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E D I T O R I A L Η επιστροφή
στην κανονικότητα

Τ
ο Φθινόπωρο -και δη ο Σεπτέμβριος- αποτελεί πάντα μία περίοδο κατά την οποία οι επιχειρήσεις 
παιχνιδιών ετοιμάζονται για να ελέγξουν αν θα έχουν επιτυχία όλα εκείνα που είχαν σχεδιάσει 
όλη την προηγούμενη χρονιά. Κάτι ανάλογο θα συμβεί και φέτος με την κυβέρνηση, αλλά και την 
οικονομία της χώρας γενικότερα. Κι αυτό διότι το φετινό Φθινόπωρο δεν είναι απλά η περίοδος 
που οι κυβερνήσεις ανεβαίνουν για την παραδοσιακή (αλλά και επικοινωνιακή) παρουσία τους 
στην  Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι και η περίοδος που η ελληνική οικονομία δοκιμάζει της δυνάμεις 
καθώς οι δανειστές θα ξεκινήσουν τη νέα αξιολόγηση και θα βάλουν σε καινούρια δοκιμασία τις 
πολιτικές αντοχές της κυβέρνησης. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, στο Hilton οι συζητήσεις ανα-
μένεται να επικεντρωθούν σε ένα πολύ βαρύ θεματολόγιο που θα περιέχει μεταξύ άλλων τα εξής: 

Φορολογικά: Μέχρι τον Δεκέμβριο θα πρέπει να προχωρήσει η επανεξέταση όλων των φοροκινήτρων για 
επιχειρήσεις, η ενσωμάτωση των φοροαπαλλαγών και η κατάργηση όσων χαρακτηρίζονται αναποτελεσματικές 
ή άνισες. Κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας ΦΠΑ. Ευθυγράμμιση των αντικειμενικών αξιών των 
ακινήτων με εκείνες της αγοράς. 
Κλειστά επαγγέλματα: Θα πρέπει να προχωρήσει η άρση των όποιων περιορισμών στα εναπομείναντα 
κλειστά επαγγέλματα.
Αγορά εργασίας: Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2018 θα πρέπει να επανεξετάσουν διαδικασίες για διαμε-
σολάβηση και διαιτησία.

Και μπορεί μεν η παρούσα κυβέρνηση να ξεκινά τη νέα σεζόν πιο σοφή απ’ ότι τις προηγούμενες χρονιές και συμ-
φιλιωμένη με τον τρόπο λειτουργίας της Ευρώπης, των δανειστών και των αγορών, εξακολουθεί όμως να απέχει 
αρκετά από την κοινή λογική που χρειάζεται η οικονομία και την επιζητούν οι επιχειρηματίες, προκειμένου να υπάρξει 
περαιτέρω ανάπτυξη και επενδύσεις. 
Αυτό που μένει να δούμε λοιπόν μετά την ολοκλήρωση των διεργασιών του καλοκαιριού που επέτρεψαν στην Ελλάδα 
να βγει στις αγορές, αν θα υπάρξει η ανάλογη συνέχεια που θα κάνει (ή δεν θα κάνει) πραγματικότητα αυτά που προ-
βλέπουν οι δανειστές. Μένει για παράδειγμα να δούμε αν θα γίνει πραγματικότητα η άποψη του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου που απαίτησε τη δημιουργία ενός «μαξιλαριού» 10 δισ. προκειμένου να διοχετευθεί στις τράπεζες οι οποίες 
θα το χρειαστούν για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και 
απασχολεί το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου καθώς μέχρι σήμερα οι όποιες παρεμβάσεις απλά μετέθεταν το 
πρόβλημα αντί να το λύνουν. Όλοι πλέον συμφωνούν ότι οι καθυστερήσεις δεν εξυπηρέτησαν κανέναν και κυρίως 
την οικονομία και τις επιχειρήσεις, που έβλεπαν συνεχώς τις «τρύπες» και τα χρέη να μεγαλώνουν. 
Όπως είναι λογικό οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται ιδιαίτερα να δουν από την κυβέρνηση, μία επιστροφή στην κανο-
νικότητα, καθώς και επιστροφή στη λογική με βελτίωση των δημοσιονομικών και πιθανή μείωση των οφειλών του 
δημοσίου που ίσως προέλθει από την συνέχιση της εξόδου της Ελλάδας στις αγορές. Άλλωστε είναι πλέον κοινή 
και δημόσια άποψη όλων στην κυβέρνηση ότι η συνέχεια της προσπάθειας του Ιουλίου για επιστροφή στις διεθνείς 
αγορές χρήματος, είναι μονόδρομος. Άρα η πρώτη προσπάθεια θα πρέπει να έχει συνέχεια. Στην ουσία, αυτό που 
φαίνεται ως διάθεση από την κυβέρνηση είναι να επικεντρωθεί στην βελτίωση της οικονομίας με τελικό στόχο την 
προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Και μπορεί αυτό, στο μυαλό των επιχειρηματιών, να είναι πολύ λογικό όταν τίθεται 
ως στόχος η ανάπτυξη, δεν ήταν όμως ένα αυτονόητο δεδομένο στο μυαλό της κυβέρνησης στα δύο πρώτα χρόνια 
της θητείας της. 

Κωνσταντίνος Δαυλός
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Είναι η 6η συνεχόμενη χρονιά που ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιοτεχνών Παιδικών 
Παιχνιδιών και Αμαξών συνδιοργανώνει την ετήσια Έκθεση «Το Παιδί και το 

Παιχνίδι» παράλληλα με τις εκθέσεις Δωρέκθεση και Mostra Rota. Το εγχείρημα έχει 
αποδειχθεί λειτουργικό καθώς τοποθετεί την έκθεση του ΣΕΒΠΠΑ στην καρδιά της επαγ-
γελματικής κίνησης των ανθρώπων συναφών κλάδων: Του παιχνιδιού, του δώρου, των 
εποχικών, των ειδών διακόσμησης και των ειδών σπιτιού. Στην ουσία με αυτόν τον τρό-
πο οι εκθέτες και οι επισκέπτες της έκθεσης «Το Παιδί και το Παιχνίδι» βρίσκονται στο 
σημείο συνάντησης όλων εκείνων των επαγγελματιών που αναζητούν να γεμίσουν το 
κατάστημά τους ενόψη της νέας χρονιάς και ενόψη των Χριστουγέννων.

Η συμφωνία του ΣΕΒΠΠΑ με τη Rota, παρά την εμπεδωμένη καλή συνεργασία, εξακολουθεί να διατηρεί την 
ανεξαρτησία της έκθεσης του Συνδέσμου. Αυτό δίνει ξεκάθαρα την αίσθηση στον επισκέπτη, ότι το τμήμα του 
εκθεσιακού Κέντρου Metropolitan Expo το οποίο καταλαμβάνει η έκθεση του ΣΕΒΠΠΑ, είναι ένα ξεχωριστό 
σημείο όλης της διοργάνωσης, με διαφορετικό λογότυπο, διαφορετική διάταξη στον χώρο και τελικά διαφορε-
τική θεματολογία προϊόντων που μπορεί να βρει κανείς στα διάφορα περίπτερα.

Φέτος οι πόρτες της Έκθεσης θα ανοίξουν την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου και θα κλείσουν την Δευτέρα 2 
Οκτωβρίου. Οι ώρες λειτουργίας της διοργάνωσης είναι από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ και η είσοδος 
(φυσικά) είναι μόνο για εμπόρους. Για τον λόγο αυτό κατά την είσοδό σας στον χώρο της Έκθεσης είναι απα-
ραίτητο να έχετε μαζί σας την επαγγελματική σας κάρτα ή την σφραγίδα με τα στοιχεία της επιχείρησής σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του ΣΕΒΠΠΑ στην διεύθυνση  
www.toysingreece.gr και μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στο Facebook στο Childrenandtoys.

Το ετήσιο ραντεβού  
του ΣΕΒΠΠΑ  

με όλη την αγορά

Από 29/9
έως 2/10
2017

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΖΑΧΙΑ 1 & ∆ΟΜΟΚΟΥ, 10445 ΑΘΗΝΑ
THΛ.: 210 8210266, FAX: 210 8210481
e-mail: sevpa@hol.gr, www.toysingreece.gr

THΛ.: 2 111 801 801
www.rota.gr
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΤΕ 
ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΡΤΑ  Ή ΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ
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ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕΤΡΟ (ΓΡΑΜΜΗ 3) 
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1. ∆ΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ
Στάση πούλµαν στην Έξοδο προς Parking

2. ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
Στάση πούλµαν απέναντι από την  Έξοδο 2 
στο επίπεδο των αφίξεων

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ME AΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Μέσω της Αττικής Οδού ακολουθείτε τη σήµανση 
ΠΡΟΣ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ και κατόπιν 
ΠΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

∆ΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ 
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ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ

1. ∆ΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ
Στάση πούλµαν στην Έξοδο προς Parking

2. ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
Στάση πούλµαν απέναντι από την  Έξοδο 2 
στο επίπεδο των αφίξεων

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ME AΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Μέσω της Αττικής Οδού ακολουθείτε τη σήµανση 
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ΠΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

∆ΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ 
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Στάση πούλµαν στην Έξοδο προς Parking

2. ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
Στάση πούλµαν απέναντι από την  Έξοδο 2 
στο επίπεδο των αφίξεων
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∆ΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕΤΡΟ (ΓΡΑΜΜΗ 3) 
ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ

1. ∆ΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ
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ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΟΥΣ
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 10:00-20:00

E-mail:

Αριθµός τηλεφώνου:

Η εταιρεία µας έχει τη χαρά και την τιµή να σας προσκαλέσει 
να επισκεφθείτε το περίπτερό της στην έκθεση

Αίθουσα ∆ιάδροµος Αριθµός

      follow us: Childrenandtoys

www.toysingreece.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

BIOIN Μ.Ε.Π.Ε. ΡΑΠΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ BIOIN BABY KIDS

GLOBO S.A.

GOWIRELESS A.E. 

HAPPY MOMMY HAPPY BABY IKE HMHB

NEXT A.E. 

PLAYHOUSE Ε.Π.Ε.

ZITA TOYS A.E.

ΑΔΑΜΗΣ Π. ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΦΙΣΕΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. Ο.Ε. ΠΕΤΑΛΟ 

ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α.Ε. 

ΒΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ Ε.Π.Ε. TOYLAND

ΒΟΤΣΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε. 

ΓΕΡΟΝΤΙΤΗΣ Α. & Σ. Ο.Ε. MODIANO 

ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. FUN FASHION 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. DAL NEGRO 

ΓΙΟΒΑΣ Α.Ε. GIM S.A.  

ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Α. ΓΟΥΝΑΡΙΔΗ 

ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ Ε. ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ Β. Ο.Ε. BULA

ΔΕΣΥΛΛΑΣ Α. ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε.

ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. 

ΕΝΑΡΞΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΕΣΑ Ε.Π.Ε. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. 

ΖΩΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ FOREVER LOVE

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Α. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

ΚΑΤΣΙΚΕΡΟΣ Ν. ΓEΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.E. DOLYTOYS ΚΑΤΣΙΚΕΡΟΣ 

ΚΟΥΣΠΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙA. Ε.E. ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΑ 

ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. & Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ O.E. KBC

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. LAZARID

ΛΑΖΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ THE BABY COMPANY 

ΛΕΜΠΙΔΑΡΑ ΚΩΝ. ΜΑΡΙΑ 

ΜΠΕΚΙΡΗΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

ΝΤΟΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ A - PLAY

ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΕΛΙΞΗ - 3D PUZZLES 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε. STAR 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. REMOUNDO TOYS

ΣΑΣΜΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ MAGIC TOYS

ΣΝΑΪΝΤΕΡ Α.Ε.

ΤΖΙΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ARGY TOYS 

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ I.K.E. ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ - MONO TO ΚΑΛΥΤΕΡΟ 

ΤΣΕΡΚΕΖΗ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΒΑΒΥWISE 

ΤΣΙΡΩΝΗΣ Α.Ε. 

ΧΑΛΑΡΗΣ E. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΧΑΡΙΣΤΟΣ Δ. ΓΟΥΣΗΣ Δ. Ο.Ε. ΟΙΚΟ-ΠΕΝ 

ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Ε.Γ.Ε.Ε. FRIENDLIES PLUSH







Η Globo γεννήθηκε στην Ιταλία και από την πρώτη στιγμή οι δημιουργοί 
της ήταν πεπεισμένοι ότι μέσω της εταιρείας τους θα κατακτούσαν 
τον κόσμο. Ίσως γι’ αυτό και να την ονόμασαν Globo.

Το 1982, η Carla και ο Giovanni Ortolani αποφάσισαν να κάνουν κάτι που θα συνέδεε το κοινό τους «περιου-
σιακό στοιχείο», που δεν μπορούσε κανείς να τους το πάρει: Το πάθος τους για τις επιχειρήσεις. Ένα πάθος 
που μετενσαρκώθηκε σε μία βιώσιμη και ταχύτατα αναπτυσσόμενη επιχείρηση, που ακολουθούσε με συνέπεια 
την αποστολή που της έδωσαν από τη πρώτη στιγμή οι δημιουργοί της. Προχωρώντας με αργά και μετρημέ-
να βήματα η εταιρεία εμφάνισε άνοδο με εντυπωσιακό ρυθμό, παραμένοντας 
όμως πιστή στην αποστολή που της εμφύσησαν η Carla και ο Giovanni.  
Η απόφαση αποδείχθηκε από πολύ νωρίς ολόσωστη!

Η ελευθερία  
του παιχνιδιού



Η Globo δεν θα μπορούσε να μείνει περιορισμένη 
μέσα στα στενά Ιταλικά όρια. Άλλωστε ως βασική 
αποστολή της είχε να ανοίξει νέα σύνορα στη διασκέ-
δαση και άρα έπρεπε να διερευνήσει νέους κόσμους 
παιχνιδιών. Και αυτό έκανε! Έτσι πολύ σύντομα η 
Globo βρέθηκε να ακολουθεί ένα μονοπάτι που την 
οδήγησε κυρίως στην Άπω Ανατολή, σε μία συνεχώς 
μεταβαλλόμενη αγορά. Όσο διευρυνόταν όμως η 
Globo άλλο τόσο παρέμενε πιστή και στην Ευρωπαϊκή 
της κληρονομιά, καθώς η Ευρώπη προσέφερε και 
συνεχίζει να είναι εκείνη που προσφέρει ακόμα και 
σήμερα ευκαιρίες. Επιπλέον, η εμπειρία των ανθρώ-
πων της Globo, τους επιτρέπει να επιλέγουν δρόμους 
βάσει της αξιοπιστίας τους και βάσει των δυνατοτήτων 
που παρουσιάζουν για επιτυχία ώστε κάθε φορά που 
επιστρέφουν στο «σπίτι» τους να φέρνουν μαζί τους 
κάτι μοναδικό και καινοτόμο. Το αποτέλεσμα είναι 
η επιχείρηση να σχεδιάζει και να κατασκευάζει 
παιχνίδια ακολουθώντας την ίδια λογική που την δη-
μιούργησε. Καταφέρνει να κρατήσει ανοιχτούς τους 
ορίζοντες των προϊόντων της, δίνοντας σε κάθε παιδί 
την πλήρη ελευθερία να διασκεδάζει όπως αυτό θέλει. 

Η Globo στο Χονγκ Κονγκ
Το 2005, οι επικεφαλής της εταιρείας αποφάσισαν ότι 
είχε έρθει η ώρα για σοβαρή επέκταση της επιχείρη-
σης. Όλοι ήταν πλέον πεπεισμένοι πως το επόμενο 
βήμα θα ήταν το Χονγκ Κονγκ, το εμπορικό κέντρο 
της Κίνας. Η δημιουργία μίας βάσης στην Κίνα είχε 
πάρα πολλά πλεονεκτήματα για την Globo, καθώς 
την έφερε στο επίκεντρο της παραγωγής παιχνιδιών. 
Αυτό έδωσε μία προνομιούχα θέση στην επιχείρηση, 
και την δυνατότητα να βλέπει μακριά. Να «διαβάζει» 
πρώτη τις τάσεις, φτάνοντας τελικά νωρίτερα όσον 
αφορά τον σχεδιασμό και την κατασκευή, εκεί που 
άλλες επιχειρήσεις αργούν να καταλάβουν τον δρόμο 
που ακολουθεί ο κόσμος του παιχνιδιού. 

Στις εγκαταστάσεις του Χονγκ Κονγκ, η Globo έχει βάλει 
μία Ευρωπαϊκή πινελιά σε ότι αφορά την ασφάλεια των 
προϊόντων της, ακολουθώντας ιδιαίτερα αυστηρά πρότυ-
πα ποιότητας, εξασφαλίζοντας σε κάθε παιδί το δικαίωμα 
να παίζει με παιχνίδια αξιόπιστα και ασφαλή.

H Globo με νούμερα
Η βάση της εταιρείας βρίσκεται στο Illasi, κοντά στη 
Βερόνα. Εκεί εργάζονται περισσότεροι από 60 άν-
θρωποι σε μία εγκατάσταση που ξεπερνά σε συνολική 
επιφάνεια τα 1.500 τετραγωνικά μέτρα.

Επιπλέον εκεί βρίσκεται μια πλήρως αυτοματοποιημέ-
νη αποθήκη 32.000 τετραγωνικών μέτρων που μπορεί, 
μέσα σε ένα χρόνο, να εκφορτώσει περισσότερα από 
800 κοντέινερ και να χειριστεί πάνω από 12 εκατομ-
μύρια αντικείμενα.

Το δίκτυο διανομής της Globo καλύπτει κάθε γωνιά 
της Ιταλικής χερσονήσου και διαθέτει έναν στόλο από 
ιδιόκτητα οχήματα που μπορούν να φτάσουν γρήγορα 
τόσο στις μεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης της 
χώρας, όσο και σε ένα μικρό μαγαζάκι σε μία περι-
φερειακή πόλη. Και αυτή είναι η βασική δύναμη της 
Globo στην Ιταλία. Είναι ιδιαίτερα αποδοτική στην 
εμπορικότητα και στα logistics, γεγονός που κάνει τη 
διαφορά καθώς καταφέρνει να φτάνει παντού πολύ 
γρήγορα.
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Τα εμπορικά σήματα της Globo

Το Showroom της Globo 
Εκτίνεται σε 2.500 τετραγωνικά μέτρα που απλώνονται 
σε δύο ορόφους. Εκεί ο πελάτης-επισκέπτης μπορεί 
να δει περισσότερους από 2.400 κωδικούς χωρι-
σμένους σε 25 θεματικές ενότητες αφιερωμένες σε 
διαφορετικούς κόσμους διασκέδασης.

Ο εκθεσιακός χώρος της Globo στο Illasi είναι ο μεγα-
λύτερος εκθεσιακός χώρος της Ιταλίας, είναι πλήρως 
ανακαινισμένος και είναι σημείο αναφοράς για όλους 
τους φορείς του κλάδου.

Ευρεία γκάμα ξύλινων παιχνιδιών

Αξεσουάρ και μακιγιάζ για τα 
μικρά κορίτσια

Παιδικά μουσικά όργανα

Λούτρινα παιχνίδια

Βρεφικά παιχνίδια κάθε  
χρώματος και σχήματος

Είδη σχεδίου για παιδιά, μολύβια, πλαστε-
λίνες, μαρκαδόροι και πολύ πολύ χρώμα

Μοδάτες κούκλες  
με τα αξεσουάρ τους

Κατασκευές με τουβλάκια

Αυτοκίνητα, μοντέλα και πίστες

Κλασικές και διαδραστικές  
κούκλες και αξεσουάρ

Επιτραπέζια παιχνίδια

Εποχιακά πλαστικά παιχνίδια,  
ποδήλατα και είδη ανοιχτού χώρου



Το πέρασμα στην Ελλάδα
Από το 2017, η Globo βρίσκεται ξανά στην Ελλάδα 
μέσω της εταιρείας ANG Sales, μίας ελληνικής 
εταιρείας που ειδικεύεται μεταξύ άλλων στην πώ-
ληση και προώθηση προϊόντων που σχετίζονται με 
τη μητρότητα, το βρέφος και το παιδί. Η ελληνική 
εταιρεία είναι ο “agent” της Ιταλικής επιχείρησης 
φέρνοντας στην ουσία τους Έλληνες πελάτες σε 
απευθείας επαφή με την Globo και τα προϊόντα της. 
Έτσι η ANG Sales δεν είναι μία εισαγωγική εται-
ρεία, αλλά μία εταιρεία με πιο σύγχρονο μοντέλο 
πωλήσεων, που επιτάσσουν οι καιροί. Η επιχείρηση 
δημιουργήθηκε το 2011 από τους Νίκο και Ανδρέα 
Χαραλαμπόπουλο, πατέρας και υιός, και είναι η 
συνέχεια παλαιότερων επιχειρηματικών δραστη-
ριοτήτων της οικογένειας, πάντα στα πλαίσια των 
παιδικών και βρεφικών ειδών και κυρίως εκείνων 
της παιδικής ασφάλειας στο αυτοκίνητο. 

Εμείς μιλήσαμε με την Κατερίνα Χαραλαμποπούλου 
– κόρη του Νίκου Χαραλαμπόπουλου – υπεύθυνη 
του τμήματος μάρκετινγκ και της ηλεκτρονικής προ-
ώθησης των διαφόρων ξένων οίκων με τους οποίους 
συνεργάζεται η εταιρεία. Όπως μας εξήγησε η κα 
Χαραλαμποπούλου η επαφή με την Globo ήρθε ως 
μία λογική συνέχεια των παλαιότερων συνεργασι-
ών με τους ανθρώπους της συγκεκριμένης αγοράς 
στην οποία κινείται η ANG Sales. Έτσι, στην ουσία 
πρόκειται περισσότερο για συνεργασία ανθρώπων 
οι οποίοι έχουν αναπτύξει από χρόνια δεσμούς 
συνεργασίας και εμπιστοσύνης. 

Άλλωστε η ANG Sales αποτελείται από στελέχη 
που δραστηριοποιούνται στον χώρο των παιχνιδιών 
και των βρεφικών ειδών για πάνω από 35 χρόνια, 
με μεγάλη εμπειρία και άριστες σχέσεις με όλο το 
δίκτυο λιανικών πωλήσεων στην ελληνική αγορά.

Η βασική φιλοσοφία της επιχείρησης στηρίζεται 
στην πεποίθηση ότι το διεθνές χρηματοοικονομικό 
περιβάλλον επιβάλλει στρατηγικές εξοικονόμησης 
κόστους που στοχεύουν σε προϊόντα που φθάνουν 
στον καταναλωτή με τη χαμηλότερη δυνατή τιμή 
και δίνουν μεγαλύτερο κέρδος στα καταστήματα 
πώλησης λιανικής. Για τον σκοπό αυτό η ANG Sales 
παρέχει στις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται 
τη δυνατότητα να πωλούν τα προϊόντα τους χωρίς 
διανομείς σε όλη την ελληνική αγορά παιδικών και 
βρεφικών προϊόντων. Η εταιρεία αναλαμβάνει τη 
συλλογή παραγγελιών, την διοχέτευση προϊόντων 
και την διαφήμιση των ξένων οίκων με όλους τους 
δυνατούς τρόπους στην ελληνική αγορά. 

