΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ
ΝΟΜΟΣ

της, μέσα από τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και 
έντασης γνώσης.

Ο νέος Νόμος προβλέπει οκτώ διαφορετικά 
καθεστώτα ενίσχυσης. Υπάρχει το βασικό 
καθεστώς για τη γενική επιχειρηματικότητα 
και ειδικά καθεστώτα για ταχεία ένταξη με πε-

ριορισμένα κριτήρια, για νεοϊδρυθείσες μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, για επενδύσεις καινοτομικού χαρακτήρα, 
για ανάπτυξη cluster, για δημιουργία Ταμείων Συμμε-
τοχών με το Δημόσιο, για χωρικά και κλαδικά σχέδια 
και για επενδύσεις μείζονος σημασίας.

Ο νόμος αναλυτικά
Συγκεκριμένα:

1. Γενική Επιχειρηματικότητα
Απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων και αποτε-
λεί το βασικό πλαίσιο ενίσχυσης επενδυτικών δαπανών 
υφιστάμενων επιχειρήσεων. Ενισχύονται δαπάνες για 
ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού ή μισθολο-
γικό κόστος, υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν αρχική 
επένδυση για μελέτες και αμοιβές συμβούλων ΜΜΕ 
για μέτρα ενεργειακής απόδοσης και αυτοπαραγωγή 
ενέργειας από ΑΠΕ.

2. Ενισχύσεις μηχανολογι-
κού εξοπλισμού
Κατάλληλο για επιχειρήσεις που επιθυμούν ταχεία 
ένταξη, με ελάχιστα κριτήρια, χωρίς διαγωνιστική 
διαδικασία και καταβολή της ενίσχυσης άμεσα με τη 
διενέργεια διοικητικών ελέγχων. Ενισχύονται δαπάνες 
για καινούριο ή υπό προϋποθέσεις μεταχειρισμένο μη-
χανολογικό εξοπλισμό (είτε με αγορά είτε με leasing), 
καθώς και για αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων.

3. Νέες ΜμΕ
Απευθύνεται αποκλειστικά σε νεοσύστατες ανεξάρτη-
τες ΜμΕ που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν αρχική 
επένδυση. Πέραν των δαπανών της γενικής κατηγορίας 
ενισχύονται δαπάνες εκκίνησης. 

4. Επενδύσεις Καινοτομικού 
Χαρακτήρα
Απευθύνεται σε ΜμΕ για την πραγματοποίηση επεν-
δυτικών σχεδίων που θα αποσκοπούν στην παραγωγή 
καινοτόμων προϊόντων ή την εισαγωγή οργανωτικών 
και διαδικαστικών καινοτομιών. Είναι το μόνο καθε-

Όλα όσα πρέπει 
να ξέρετε

«

«



στώς που προβλέπει επιδότηση 100% (και όχι 70%) του 
προβλεπόμενου ορίου. Πέραν των δαπανών της γενικής 
κατηγορίας, εδώ περιλαμβάνονται επίσης ειδικές επεν-
δυτικές δαπάνες, όπως απόκτησης, επικύρωσης και 
προστασίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, μισθοδοσίας 
προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, οργάνων, εξοπλισμού 
και κτιρίων, έρευνας κ.α.

5. Συνέργειες και Δικτυώ-
σεις (Clusters)
Δίνει τη δυνατότητα ενίσχυσης κοινών δράσεων επι-
χειρήσεων και άλλων οικονομικών παραγόντων. Προ-
βλέπονται ενισχύσεις δαπανών: κοινών εγκαταστάσεων 
και εξοπλισμού παραγωγής, προμήθειας ή παροχής 
κοινών υπηρεσιών, κοινών δράσεων αποθήκευσης, 
δικτύων διανομής, προμηθειών, διακίνησης, ελέγχου 
ποιότητας, κοινού εμπορικού σήματος και συστήμα-
τος διαδικτυακού εμπορίου, κοινής πιστοποίησης και 
σήματος ποιότητας.

6. Ενδιάμεσοι Χρηματοπι-
στωτικοί Οργανισμοί -  
Ταμεία Συμμετοχών
Στόχος είναι η σύσταση και συμμετοχή του Ελληνικού 
Δημοσίου σε Ταμεία Συμμετοχών. Είναι το μόνο καθε-
στώς που παρέχει δάνεια και εγγυήσεις. Το Δημόσιο 
επενδύει σε αυτά με εισφορά εθνικών ή κοινοτικών 
πόρων. Στη συνέχεια ο διαχειριστής των Ταμείων επι-
διώκει τη μεγαλύτερη δυνατή μόχλευση των πόρων με 
πόρους του ιδιωτικού τομέα.

7. Ολοκληρωμένα Χωρικά 
και Κλαδικά Σχέδια
Στόχος είναι η αύξηση και προστασία της απασχόλησης 
και η περιφερειακή σύγκλιση μέσω της αξιοποίησης 
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων μιας περιοχής και 
της ενίσχυσης των τοπικών διασυνδέσεων. Το συνολικό 
ύψος της ενίσχυσης μπορεί να φτάσει τα 20 εκατ. ευρώ.