Οι συνεργάτες της ANG Sales

Εταιρεία παιδικών καροτσιών και καθι-
σμάτων αφιερωμένη στην ασφάλεια των 
παιδιών με στόχο την άνεση και την λει-
τουργικότητα. Τα εργαλεία της Inglesina 
είναι η έρευνα, η καινοτομία και το στυλ 
καθώς σε αυτή εργάζονται κυρίως γονείς 
που ξέρουν από πρώτο χέρι τα συναισθή-
ματα των παιδιών. 

Η Diono έχει αναγνωριστεί με περισσότερα 
από 50 διεθνή βραβεία και συνεχίζει να 
παρέχει στους πελάτες της προσεκτικά σχε-
διασμένα καθίσματα αυτοκινήτων και ταξι-
διωτικών παιδικών ειδών. Ταυτόχρονα όμως 
διατηρεί πνεύμα καινοτομίας δημιουργώντας 
προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί για ασφαλή 
και εύκολη μεταφορά με στυλ και άνεση.

Η Nania μπορεί δικαι-
ωματικά να ισχυριστεί 
ότι προωθεί το «Made in 
France» στον κόσμο και 

με μία βαριά κληρονομιά στην πλάτη της δεν θα μπορούσε 
παρά να ακολουθεί τα απόλυτα πρότυπα ασφαλείας. Κα-
τασκευάζει παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου με τους πιο 
αυστηρούς κανονισμούς.

Από το 2010 μία ομάδα αυστριακών 
σχεδιαστών συνέλαβε και πάντρεψε 
το ποδήλατο ισορροπίας και το πατίνι 
με τέτοιο τρόπο που να βασίζεται στις 
ανάγκες του παιδιού που μεγαλώνει και 
αναζητά συνεχώς κάτι νέο. Δύο χρόνια 
αργότερα η εταιρεία ιδρύθηκε επίσημα 
με την επωνυμία Scoot & Ride ενώ για 

τα επόμενα τρία χρόνια σάρωσε τα βραβεία προϊόντων της 
κατηγορίας της. Τόσο απλά όσο το πάτημα ενός κουμπιού 
που όλα τα αλλάζει. 

Η Nuby™ έχει δημιουργήσει μια 
ολοκληρωμένη σειρά καινοτόμων 
προϊόντων υψηλής ποιότητας, 
εμπνευσμένα από τη φύση, που 

διευκολύνουν τη ζωή του μωρού και το βοηθούν να με-
γαλώνει με ασφάλεια. Τα υψηλότερα κριτήρια ποιότητας, 
οι παγκόσμιες τάσεις της μόδας και η συνεχής ανάπτυξη 
της γκάμας των προϊόντων, προσφέρουν στους γονείς τις 
απλούστερες λύσεις για την ανατροφή του μωρού τους. 
Ολόκληρη η σειρά – μπιμπερό, θηλές, πιπίλες, εκπαιδευ-
τικά ποτήρια, παγούρια και δακτύλιοι οδοντοφυΐας – κατα-
σκευάζεται βάσει πατενταρισμένων σχεδιασμών. 
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Ολοκληρωμένες μεταρρυθμίσεις και πιο απο-
τελεσματικό κράτος ζητά η αγορά ως μέσο 
εδραίωσης της ανάπτυξης, σύμφωνα με την 
πρώτη έρευνα γνώμης του Παρατηρητηρίου 

Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ, που αναμένε-
ται να είναι ετήσια και να εδραιωθεί ως δημοσκοπικός 
θεσμός για τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τα βασικά συμπεράσματα, η αγορά αρχίζει 
μεν να σταθεροποιείται, χωρίς ωστόσο να έχει πειστεί 
ότι η χώρα θα επιστρέψει σύντομα στην ανάπτυξη. 
Σημειώνεται ότι η εκτίμηση αυτή καταγράφηκε σε μια 
περίοδο κατά την οποία η εκκρεμότητα της αξιολόγησης 
τροφοδοτούσε την αβεβαιότητα που πλέον υποχωρεί 
σημαντικά. Επιπλέον, οι επιχειρηματίες δηλώνουν πιο 
αισιόδοξοι για το μέλλον των δικών τους επιχειρήσεων, 

ΕΡΕΥΝΑ 
Σ Ε Β

Ο ΣΦ
ΙΓΜ

ΟΣ Τ
ΟΥ 

ΕΠ
ΙΧ
ΕΙ

ΡΕ
ΙΝ

«Οι λύσεις
για την
ανάπτυξη»

Ταυτότητα της έρευνας
Περίοδος:

22 Φεβρουαρίου έως  
12 Απριλίου 2017

Δείγμα:

706 επιχειρήσεις

Ποιοι απάντησαν:

Υψηλόβαθμα στελέχη  
της επιχείρησης / Διευθυντές / 
Ιδιοκτήτες

με το 54,8% να αναμένει ότι η οικονομική κατάσταση της 
επιχείρησής τους θα παραμείνει σταθερή ή θα βελτιωθεί 
και το 79,8% να εκτιμά ότι το προσωπικό τους θα παραμεί-
νει σταθερό ή και θα αυξηθεί. Συγκριτικά, μόνο το 40,7% 
των επιχειρηματιών θεωρεί ότι οι προοπτικές της χώρας 
θα βελτιωθούν μέσα στα επόμενα 5 χρόνια, αναδεικνύ-
οντας την αποφασιστικότητά τους να υπερκεράσουν τις 
αντιξοότητες της παρατεταμένης ύφεσης. 

Ωστόσο, οι εκτιμήσεις για τις προοπτικές της κάθε επι-
χείρησης, τελικά, εξαρτώνται από τον κλάδο δραστηρι-
οποίησης και το μέγεθός της. Ενδεικτικά, κλάδοι όπως 
οι κατασκευές και το εμπόριο συνεχίζουν να πλήττονται 
δυσανάλογα, την ώρα που οι οργανωμένες επιχειρήσεις 
της μεταποίησης με εξαγωγική δραστηριότητα, του κλά-
δου των υπηρεσιών και μεταφορών, της πρωτογενούς 



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ & ΑΜΑΞΩΝ   –   17ANG SALES ΕΠΕ, Ηφαίστου 1 & Κυκλάδων, 15354 Γλυκά Νερά Αττικής, 
τηλ. 2106618770, email. info@angsales.com
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παραγωγής και του τουρισμού διαβλέπουν, ήδη, καλύ-
τερες προοπτικές. 

Ως συμπερασματικά, η έρευνα επιβεβαιώνει ότι στην 
Ελλάδα, όπως άλλωστε σε όλον τον υπόλοιπο κόσμο, οι 
μεγαλύτερες και πιο οργανωμένες επιχειρήσεις έχουν 
αυξημένη ανθεκτικότητα στην κρίση, καθώς και καλύ-
τερες προοπτικές ανάκαμψης. 

Τα προβλήματα των επιχειρήσεων
Οι επιχειρήσεις καταγράφουν ως τα μεγαλύτερα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν το ασταθές φορολογικό 
πλαίσιο, την αδυναμία πρόσβασης σε ρευστότητα με 
ανεκτούς όρους, την καθυστέρηση στην απονομή δικαι-
οσύνης, τις γενικότερες αδυναμίες που προκύπτουν από 
το θεσμικό πλαίσιο και την ποιότητα των νόμων, καθώς 
και την απουσία κινήτρων για επενδύσεις. Όμως, πλέον 
των απαιτούμενων οριζόντιων παρεμβάσεων για την 
άρση των εμποδίων αυτών, οι ανάγκες και επομένως 
τα πεδία στα οποία οι επιχειρήσεις ζητούν την ανάληψη 
δράσης, διαφοροποιείται ανάμεσα στις επιχειρήσεις 
που είναι αισιόδοξες και σε θέση να ηγηθούν της ανά-
καμψης, από τη μία πλευρά, και στις επιχειρήσεις που 
έχουν μπροστά τους την πρόκληση της επιβίωσης, από 
την άλλη. 

Έτσι, για τις επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή σχεδιάζουν 
επενδύσεις (ποσοστό 36%) οι πιο σημαντικές προτεραι-
ότητες είναι η βελτίωση του μηχανισμού εποπτείας της 
αγοράς και των υποδομών, η βελτίωση των διαδικασιών 
αδειοδότησης και απονομής της δικαιοσύνης μαζί με την 
υποστήριξη της καινοτομίας και των εξαγωγών, καθώς 
επίσης η ανάγκη εξεύρεσης του κατάλληλου προσωπικού.

Από την άλλη, οι επιχειρήσεις που καταρχήν αναζητούν 
στρατηγική επιβίωσης (ποσοστό 64%) επιθυμούν βελ-
τίωση στους όρους λειτουργίας της αγοράς (ανταγωνι-
σμός, εποπτεία, διαφάνεια) μαζί με προσιτό δανεισμό, 
επενδυτικά κίνητρα και ευελιξία στην αγορά εργασίας.

Οι επιχειρήσεις εκφράζουν χαμηλή ικανοποίηση 
τόσο από την ποιότητα όσο και από τη διαφάνεια των 
υπηρεσιών του δημοσίου και αξιολογούν με χαμηλό 
βαθμό την αποτελεσματικότητα των μεταρρυθμίσεων 
που έχουν εφαρμοστεί. Την ίδια ώρα ζητούν την έντα-
ση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας. Ενδεικτικά, 
το 69,3% των επιχειρήσεων θεωρεί μεν αναγκαίες τις 
μεταρρυθμίσεις στη φορολογική πολιτική και διοίκη-
ση, όμως μόλις το 7,0% αξιολογεί θετικά αυτές που 
πραγματοποιήθηκαν. Αιτία αποτελεί ότι μέχρι σήμερα 
η πλειονότητα των μεταρρυθμίσεων έχει υλοποιηθεί 
αποσπασματικά, ασυντόνιστα, χωρίς τη συμμετοχή 
των άμεσα εμπλεκόμενων μερών και δίχως ένα 
συνεκτικό σχέδιο επίλυσης των προβλημάτων του 
επιχειρείν. 

Η κατάσταση των επιχειρήσεων
Η σημερινή οικονομική κατάσταση της χώρας καταγρά-
φεται κατά την άποψη των επιχειρήσεων ως δυσμενής 
και στην άποψη αυτή συγκλίνει το 92,5% των επιχειρήσε-
ων. Την ίδια ώρα, ωστόσο, η εκτίμηση των επιχειρήσεων 
για τη δική τους πορεία είναι αισθητά καλύτερη, καθώς 
σχεδόν 6 στις 10 επιχειρήσεις (59,3%) την αξιολογούν 
πολύ έως αρκετά καλή και σταθερή.

Σε επίπεδο κλάδων, οι κατασκευές και το εμπόριο, καθώς 
έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, εμφανίζουν τη 
μεγαλύτερη απαισιοδοξία, ενώ η πρωτογενής παραγωγή, 
οι μεταφορές και ο τουρισμός αξιολογούν θετικά την υφι-
στάμενη οικονομική τους κατάσταση. Ακόμα, παρατηρεί-
ται ότι όσο μικρότερο είναι το μέγεθος των επιχειρήσεων, 
βάσει αριθμού εργαζομένων, τόσο μεγαλύτερες είναι οι 
οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Επιπλέον 
παρατηρούνται διαφορετικές «ταχύτητες» και εντός των 
κλάδων. Ενδεικτικά παραδείγματα είναι η μεταποίηση 
και ο τουρισμός, όπου οι οργανωμένες επιχειρήσεις 
δηλώνουν πιο αισιόδοξες για το μέλλον σε σχέση με τις 
πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Τέλος, οι επιχειρή-
σεις της Αττικής περισσότερο και των Νησιών λιγότερο 
(χάρη στον τουρισμό, κυρίως) εμφανίζονται σε καλύτερη 
οικονομική κατάσταση, από το μέσο όρο του συνόλου των 
επιχειρήσεων της χώρας. 

Ενθαρρυντικό μήνυμα αποτελεί η άποψη σημαντικής 
μερίδας των επιχειρήσεων ως προς τις προοπτικές βελτί-
ωσης της πορείας τους. Το 54,8% των επιχειρήσεων που 
συμμετείχαν στην έρευνα θεωρεί ότι στον επόμενο χρόνο 
η μελλοντική τους οικονομική κατάσταση θα βελτιωθεί ή 
έστω θα παραμείνει σταθερή. Αξίζει πάντως να σημειω-
θεί ότι η κρίση των πολιτών είναι ακόμα δυσμενέστερη, 
καθώς το 51,5% πιστεύει ότι θα επέλθει βελτίωση μετά 
από 8 και πλέον χρόνια, αμφισβητώντας ουσιαστικά την 
όποια προοπτική ανάκαμψης.

Το επιχειρηματικό τοπίο σήμερα
Η κρίση έχει αναδείξει μια νέα ενδιαφέρουσα τυπολογία 
των επιχειρήσεων. Οι νέες «φυλές» του επιχειρείν χω-
ρίζονται ως εξής:

Σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε φάση Ανάπτυξης 
(35,9%):

1) Οι δυνατοί και αισιόδοξοι (6,4%) 
2) Οι σταθεροί αλλά επιφυλακτικοί (13,8%) 
3) Οι υγιείς με προοπτική (15,7%)

και

Σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε φάση Επιβίωσης 
(64,1%):

Οι αδύναμοι που αντέχουν (40%) 
Οι ευάλωτοι σε κίνδυνο (24,1%) 
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Τα εμπόδια της καθημερινότητας
Στην έρευνα ζητήθηκε από τις επιχειρήσεις να αξιολο-
γήσουν τα εμπόδια στο επιχειρηματικό περιβάλλον που 
σχετίζονται με την καθημερινή τους λειτουργία. Τα πέντε 
σημαντικότερα εμπόδια που καταγράφονται είναι τα εξής: 

Ασταθές φορολογικό πλαίσιο (84,8%) 
Αδυναμία πρόσβασης στη χρηματοδότηση (54,6%) 
Καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης (49,2%) 
Πολυνομία και ασαφές θεσμικό πλαίσιο (49,0%) 
Έλλειμμα χρηματοδοτικών και επενδυτικών κινή-
τρων (48,9%)

Ο Δείκτης Αξιολόγησης Δυσκολιών που σχετίζονται με 
την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης (μικρό-
δυσκολίες) καταγράφεται στις 6,5 μονάδες στις 10 με 
τον βαθμό 1 να σημαίνει “Καθόλου Δυσκολία” και το 10 
“Μεγάλη Δυσκολία”. Στην ουσία ο δείκτης αυτός είναι 
ελάχιστα καλύτερος συγκριτικά με τον Δείκτη Αξιολόγη-
σης Δυσκολιών Μάκρο-Περιβάλλοντος που καταγράφη-
κε στο 7,0. Αυτή η στάση υποδηλώνει ότι ίσως υπάρχει 
προσδοκία για μεγαλύτερη δυνατότητα παρέμβασης στο 
εγχώριο επιχειρηματικό περιβάλλον και άρα άρση των 
εμποδίων. Σε κάθε περίπτωση πάντως επιβάλλεται να 
αναληφθούν πρωτοβουλίες και στα δύο επίπεδα.

Τι προτείνουν ως λύσεις οι επιχειρήσεις
Στην έρευνα του ΣΕΒ δόθηκε η δυνατότητα στις επιχειρή-
σεις να επιλέξουν συγκεκριμένες προτάσεις που κατά τη 
γνώμη τους θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη δημιουργία 
ενός φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Τα ευρή-
ματα αναδεικνύουν ότι η στόχευση πρέπει να βασιστεί, 
σε οριζόντιο επίπεδο, σε πέντε (5) άξονες με ρεαλιστικές 
και αποτελεσματικές προτάσεις: 

Στο φορολογικό πλαίσιο 
Στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση 
Στην απονομή δικαιοσύνης 
Στην καλή νομοθέτηση και 
Στα επενδυτικά κίνητρα

Πάμε να δούμε τις προτάσεις τους πιο αναλυτικά

Φορολογικό πλαίσιο
Μείωση των φορολογικών συντελεστών και επέκτα-
ση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Παράταση του χρόνου συμψηφισμού των ζημιών 
με μελλοντικά κέρδη. Επέκταση της πενταετίας σε 
δεκαετία.
Αποκατάσταση της κανονικότητας των φορολογικών 
ελέγχων όσον αφορά στους χρόνους των παραγρα-
φών, παράλληλα με τον ενιαίο τρόπο προσέγγισης 
των θεμάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια 
των ελέγχων.

Αξιοποίηση του φορολογικού πιστοποιητικού για την 
ολοκλήρωση του ελέγχου των ανέλεγκτων χρήσεων 
και την αποκατάσταση της κανονικότητας των φορο-
λογικών ελέγχων.
Πρόσβαση στη χρηματοδότηση
Άρση των κεφαλαιακών περιορισμών.
Διευθέτηση του ζητήματος των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων. Αναμόρφωση των κριτη-
ρίων αξιολόγησης των επιχειρηματικών σχε-
δίων από τις τράπεζες για χορήγηση δανείων. 
Αναθεώρηση της πολιτικής ενυπόθηκων δανείων 
των τραπεζών (π.χ. αλλαγή του μείγματος χρηματι-
κών και εμπράγματων εγγυήσεων).
Απονομή δικαιοσύνης
Θεσμοθέτηση της υποχρεωτικότητας του μηχανισμού 
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών σε κάποιες 
περιπτώσεις (π.χ. υποθέσεις με μικρό αντικείμενο 
διαφοράς).
Βελτίωση των υφιστάμενων θεσμών προδικαστικής 
επίλυσης.
Μείωση του όγκου των εκκρεμών υποθέσεων 
μέσω της ομαδοποίησης και εκκαθάρισης ομοειδών 
υποθέσεων.
Εισαγωγή της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και δι-
ασύνδεση με πληροφοριακά συστήματα άλλων 
εμπλεκομένων (π.χ. ΓΕΜΗ, Taxis, Ergani, δικηγο-
ρικοί σύλλογοι).
Ψηφιοποίηση και απλοποίηση των διεπαφών/διαδι-
κασιών επιχειρήσεων-κράτους.
Περιορισμός της εισαγωγής τροπολογιών σε σχέδια 
νόμου με άλλο αντικείμενο και τήρηση της υποχρέ-
ωσης διαβούλευσης.
Εισαγωγή προγράμματος κωδικοποίησης της νομοθε-
σίας με επίπτωση στη λειτουργία της επιχείρησης (π.χ. 
φορολογικό, εργασιακά, χωροταξικό, αδειοδότηση, 
εταιρικό δίκαιο) και εισαγωγή της αρχής της «γκιλο-
τίνας» (π.χ. για κάθε νέο νόμο καταργώ ένα παλαιό).
Υποχρέωση αυστηρού νομοθετικού προγραμματι-
σμού ανά Υπουργείο για τον περιορισμό της υπερ-
ρύθμισης.
Επενδυτικά κίνητρα
Μείωση των επιτοκίων δανεισμού από το τραπεζικό 
σύστημα.
Ισχυρά οριζόντια φορολογικά κίνητρα και φορο-
απαλλαγές (π.χ. υπεραποσβέσεις).
Επιτάχυνση διαδικασιών ένταξης και αποπληρωμής 
προγραμμάτων ΕΣΠΑ και αναπτυξιακών νόμων.
Εξεύρεση εξωτραπεζικής χρηματοδότησης (π.χ. 
χρηματιστηριακά προϊόντα, project bonds, peer to 
peer lending, crowdfunding).
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Δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολείται το 
περιοδικό μας με τα προϊόντα «μαϊμού» ή πιο 
σωστά τα προϊόντα απομίμησης. Δυστυχώς 
ο κλάδος των παιχνιδιών είναι γεμάτος από 
τέτοιου είδους προϊόντα, καθώς η οικονομι-
κή κρίση έχει ωθήσει μοιραία πολλούς γονείς 
να θυσιάζουν την ασφάλεια προκειμένου να 
αγοράσουν στα παιδιά τους όσο το δυνα-
τόν πιο φτηνά παιχνίδια. Το αποτέλεσμα είναι 
δυστυχώς πολύ άσχημο σε πάρα πολλά επί-
πεδα. Καταρχάς για τους ίδιους τους γονείς 
και τα παιδιά τους, καθώς τα απομιμητικά 
προϊόντα πολύ συχνά αποδεικνύονται τελικά 
ακριβότερα από τα γνήσια καθώς η ποιότη-
τά τους είναι αυτό που λέει πολύ εύστοχα ο 
λαός «Κυριακής χαρά, Δευτέρας λύπη». Πολύ 
συχνά λοιπόν οι γονείς καταλήγουν να αγο-
ράζουν ξανά ένα προϊόν που ζητούν επίμονα 
τα παιδιά τους προκειμένου να τα ευχαριστή-
σουν κι έτσι το πληρώνουν φτηνά μεν, δύο και 
τρεις φορές όμως δε. 

Το δεύτερο επίπεδο που αποδεικνύεται επί-
σης πολύ κακό για τα παιδιά είναι το θέμα 
της ασφάλειας. Στο σύνολό τους τα παιχνίδια 
«μαϊμούδες» δεν περνούν κανέναν έλεγχο τε-
χνικού ή χημικού επιπέδου, με αποτέλεσμα στα 
χέρια των παιδιών να βρίσκονται παιχνίδια 
που έχουν πολύ επικίνδυνες χημικές ενώσεις. 
Χαρακτηριστικά είναι τα όσα είπε σε ρεπορ-
τάζ της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ ο πρόεδρος του 
ΣΕΒΠΠΑ Γιάννης Παπαδόπουλος σχετικά με 
τους ελέγχους που γίνονται στα γνήσια προ-
ϊόντα που φυσικά παραλείπονται στα απο-
μιμητικά: «Δεν ελέγχεται αν έχουν εύφλεκτα 
υλικά, αν έχουν κάδμιο, αν έχουν ένα σωρό 
χημικές ενώσεις, που εμείς είμαστε υποχρεω-
μένοι να τις ελέγχουμε. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει 
ένα προϊόν «μαϊμού», που να τηρεί τις προδια-
γραφές. Ό,τι υλικά θέλουν βάζουν γι’ αυτό και 
θεωρώ ότι είναι άκρως επικίνδυνα».
Το τρίτο επίπεδο όπου οι «μαϊμούδες» κάνουν 
κακό είναι στην Οικονομία. Ο διεθνής τζίρος 
των προϊόντων αυτών υπολογίζεται ότι αγ-
γίζει τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ 
στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον πρόεδρο των 
Εμπόρων Ελλάδος Βασίλη Κορκίδη ανέρχε-
ται στα 18 δισ. ευρώ. «Απ’ αυτά -εξηγεί ο κ. 
Κορκίδης- τα 3,5 δισ. λείπουν από τα ταμεία 
του κράτους και τα υπόλοιπα λείπουν από τα 
ταμεία των επιχειρήσεων οι οποίες θέλουν να 
δραστηριοποιούνται νόμιμα δίνοντας δου-
λειά σε ανέργους».
Το χειρότερο είναι ότι σύμφωνα με έκθεση 152 
σελίδων του ΟΟΣΑ και του Ευρωπαϊκού Γρα-