Ενισχύονται επιχειρήσεις και συνεργατικοί σχηματι-
σμοί που συμμετέχουν σε κλαδικά ή τοπικά παραγω-
γικά συστήματα ή παραγωγικές αλυσίδες αξίας, που 
είναι δυνατό να αναπτύσσονται σε περιφερειακό και 
διαπεριφερειακό επίπεδο. Μπορούν να συμμετέχουν 
και οργανισμοί έρευνας, μη κερδοσκοπικές οργανώ-
σεις, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλοι συναφείς 
οικονομικοί παράγοντες.

3ο χλµ. Θέρµης - Ταγαράδων, Θεσσαλονίκη
τηλ.: 2310 317 167   email: info@tsironis.gr

www.tsironis.gr

Αντιπρόσωποι και διανοµείς για Ελλάδα και Κύπρο.

Επι
τραπ

έζια παιχνίδια

Κατ
ασκε

υές

Μο
υσικ

ά όργανα

Εικ
αστι

κά



8. Επενδύσεις μείζονος  
σημασίας
Στόχος είναι η δημιουργία ενός επενδυτικού περι-
βάλλοντος που θα διευκολύνει την υλοποίηση πολύ 
μεγάλων επενδυτικών σχεδίων. Ενισχύονται επιχει-
ρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια άνω των 20 
εκατ. ευρώ και δημιουργούν τουλάχιστον 2 νέες θέσεις 
εργασίας ανά εκατομμύριο επιλέξιμης επένδυσης.

Κύρια χαρακτηριστικά  
των ενισχύσεων
1  Ελάχιστο ύψος επένδυσης είναι 50.000 ευρώ για 
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, 100.000 
ευρώ για μικρές, 200.000 ευρώ για μεσαίες και 500.000 
για μεγάλες επιχειρήσεις. 

2. Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε έργο είναι 5 
εκατ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό είναι δυνατό να 
καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια, είτε από κεφάλαια 
τρίτων (τραπεζικό δανεισμό ή συμμετοχές).

3  Τα όρια για κάθε επιχείρηση είναι 10 εκατ. ευρώ και 
για όμιλο επιχειρήσεων 20 εκατ. ευρώ.

4  Προκειμένου οι ενισχύσεις που παρέχονται με το 
κίνητρο της φοροαπαλλαγής να είναι ισοδύναμες με τις 
ενισχύσεις της επιχορήγησης, τα ποσά των επιχορηγή-
σεων ορίζονται στο 70% του ανώτερου επιτρεπόμενου 
ποσοστού για κάθε Περιφέρεια. 

Ειδικά μοριοδοτούνται επενδυτικά σχέδια στους τομείς 
δραστηριότητας που διακρίνει και το ΕΣΠΑ (Αγροδια-
τροφή - Βιομηχανία Τροφίμων, Ενέργεια, Εφοδιαστική 
Αλυσίδα, Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες, 
Περιβάλλον, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής 

& Επικοινωνιών, Υλικά – Κατασκευές και Υγεία).

5  Αυξημένα κίνητρα προσφέρονται:

α) με βάση την περιοχή, για έργα:

• σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές (νησιωτικές, ορει-
νές, με μεγάλη μείωση πληθυσμού, παραμεθόριες)

• βιομηχανικές περιοχές/ ζώνες καινοτομίας

• περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες μεταναστευτικές 
ροές

β) με βάση τις επιδόσεις, σε επιχειρήσεις:

• εξωστρεφείς

• καινοτόμες

• δυναμικές (σε όρους αύξησης απασχόλησης)

• σε συνεταιρισμούς / ΚοινΣΕπ των κλάδων ΤΠΕ και 
αγροδιατροφής που δημιουργούν υψηλή προστιθέμενη 
αξία με χαμηλό οικολογικό αποτύπωμα.

6  Σταθερός φορολογικός συντελεστής και ταχεία αδει-
οδότηση προβλέπεται μόνο για μεγάλες επενδύσεις. 
Το καθεστώς αυτό έχει ως στόχο την προσέλκυση 
μεγάλων (κατά προτίμηση ξένων) άμεσων επενδύσε-
ων. Ο σταθερός συντελεστής φορολογίας εισοδήματος 
και η ταχεία αδειοδότηση παρέχονται εναλλακτικά ως 
ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου και ήταν, όπως 
φάνηκε στη διαβούλευση, τα δυο κύρια αιτήματα των 
μεγάλων επενδυτών. Ο σταθερός φορολογικός συντε-
λεστής ισχύει μέχρι την εξάντληση του δικαιούμενου 
ποσού ενίσχυσης.

7  Με βάση τον κανονισμό της ΕΕ (ΓΑΚ 651/2014) δεν 
επιτρέπεται να έχει γίνει έναρξη εργασιών πριν την υπο-
βολή της αίτησης. Ως έναρξη των εργασιών θεωρείται 
το πρώτο χρονικά σημείο μεταξύ είτε της έναρξης των 
κατασκευαστικών εργασιών, που αφορούν στην επέν-

δυση, είτε της πρώτης 
νομικά δεσμευτικής 
ανάληψης υποχρέ-
ωσης για την παραγ-
γελία εξοπλισμού ή 
άλλης ανάληψης υπο-
χρέωσης που καθιστά 
μη αναστρέψιμη την 
επένδυση. Η αγορά 
γης και οι προπαρα-
σκευαστικές εργασίες, 
όπως η λήψη αδειών 
και η εκπόνηση μελε-
τών σκοπιμότητας, δεν 
θεωρούνται έναρξη 
των εργασιών.
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