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
«ΜΑΪΜΟΥΔΕΣ»

Κόμβος
διακίνησης

η Ελλάδα
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φείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας, η Ελλάδα όχι 
μόνο δεν καταπολεμά το παρεμπόριο, αλλά 
έχει καταστεί και κόμβος «μαϊμού» προϊόντων 
για την υπόλοιπη Ευρώπη. Ειδικά σε ότι αφο-
ρά τα παιχνίδια, η Ελλάδα αποτελεί τον 12ο 
σημαντικότερο κόμβο για «μαϊμούδες» που 
αποστέλλονται στην διεθνή αγορά, και τον 8ο 
για την ευρωπαϊκή αγορά. Επιπλέον η έκθεση 
αποκαλύπτει ότι η χώρα μας εξειδικεύεται και 
σε άλλα απομιμητικά προϊόντα με κυριότερα 
το φωτογραφικό υλικό, τα ιατρικά μηχανή-
ματα και τα γυαλιά ηλίου. Σε αυτά βρίσκεται 
στην 7η θέση της παγκόσμιας κατάταξης των 
απομιμητικών προϊόντων και στην 10η όσον 
αφορά την Ευρωπαϊκή αγορά. 
Κύρια αιτία αυτής της συνεχιζόμενης πα-
ρουσίας και διακίνησης των απομιμητικών 
προϊόντων στη χώρα μας είναι η αδιαφορία 
που δείχνει το κράτος στον εντοπισμό των 
«μαϊμούδων». Όπως τόνισε ο κ. Γιάννης Πα-
παδόπουλος μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η κρατική 
μηχανή δεν επικεντρώνεται στο ένα και μονα-
δικό σημείο απ’ όπου περνούν τα προϊόντα 
«μαϊμούδες». «Πρέπει να στοχεύσει το κράτος 
κατευθείαν στο Τελωνείο» -τονίζει ο πρόεδρος 
του ΣΕΒΠΠΑ. Και συνεχίζει: «Απ’ ότι ξέρω η 
Τουρκία στα Τελωνεία της έχει 15 σκάνερ, ενώ 
στην Ελλάδα έχουμε ένα το οποίο - αν έχω 
σωστή πληροφόρηση από τον εκτελωνιστή 
μου - έχει γίνει δωρεά από ιδιωτική επιχείρη-
ση». Και η αλήθεια είναι ότι πράγματι, από τα 
έξι Xray - Scanner που χρειάζονται, στο λιμάνι 
του Πειραιά λειτουργεί μόλις ένα το οποίο εί-
ναι δωρεά μιας καπνοβιομηχανίας. Όσο για 
τα Τελωνεία στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί λειτουργεί 
μόνο μία γεφυροπλάστιγγα, η οποία και αυτή 
είναι δωρεά από την Εθνική Συνομοσπονδία 
του Ελληνικού Εμπορίου.

Πως φτάνουν στη χώρα μας οι «μαϊμούδες»;
Ιδιαιτέρως περίπλοκες διαδρομές ανά τον 
κόσμο ακολουθούν τα απομιμητικά προϊ-
όντα τα οποία αντιπροσωπεύουν το 2,5% 
του παγκόσμιου εμπορίου και το 5% των ει-
σαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως 
μπορεί να φανταστεί ο καθένας, κυρίαρχη 
σε αυτού του είδους το εμπόριο είναι η Κίνα, 
η οποία είναι και ο παραγωγός των περισ-
σότερων απομιμητικών προϊόντων. Από 
εκεί προέρχεται το 80% των ειδών «μαϊμού» 
που κατάσχεσαν οι Αρχές παγκοσμίως στο 
διάστημα 2011 - 2013. Και ενώ η Κίνα έχει 

την πρωτοκαθεδρία στην παραγωγή, άλ-
λες Ασιατικές κυρίως χώρες, παίζουν καίριο 
ρόλο στην διακίνηση των απομιμήσεων. 
Τέτοιες είναι το Χονγκ Κονγκ λόγω της ιδιά-
ζουσας εμπορικής του φύσης, η Σιγκαπού-
ρη, αλλά και η Σαουδική Αραβία, τα Αραβι-
κά Εμιράτα και η Υεμένη. Επίσης πολύ ψηλά 
στην κατάταξη των χωρών που παράγουν 
και διακινούν απομιμητικά προϊόντα είναι και 
η Τουρκία. Εξειδικεύεται κυρίως σε δερμάτινα 
είδη, καλλυντικά και συγκεκριμένες κατηγορί-
ες τροφίμων που μεταφέρονται οδικώς στις 
αγορές της Ευρώπης. Άλλες χώρες που λει-
τουργούν ως διάδρομοι των «μαϊμούδων» 
για την Γηραιά Ήπειρο είναι η Αλβανία, η 
Αίγυπτος, το Μαρόκο και η Ουκρανία, ενώ 
η βασική είσοδος των απομιμητικών προϊό-
ντων στην Αμερικανική Ήπειρο και άρα στις 
ΗΠΑ είναι ο Παναμάς. 
Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ, τα πε-
ρισσότερα προϊόντα «μαϊμούδες» διακινού-
νται μέσω φορτίων μικρού όγκου καθώς 
σπάνε τα μεγαλύτερα φορτία για να απο-
φευχθεί ο εντοπισμός τους. Πιο συγκεκριμέ-
να, το 43% της διακίνησης γίνεται σε τέτοιου 
είδους μεγέθη, ενώ όλο και μεγαλύτερη με-
ρίδα σε αυτές τις αγοραπωλησίες αποκτά 
το ηλεκτρονικό εμπόριο. Πιο μεγάλου όγκου 
φορτία επιλέγονται για την μεταφορά απο-
μιμητικών ειδών διατροφής που προέρχο-
νται κυρίως από την Κίνα, την Ινδία και της 
χώρες της Ανατολικής Ασίας και την Τουρ-
κία. Αυτά τα είδη εξάγονται απευθείας στην 
Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία και απο-
τελούν το 3,3% του παγκοσμίου εμπορίου 
τροφίμων. 
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Η τρελα των
FIDGET SPINNER

Ήταν σίγουρα η τρέλα του 2017.  
Το παιχνίδι που κάποια στιγμή όλα τα  
παιδιά ήθελαν να αποκτήσουν. «Ολόκληρου του 2017;» θα ρωτήσετε. 

«Όχι» είναι η απάντηση καθώς το Fidget Spinner όσο γρήγορα ήρθε, άλλο 
τόσο γρήγορα έφυγε. Κατάφερε όμως στο διάστημα της «βασιλείας του» να 
βρεθεί στα χέρια σχεδόν όλων των παιδιών και κάποιες στιγμές και στα χέ-
ρια των μεγάλων που αναρωτήθηκαν τί ήταν εκείνο που μαγνήτιζε τα παιδιά 
τους και τα ωθούσε να ασχολούνται επί ώρες με ένα περιστρεφόμενο ρουλε-
μάν με πλαστική επικάλυψη που έχει πλάτος μόλις 7 εκατοστά. 

Η τρελα των
FIDGET SPINNER

Έκαναν πολύ γρήγορα 
τον... κύκλο τους

Η εμφάνιση του παιχνιδιού έγινε κατά τον Μάρ-
τιο. Όπως καταγράφουν τα Google Trends τότε, 
στις 5 Μαρτίου, το θέμα έχει δημοφιλία μόλις 7%. 
Κι όμως 15 ημέρες μετά πριν καλά-καλά τελειώ-
σει ο μήνας, το ποσοστό αυτό είχε καταγράψει 
το απόλυτο ενδιαφέρον του 100%. Από εκεί και 
πέρα το ενδιαφέρον για τον μαγικό αυτό στρόβι-
λο καθημερινά και ανέβαινε και τον Απρίλιο όλο 
το internet είχε κατακτηθεί από το μικροσκοπικό 
gadget. Έκαναν την εμφάνισή τους εκατοντάδες 
παραλλαγές και χιλιάδες σχέδια με αποτέλεσμα 
στις 4 Μαΐου τα καλύτερα προϊόντα που κατα-
σκευάζονταν παγκοσμίως να καταλαμβάνουν και 
τις 20 θέσεις των Top 20 καλύτερων πωλητών 
παιχνιδιών της Amazon. Η απίστευτη επιτυχία 
του παιχνιδιού καταγράφηκε από πολύ νωρίς 
και από την New York Post η οποία ήδη από τις 27 
Απριλίου είχε γράψει ότι το παιχνιδάκι σάρωνε 
την Αμερική με τα καταστήματα να μην προλα-
βαίνουν τις πωλήσεις κι έτσι να μην έχουν καθό-

λου στοκ. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό (όπως 
έγραψε σε ένα δημοσίευμά της η Αυγή) ότι στην 
Κίνα κάποια εργοστάσια κινητών κάποια στιγ-
μή σταμάτησαν την παραγωγή τηλεφώνων και 
επικεντρώθηκαν κι αυτά στην κατασκευή Fidget 
Spinners. 

Ως βασικά χαρακτηριστικά της επιτυχίας του 
θεωρήθηκαν η χαμηλή τιμή του παιχνιδιού, η 
ευκολία της χρήσης και οι μεγάλες παραλλαγές 
στη σχεδίασή του. Παράλληλα στο Youtube εμ-
φανίζονταν καθημερινά βίντεο που είτε εξηγού-
σαν τις «φιγούρες» που θα μπορούσε να κάνει 
κάποιος με ένα Fidget Spinner στα χέρια του, 
ή ποια είναι τα καλύτερα προϊόντα που κυκλο-
φορούν στην αγορά και τί τιμές έχουν. Κάποια 
στιγμή μάλιστα το παιχνίδι απασχόλησε και την 
επιστημονική κοινότητα με τους γιατρούς να 
συζητούν κατά πόσο το παιχνίδι βελτιώνει την 
λεπτή κινητικότητα των παιδιών και αν βοηθά-
ει στη συγκέντρωση των παιδιών με Διαταραχή 



Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας 
(ΔΕΠΥ). Στον αντίποδα βεβαίως βρισκόντουσαν 
εκείνοι που τόνιζαν ότι το παιχνίδι λόγω της 
εξάρτησης που δημιούργησε στα παιδιά απλά 
«αποχαυνώνει» τους ψυχικά υγιείς νέους με 
αποτέλεσμα κάποιοι ειδικοί και καθηγητές να 
ζητούν την πλήρη απαγόρευσή του μέσα στις 
σχολικές τάξεις. Το βασικό επιχείρημα των πο-
λέμιων των Fidget Spinner ήταν ότι τα παιδιά τη 
σήμερον ημέρα έχουν πάρα πολλές πηγές που 
τους τραβάνε την προσοχή (κινητά, κοινωνικά 
δίκτυα, ψηφιακά παιχνίδια) ώστε να θεωρείται 
ότι τα Fidget Spinners μόνο κακό είχαν να προ-
σφέρουν σε αυτή την εξίσωση, κι αυτό λόγω 
της μάλλον χαμηλής δεξιοτεχνίας που απαιτού-
σε το παιχνίδι από εκείνους που το επέλεγαν.

Η σύγκρουση για τα Fidget Spinners έφτασε πια 
στο απόγειο όταν τον Ιούνιο ο Βλαντιμίρ Πούτιν 
βρέθηκε πολύ κοντά στο σημείο να απαγορεύ-
σει το συγκεκριμένο παιχνίδι από την Ρωσία κα-
θώς το χρησιμοποιούσε η αντιπολίτευση για να 
προσελκύσει τους εκλογείς εν’ όψη των προε-
δρικών εκλογών της χώρας.

Η αρχh του τeλους
Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές τα 
Fidget Spinners δεν έχουν χαθεί ακόμη από τα 
παιδικά χέρια. Σίγουρα όμως δεν παρουσιάζουν 
και το έντονο ενδιαφέρον που είχαν κατά την 
άνοιξη. Έχουν όμως ήδη χάσει ένα πολύ μεγάλο 
μέρος του ενδιαφέροντός τους. Τα παιδικά μάτια 
τα έχουν δει σε κάθε σχήμα και χρώμα. Με τρεις 
πλευρές, με πέντε, με μεταλλικά χρώματα, με 
έντονους σχεδιασμούς, με διαφορετικά υλικά... 
Τα έχουν δει όμως να  βρίσκονται και παντού 
εκεί που κάποτε ήταν δύσκολο να βρεθούν. Τώρα 
κρέμονται κατά δεκάδες δίπλα στα ταμεία 
των Σούπερ Μάρκετ, ή τα δωρίζουν οι 
εφημερίδες, γεγονός που αποδεικνύ-
ει ότι το μάρκετινγκ έχει εκμεταλλευ-
τεί στο έπακρο αυτό το «Fad». Αυτή 
την ταχύτατη τρέλα που έρχεται ως 
καταιγίδα, αποχωρεί όμως με τον ίδιο 
ρυθμό όπως σχεδόν ήρθε. 

Σύμφωνα λοιπόν με τα ανάλογα στοι-
χεία που σας παραθέσαμε στην αρχή, 
στα μέσα του καλοκαιριού εμφανίστηκε 
η «κόπωση» του παιχνιδιού. Κι έτσι τα Fidget 
Spinner τον Ιούλιο βρέθηκαν να χάνουν δύο θέ-
σεις από το Top 20 της Amazon γεγονός που έχει 
χαρακτηριστεί από τους αναλυτές ως η στιγμή 
που το παιχνίδι «χτύπησε ταβάνι» και άρα ξε-

κινούσε η αναπόφευκτη πορεία του προς τα 
κάτω. Ταυτόχρονα και στο Google οι αναζητή-
σεις πολύ γρήγορα μειώθηκαν δείχνοντας ότι 
η «τρέλα» που λέγεται Fidget Spinner έφτασε 
στο τέλος της και πολύ απλά το παιχνίδι θα πά-
ρει τον «δρόμο» του για κάποιο συρτάρι πριν 
αντικατασταθεί από κάποια άλλη τρέλα που θα 
έρθει πολύ σύντομα. 

η ελληνικη «πινελια»  
  στο fidget spinner

Το Fidget Spinner αποδεικνύ-
εται ένα παιχνίδι που σίγουρα 
έχει περισσότερες δυνατότη-
τες από αυτές που πρωτοείδε 

κανείς σε αυτό όταν το πρωτοέπιασε στα χέρια 
του. Στην προσπάθεια των κατασκευαστών να 
κρατήσουν ζωντανό το «spin» για όσο περισσό-
τερο γίνεται, μία ελληνική επιχείρηση δημιούρ-
γησε το ελληνικό Spinner. Είναι το μοναδικό σε 
όλον στον κόσμο που μπορεί να περιστρέφεται 
και να ισορροπεί επάνω στην μύτη ενός στυ-
λό ή ενός μολυβιού. Πρόκειται για μία ελληνική 
πατέντα και κατασκευή από έναν Έλληνα κα-
τασκευαστή παιχνιδιών τον Γρηγόρη Περγαντή.

Το παιχνίδι ξεκινάει με τον κλασικό τρόπο και ο 
παίχτης περιστρέφει το Spinner στα δάχτυλα του 
με τον αντίχειρα να κρατάει κοντά στο σημείο 
υποδοχής που θα μπει η μύτη του στυλό. Μόλις 
δυναμώσει η περιστροφή , αμέσως βάζουμε την 
μύτη του στυλό στο σημείο υποδοχής-περιστρο-
φής κάτω από το Spinner και δίπλα στον αντίχει-
ρα και ταυτόχρονα το Spinner αφήνεται ελεύθερο 
να περιστρέφεται επάνω στην μύτη του στυλό.

Το Fidget Spinner  έφτασε στην Ελλάδα από τους 
εισαγωγείς του κλάδου, 

όμως η Ελληνική ευρε-
σιτεχνία το μετέτρε-
ψε σε ακροβατικό 
Spinner μοναδικό 
στον κόσμο και 
του έδωσε δυνα-
τότητες παιξίμα-
τος, που κανένα 
άλλο Spinner δεν 
μπορεί να προ-

σφέρει στο 
παιδί.
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Την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου στον ΣΕΒΠΠΑ πραγματο-
ποιήθηκαν αρχαιρεσίες που ανέδειξαν νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο. Στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογική 
διαδικασία, το Συμβούλιο συνήλθε σε σώμα αναθέτωντας 
στους παρακάτω εκλεγμένους τις θέσεις που προβλέπει 
το καταστατικό του Συνδέσμου.

Πρόεδρος:	 Ιωάννης	Παπαδόπουλος

Αντιπρόεδρος:	 Πολύδωρος	Τζες	

Γεν. Γραμματέας:	 Δημήτριος	Δενέγρης	

Ταμίας:	 Αναστάσης	Δεσύλλας	

Έφορος:	Χρήστος	Ρεμούνδος	

Μέλη:	 Νικόλαος	Γιανναδάκης,	 
	 Αναστάσιος		Λαζαρίδης	

Η νέα σύνθεση του  
Δ.Σ. του ΣΕΒΠΠΑ

Οι	επιχειρήσεις,	που	στήριξαν	αυτή	μας	την	πρωτοβουλία,	 
είναι	αλφαβητικά	οι	ακόλουθες:

AS COMPANY Α.Ε.

GIOCHI PREZIOSI HELLAS Α.Ε.

GO WIRELESS A.E.

JOHN HELLAS Ε.Π.Ε.

MATTEL A.E.B.E.

PLAYMOBIL HELLAS A.E.

ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ Ν. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. / FUN FASHION

ΓΚΟΥΦΗ ΣΤΑΡ

ΔΕΝΕΓΡΗΣ Δ. Β. & ΣΙΑ Ε.Ε. / LION BALLOONS & PARTY

ΔΕΣΥΛΛΑΣ Α. ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε. / ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΔΕΣΥΛΛΑΣ

ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.

ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Π.

ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ / Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΩΡΟΥ

ΛΙΜΝΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΜΙΚΕΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. / STAR

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. / REMOUNDO TOYS

ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ B. & M. A.E. / CHICCO

ΤΖΙΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ / A TOYS

ΤΣΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΧΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Β. Α.Ε.Γ.Ε.Ε.

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ N. A.E.B.E. / PHILOS TOYS

Ευχαριστούμε για την ευαισθησία τους  
και ευχόμαστε σε όλους Υγεία και Καλές Δουλειές.

Παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, συγκινητική 
ήταν και εφέτος η συμμετοχή των επιχειρήσεων που 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του ΣΕΒΠΠΑ για προσφορά 
παιχνιδιών και διαφόρων παιδικών ειδών σε παιδιά που 
έχουν ανάγκη. Μάλιστα τα προϊόντα που συγκεντρώθηκαν 
στα γραφεία του Συνδέσμου μας προσφέρθηκαν απλόχερα 
και με αγάπη από μία πληθώρα εταιριών, ξεπερνώντας 
κάθε προσδοκία μας.

Η κοινωνική δράση του Συνδέσμου Βιοτεχνών Παιδικών 
Παιχνιδιών και Αμαξών πραγματοποιήθηκε στις 22 Δε-
κεμβρίου 2016 με τα παιχνίδια να κατευθύνονται στα 
παιδιά που φιλοξενεί η«Κιβωτός του Κόσμου». Κεντρικό 
πρόσωπο στην γιορτή προσφοράς ήταν ο γνωστός τρα-
γουδιστής Κώστας Μαρτάκης, ο οποίος μοίρασε στα παιδιά 
παιχνίδια, σχολικά είδη, ρούχα και εποχικά είδη που είχαν 
συγκεντρωθεί όλες τις προηγούμενες ημέρες.



Διογκώνονται τα 
αιτήματα «μαύρων 
συναλλαγών»
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να 
θέσουμε υπόψη σας ένα σοβαρότατο 
θέμα το οποίο το τελευταίο διάστημα εμ-
φανίζει δραματική διόγκωση θέτοντας σε 
κίνδυνο την ορθή λειτουργία της αγοράς, 
τον ανταγωνισμό των επιχειρήσεων αλλά 
και τα δημόσια έσοδα.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στον 
Σύνδεσμό μας όλο και περισσότερα μέλη, 
το τελευταίο διάστημα παρατηρείται ένα 
έντονο φαινόμενο στην αγορά, που εδρά-
ζεται τόσο στην οικονομική κρίση, όσο και 
στο γεγονός ότι τα παιδικά παιχνίδια εξα-
κολουθούν να επιβαρύνονται ως είδος 
με τον υψηλότερο συντελεστή του Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας. Η εξοντωτική φορο-
λογία λοιπόν καταδικάζει την αγορά και 
τον κλάδο σε μαρασμό και ταυτόχρονα 
καλλιεργεί το έδαφος για αύξηση της φο-
ροδιαφυγής και φοροαποφυγής. 
Καθ’ όλο το 2016 αλλά και κατά το εξάμη-
νο του 2017 που έχει παρέλθει, όλο και πε-
ρισσότεροι προμηθευτές και πελάτες των 
Βιοτεχνιών Παιδικών Παιχνιδιών ζητούν να 
προχωρούν σε συνεργασίες και αγορές 
εμπορευμάτων χωρίς τα απαραίτητα πα-
ραστατικά, θέλοντας έτσι να αποφύγουν 
την επιβάρυνση του ΦΠΑ, τον οποίο προ-
φανώς και αδυνατούν να αποδώσουν 
στην κράτος σε αγορές που εκτελούν 
ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες.
Θεωρούμε ότι το φαινόμενο είναι ιδιαίτε-
ρα έντονο και θα πρέπει να θορυβήσει το 
Υπουργείο σας, καθώς η γενίκευσή του 
θα φέρει πολύ μεγάλη αναστάτωση στην 
αγορά, αλλά και θα επηρεάσει έντονα τα 
έσοδα του κράτους που στηρίζονται σε 
πολύ μεγάλο βαθμό στην είσπραξη του 
ΦΠΑ. Είναι αυτονόητο για τους επιχειρη-
ματίες – μέλη μας ότι οφείλουν να σέβο-
νται τους νόμους και να μην συμπεριφέ-
ρονται με τρόπο που πλήττει την εθνική οι-
κονομία, το νόμιμο εμπόριο αλλά και τους 
συνεπείς συναδέλφους τους. 
Ως εκ τούτου θα θέλαμε να σας εκφρά-
σουμε την πάγια θέση μας, που είναι η 
εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά 
για τη μη έκδοση τιμολογίων ή ανακριβών 
τιμολογίων πώλησης, έτσι ώστε να εκλεί-
ψουν τέτοιου είδους φαινόμενα και να ξε-
καθαρίσει η ήρα από το στάρι. 

Tο μοναδικό στον κόσμο 
που ισορροπεί επάνω σε 

στυλό ή σε μολύβι

Περιστρέφουμε το spinner στα 
δαχτυλά μας με τον αντίχειρα 

στο σημείο υποδοχής

Μόλις αρχίσει η 
περιστροφή βάζουμε 
την μύτη του στυλό 

στο σημείο υποδοχής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΕΝΤΑ

GREC-TOYS
τηλ. 698 7490 108

Παράγεται στην 
Ελλάδα απο την

Eλληνική 
ευρεσιτεχνία

ακατάλληλο για παιδιά
κάτω των 36 μηνών
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H NEXT 
αναβιώνει τα 

ιστορικά παζλ 
της

ΜΙΚΑ

H NEXT ξανακατασκευάζει στην Ελλάδα, τα παζλ της ιστορικής ελληνικής εταιρίας ΜΙΚΑ.
Η ΜΙΚΑ, ήταν ο μεγαλύτερος κατασκευαστής παζλ και επιτραπέζιων παιχνιδιών στην 
Ελλάδα, μεταξύ 1980 & 2010, κατέχοντας εως και το 70% της ελληνικής αγοράς & αντα-
γωνιζόμενη επάξια, τα αντίστοιχα εισαγόμενα προϊόντα.
Η ΝΕΧΤ ξεκινάει με τη διαχρονική σειρά παζλ 20 έως 100 τεμαχίων FAIRYTALES, με 
θέματα από αγαπημένα παραμύθια και δώρο το παραμυθάκι, με την εκπληκτική εικο-
νογράφηση του Διονύση Καραβία.
Η ΝΕΧΤ κατασκευάζει στην Ελλάδα, εδώ και 23 χρόνια, μεγάλη ποικιλία ποιοτικών και 
καλαίσθητων προϊόντων από χαρτί: τετράδια, ημερολόγια, είδη αρχειοθέτησης, τσά-
ντες και κουτιά δώρου,  
παζλ και επιτραπέζια παιχνίδια. Τα παζλ της ΜΙΚΑ θα προστεθούν στα παζλ, που ήδη 
κατασκευάζει η ΝΕΧΤ, με στόχο τη μείωση των εισαγωγών παζλ στην Ελλάδα και την 
ανάπτυξη εκ νέου, της ελληνικής παραγωγής παζλ.
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Μ
ικρότερη ανάπτυξη από εκείνη που προβλέπει η Κυβέρνηση ανακοίνωσε 
στην έκθεσή του για την Ελληνική Οικονομία το Ίδρυμα Οικονομικών και 
Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ΑΕΠ θα αυξη-

θεί φέτος κατά 1,5% ίσως και με χαμηλότερο ρυθμό, νούμερα που απέχουν από 
την πρόβλεψη για ανάπτυξη 1,8% που ανέγραψε το Υπουργείο Οικονομικών στο 
Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα που κατέθεσε στους δανειστές. 

ΕΚΘΕΣΗ 
ΙΟΒΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ  

οι ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ  
από τις ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Σύμφωνα με την έκθεση, η ολοκλήρωση της δεύτερης 
αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος διάσωσης, 
μειώνει την αβεβαιότητα που είχε προκληθεί όλο το 
προηγούμενο διάστημα κατά το οποίο είχαν παγώσει 
οι συζητήσεις. Παράλληλα, η συζήτηση γύρω από 
τον επαναπροσδιορισμό των όρων εξυπηρέτησης του 
δανείου του EFSF και η πιθανή έγκριση της χρηματο-
δότησης της Ελλάδας από το ΔΝΤ, αναμένεται ότι θα 
βελτιώσει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών προς 
τη χώρα μας διορθώνοντας την εικόνα όσον αφορά την 
βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών της Ελλάδας.

«Η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης απομα-

κρύνει την αβεβαιότητα, ενισχύει την εμπιστοσύνη 
και δημιουργεί προϋποθέσεις για την επαναφορά της 
οικονομίας μας στην κανονικότητα», τόνισε κατά την 
παρουσίαση της Έκθεσης ο πρόεδρος του ΙΟΒΕ, Τάκης 
Αθανασόπουλος και πρόσθεσε: «Είναι γεγονός ότι σε 
έναν χρόνο από σήμερα, το πρόγραμμα τελειώνει. Αυτό 
που πρέπει να γίνει είναι μία πολύ μεγάλη προσπάθεια 
από όλους (την πολιτική ηγεσία, τις επιχειρήσεις, τους 
θεσμικούς φορείς και τους πολίτες) να μην παγιδευ-
τούμε στο τέλμα της οικονομικής στασιμότητας. Όλοι 
μας πρέπει να προσπαθήσουμε να επιδιώξουμε την 
επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, όπως έχουν 
κάνει άλλες χώρες. Για να το πετύχουμε αυτό θα πρέ-

Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής
Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, Eurostat



πει να παραδειγματιστούμε από χώρες, οι οποίες στο 
πρόσφατο παρελθόν βρέθηκαν στην ίδια δύσκολη 
θέση όπως και η Ελλάδα και κατάφεραν σύντομα να 
πετύχουν αξιοζήλευτες επιδόσεις (π.χ. Εσθονία και 
Τσεχία). Πρέπει εμείς να απεγκλωβιστούμε από τους 
κοινωνικούς προβληματισμούς του περασμένου αιώνα. 
Μόνο έτσι θα πετύχουμε τη μείωση του χρέους και την 
επιδιωκόμενη κοινωνική ευημερία».

Για το 2017 το Ίδρυμα θεωρεί ότι θα υπάρξει κάμ-
ψη της ανεργίας καθώς θα σημειωθεί ενίσχυση της 
απασχόλησης σε εξωστρεφείς κλάδους, κυρίως της 
μεταποίησης, αλλά και του Τουρισμού. Αυτή η εξέλιξη 
υπολογίστηκε ότι θα ενισχυθεί και από την ολοκλήρω-
ση της αξιολόγησης και τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά 
εργασίας που εξακολουθούν να ζητούν επιτακτικά οι 
δανειστές. Επίσης αναμένεται να παρατηρηθεί και ενί-
σχυση των τιμών, με τον πληθωρισμό να αναμένεται 
ότι θα φτάσει στο 1,5% επηρεασμένος κυρίως από την 
αύξηση των έμμεσων φόρων και την επιβολή νέων, 
αλλά ταυτόχρονα και την προβλεπόμενη αύξηση της 
τιμής του πετρελαίου.

Το οικονομικό κλίμα
Μετά την πτώση που καταγράφηκε την περα-
σμένη άνοιξη, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος 

ανέκαμψε το καλοκαίρι φτάνοντας στις 94 μονάδες 
(από 93,2 που ήταν τον προηγούμενο μήνα).

Στους επιμέρους επιχειρηματικούς τομείς, καταγράφε-
ται βελτίωση προσδοκιών στη Βιομηχανία, τις Κατα-
σκευές και τις Υπηρεσίες, ενώ αντίθετα επιδεινώνεται το 
κλίμα στο Λιανικό Εμπόριο. Όσον αφορά τα νοικοκυριά, 
η καταναλωτική εμπιστοσύνη κινείται ανοδικά. Είναι 
εύλογο πώς η ολοκλήρωση της αξιολόγησης επηρέα-
σε θετικά τις προσδοκίες κυρίως στον επιχειρηματικό 
τομέα, αν και όχι στην έκταση που ίσως αναμενόταν. 
Άλλωστε, ενώ δεν έχει υπάρξει εκτροχιασμός της οι-
κονομίας αλλά, αντίθετα, το πρόγραμμα εκτελείται, δεν 
έχουν επέλθει εξελίξεις που να δημιουργούν μια ισχυρή 

αναπτυξιακή δυναμική και ανάλογες προσδοκίες. Στην 
εκκίνηση του τρίτου τριμήνου του έτους -μιας σημαντι-
κή περιόδου για την οικονομία λόγω των τουριστικών 
εισροών- η εικόνα της οικονομίας παραμένει σταθερή 
και οι προσδοκίες ουσιαστικά στάσιμες. Πάντως, με δε-
δομένο ότι το Φθινόπωρο είναι η περίοδος που θα έχει 
αποσαφηνιστεί η δυναμική της οικονομίας, αναμένεται 
μία άμβλυνση της αβεβαιότητας όσον αφορά την με-
σοπρόθεσμη χρηματοδότηση της χώρας, γεγονός που 
αναμένεται να βελτιώσει την προσέλκυση επενδύσεων 
και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Επίσης στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, καταγρά-
φεται σημαντική βελτίωση του δυσμενούς ισοζυγίου 
για τις προβλέψεις της ανεργίας, με νοικοκυριά να 
αναμένουν όμως επιδείνωση της κατάστασης τους με 
τις προθέσεις για αποταμίευση να παραμένουν στα 
ίδια επίπεδα.

Λιανεμπόριο 
Παρά τις γενικότερα θετικές προβλέψεις που 
καταγράφονται στην έκθεση του ΙΟΒΕ, στο 

λιανεμπόριο υπάρχει επιδείνωση στις επιχειρηματικές 
προσδοκίες καθώς εξασθενεί η αισιοδοξία για τις πω-
λήσεις της επόμενης περιόδου.

Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στο Λιανικό 
Εμπόριο κινήθηκε πτωτικά τον Ιούνιο, στις 90 μονάδες, 
(από 96,4 τον προηγούμενο μήνα) χαμηλότερα και 
σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή του επίδοση 
(100,6). Από τις κύριες μεταβλητές του δείκτη, οι 
εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις βελτιώνονται 
οριακά, ενώ οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέ-
λιξή τους επιδεινώνονται, με τις εκτιμήσεις για το ύψος 
των αποθεμάτων να κινούνται ανοδικά. Οι αρνητικές 
εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για τις τρέχουσες πωλή-
σεις τους αμβλύνονται οριακά, με το σχετικό δείκτη να 
κινείται στις -5 μονάδες και το 35% των επιχειρήσεων 
να δηλώνει αυξημένες πωλήσεις, έναντι ενός 40% που 
αναφέρει το αντίθετο. 

Δείκτης Οικονομικού Κλίματος
Πηγές: ΙΟΒΕ, European Commission
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Οι καλύτερες επιχειρήσεις της πραγματικής 
οικονομίας, οι «Πρωταγωνιστές» της αγοράς 
βραβεύτηκαν στις 15 Μαΐου στην τρίτη κατά 
σειρά ετήσια επίσημη εκδήλωση με τίτλο: 

«Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας». Την 
διοργάνωση έκανε η Direction Business Network 
και ανάμεσα στους εκπροσώπους των καλύτερων 
επιχειρήσεων της Ελλάδας, στην κατάμεστη αίθουσα 
Banquet του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, βρέθηκαν 
και οι άνθρωποι της Μουστάκας Ν. Γεώργιος ΑΕΒΕ. 
Το βασικό χαρακτηριστικό για την επιλογή των πρωτα-
θλητών του ελληνικού επιχειρείν ήταν η ικανότητά τους, 
εν μέσω τεράστιων προκλήσεων, να κατορθώσουν να 
αυξήσουν σημαντικά τα βασικά οικονομικά τους μεγέθη. 
Οι Greek Business Champions, οι επιχειρήσεις που 
βραβεύθηκαν δηλαδή στη συγκεκριμένη κατηγορία, 
παρά τη συνεχή όξυνση της ύφεσης, κατάφεραν να 
ανακαλύψουν τις απαντήσεις στα προβλήματα και να 
προχωρήσουν μπροστά. Πρόκειται για επιχειρήσεις 
που την περασμένη διετία, 2013 - 2015, κατόρθωσαν να 
αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους πάνω από 20% και 
παράλληλα να αυξήσουν τα κέρδη τους περισσότερο από 
50%. Έτσι λοιπόν, παρουσία 550 υψηλόβαθμων στελε-
χών, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Μουστάκας ΑΕΒΕ, ο κ. 
Νίκος Μουστάκας έλαβε από τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ κ. 
Αντώνη Μακρή, την διάκριση της εταιρίας και δήλωσε: 
«Η διάκριση με την οποία τιμηθήκαμε, αποτελεί 
οπωσδήποτε μια αναγνώριση αλλά ταυτόχρονα και μια 
δέσμευση για τα παιχνιδάδικα Μουστάκας. Αναγνώ-
ριση, γιατί παρ’ όλες τις δυσκολίες της οικονομικής 
συγκυρίας των τελευταίων χρόνων, η εταιρεία μας 
ακολούθησε μια στρατηγική η οποία στόχευε στην 
ανάπτυξη, επενδύοντας τόσο σε νέα καταστήματα όσο 
και σε ανθρώπινο δυναμικό. Και αισθανόμαστε και 
περηφάνια και δικαίωση για την επιλογή μας αυτή. 
Η διάκριση αυτή όμως αποτελεί παράλληλα και μια 
δέσμευση για το μέλλον. Δέσμευση να συνεχίσουμε 
στην ίδια κατεύθυνση, δέσμευση να συνεχίσουμε να 
βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας και να συνεχίσουμε με 
την ίδια υπευθυνότητα να προσεγγίζουμε το παιδί και 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ 
Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕΒΕ
Ανάμεσα στους 
Πρωταγωνιστές της  
Ελληνικής Οικονομίας

τις ανάγκες του για ποιοτικό παιχνίδι. Αφιερώνουμε 
αυτή τη διάκριση σε όλους τους ανθρώπους μας και 
σε όλους όσους μας εμπιστεύονται και συμπράττουν, 
ώστε νικητής να βγαίνει πάντα το παιχνίδι!».
Αξίζει να αναφέρουμε ότι την κορυφαία διάκριση, 
«Επιχείρηση της Χρονιάς 2016» έλαβε η Ι. & Σ. Σκλα-
βενίτης. Η συγκεκριμένη διάκριση προέκυψε από το 
ίδιο το ελληνικό επιχειρείν, καθώς για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία μεταξύ 
5.500 υψηλόβαθμων στελεχών από τις μεγαλύτερες 
ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίοι με την ψήφο τους 
επέλεξαν την επιχείρηση που τιμήθηκε με αυτό τον 
τρόπο. Επίσης, αριστείο διεθνούς επιχειρηματία έλαβε 
ο κ. Γαβριήλ Χαλεπλής, ενώ ως ιστορική επιχείρηση 
αναδείχθηκαν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία. 
Διακρίσεις έλαβαν επίσης, η Lamda Development, 
η Παπαστράτος ΑΒΕΣ, η Kleemann Hellas, η Καπνο-
βιομηχανία Καρέλιας, η Λάμψα και η Παπουτσάνης 
ΑΒΕΕ Παρουσιάστρια της εκδήλωσης ήταν η δημο-
σιογράφος κα. Ρίτσα Μπιζόγλη, ενώ πρώτος μίλησε 
ο εκδότης - διευθυντής της Direction Business 
Network, κ. Ευάγγελος Παπαλιός, που υπογράμμισε 
πως «βραβεύθηκαν οι επιχειρήσεις που θα δείξουν 
το δρόμο της ανάκαμψης και θα ηγηθούν της νέας 
εποχής στην ελληνική οικονομία. Οι εταιρείες που 
πάλεψαν μέσα στα χρόνια της μεγαλύτερης ύφεσης 
που γνώρισε μεταπολεμικά η χώρα μας και αναδεί-
χθηκαν σε πραγματικούς Πρωταγωνιστές».

Η εικόνα της Μουστάκας Ν. Γεώργιος ΑΕΒΕ

Κύκλος εργασιών 2016: 44.602.419

Κύκλος εργασιών 2013: 30.839.164

Μεταβολή 2013 / 2016: 44,63%

Κέρδη προ φόρων 2015: 3.176.613

Κέρδη προ φόρων 2013: 1.880.016

Μεταβολή 2013 / 2015: 68,96%
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ÐËÁÍÇÔÁÑÉÁ êáé Üëëá
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αλλοίωση και φυσικά την πλαστογραφία. Επίσης, σε 
συνδυασμό με τη χρονοσήμανση εξασφαλίζει επιπλέ-
ον τη μη αποποίηση ευθύνης του υπογράφοντα.

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) 
είναι εκείνη που ανέλαβε τον ρόλο της “αρχής εγ-
γραφής” των ψηφιακών υπογραφών, ενώ τα κατά 
τόπους Επιμελητήρια λειτουργούν «ως εντεταλμένα 
γραφεία», και προσφέρουν στην επιχειρηματική κοι-
νότητα, την δυνατότητα εγγραφής - ταυτοποίησης και 
ενεργοποίησης της ψηφιακής υπογραφής νέας γε-
νιάς. Η υπηρεσία αυτή αποτελεί μία εξαιρετικά σημα-
ντική προσπάθεια αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού 
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχουν οι Επι-
μελητηριακοί Φορείς της χώρας στα μέλη τους, για 
την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών των 
επιχειρήσεων και της ηλεκτρονικής έκδοσης και δι-
ακίνησης των εγγράφων μέσω της εφαρμογής και 
χρήσης ψηφιακών υπογραφών.

Απόκτηση Ψηφιακής Υπογραφής 
από το ΕΒΕΑ
Το ΕΒΕΑ προσφέρει στις επιχειρήσεις μια σύγχρονη και 
ιδιαίτερα ανταγωνιστική λύση απομακρυσμένης ψηφια-
κής υπογραφής. Ο ιδιοκτήτης του ψηφιακού πιστοποιη-
τικού του ΕΒΕΑ δεν χρειάζεται να έχει στην κατοχή του 
κάποια ειδική συσκευή δημιουργίας υπογραφής, αλλά 
χρησιμοποιεί μία άυλη διάταξη ασφάλειας η οποία εί-
ναι βασισμένη σε πρότυπα Public Key Infrastructure 
(PKI) και επιτρέπει την επικύρωση των εγγράφων από 
οποιονδήποτε, οπουδήποτε και οποτεδήποτε και η οποία 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 ΝΕΑΣ
ΓΕΝΙΑΣ

Τί είναι και πώς να την αποκτήσετε
Η ψηφιακή υπογραφή δεν είναι κάτι καινούριο. Ήδη από 
το 2011 έχει κάνει την εμφάνισή της στην Ελλάδα ενώ 
από της αρχές της προηγούμενης δεκαετίας απασχολεί 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μία προσπάθεια να αντιμετω-
πιστεί η ανάγκη πιστοποίησης της αυθεντικότητας ενός 
εγγράφου που διακινείται μέσω του Internet. Από τη μία 
η ανάπτυξη των συναλλαγών μέσω του Διαδικτύου και 
η χρήση του Internet ως μέσου ανταλλαγής εγγράφων 
από την άλλη εμφάνισε πολλά πλεονεκτήματα με κυριό-
τερο φυσικά τη μείωση του κόστους και του χρόνου που 
απαιτείται σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο. Αυτό 
όμως έφερε στο προσκήνιο και ένα βασικό πρόβλημα: 
Με ποιο τρόπο τακτοποιείται ο αποστολέας του εγγρά-
φου; Πως είναι σίγουρος ο παραλήπτης ότι εκείνος με 
τον οποίο συναλλάσσεται είναι αυτός που υποστηρίζει 
ότι είναι; Αυτό ακριβώς το πρόβλημα έρχεται να λύσει η 
χρήση της ψηφιακής υπογραφής. 

Πρόκειται για ένα αλγοριθμικό σύστημα που χρησιμο-
ποιείται για την απόδειξη της γνησιότητας και της προ-
έλευσης ενός ψηφιακού μηνύματος ή εγγράφου. Μια 
έγκυρη ηλεκτρονική υπογραφή δίνει στον παραλή-
πτη την διαβεβαίωση ότι το έγγραφο ή το μήνυμα στο 
οποίο έχει ενσωματωθεί, ανήκει στον συντάκτη που το 
υπέγραψε ψηφιακά και ότι δεν παραποιήθηκε κατά την 
ηλεκτρονική διαδρομή του. Κι αυτό διότι οποιαδήποτε 
αλλαγή γίνει στο ηλεκτρονικό έγγραφο μετά την υπο-
γραφή, η παρέμβαση αυτή ακυρώνει την ηλεκτρονική 
υπογραφή, προστατεύοντάς έτσι το έγγραφο από την 
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συνεργάζεται άψογα με όλες τις δημοφιλείς μορφές εγ-
γράφων και επιχειρηματικών εφαρμογών.

Η δημιουργία εξ αποστάσεως ψηφιακών υπογρα-
φών λύνει το μεγάλο πρόβλημα που προκαλεί η δια-
χείριση και η τεχνική υποστήριξη των έξυπνων καρ-
τών ή των USB tokens, απελευθερώνοντας το χρή-
στη από τους τεχνολογικούς περιορισμούς της τερ-
ματικής συσκευής που χρησιμοποιεί. Επιτρέπει την 
εύκολη κλιμάκωση της εφαρμογής των ψηφιακών 
υπογραφών, ανεξάρτητα του αριθμού των χρηστών 
του φορέα ή της γεωγραφικής τους θέσης. Η κάθε 
επιχείρηση μπορεί να υιοθετήσει νέες λύσεις όπως 
το Bring Your Own Device (BYOD) ή το Choose Your 
Own Device (CYOD), παρέχοντας μέγιστη ασφάλεια 
και ευελιξία στη διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών 
εγγράφων.

Για την υποστήριξη των ενδιαφερομένων επιχειρήσε-
ων – μελών στην ενεργοποίηση της Ψηφιακής Υπο-
γραφής τους, το ΕΒΕΑ έχει δημιουργήσει ειδική «Ψη-
φιακή Γωνιά» στο Επιμελητήριο, με εκπαιδευμένο 
προσωπικό που θα συνδράμει την κάθε επιχείρηση-
μέλος, στην απόκτηση και χρήση της άυλης ψηφιακής 
υπογραφής.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα 
της ψηφιακής υπογραφής νέας γενιάς;

Έχει νομική ισχύ ισοδύναμη με την ιδιόχειρη υπο-
γραφή.

Ο κάτοχος άυλης ψηφιακής υπογραφής μπορεί 
να υπογράψει ηλεκτρονικά ένα ψηφιακό έγγραφο 
από κάθε τύπου συσκευή (desktop, laptop, tablet, 
smartphone) και χρειάζεται να έχει μόνο σύνδεση 
στο διαδίκτυο, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση 
επιπλέον ειδικού λογισμικού (driver).

Επιτρέπει σημαντική μείωση κόστους και εξοικο-
νόμηση χρόνου

Είναι ιδιαίτερα εύκολη στη χρήση της

Το κόστος απόκτησης της άυλης ψηφιακής υπο-
γραφής είναι φθηνότερο κατά περίπου 30% από 
την κλασική ψηφιακή υπογραφή

Έχει 5ετή διάρκεια ισχύος

Είναι αναγνωρισμένη σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Αποκτάται πολύ εύκολα με μια μόνο επίσκεψη στο 
οικείο Επιμελητήριο.

Για το One Time Password (κωδικός μιας χρήσης), 
ο κάτοχος δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει κά-
ποιο usb stick, αλλά το σύστημα αποστέλλει αυ-
τόματα στο κινητό του τηλέφωνο τον απαραίτητο 
κωδικό.

Διαδικασία απόκτησης ψηφιακής 
υπογραφής νέας γενιάς (ΨΥ)
Πρώτο βήμα - ηλεκτρονική υποβολή αίτησης

A) Υποβολή ηλεκτρονική αίτησης στη σελίδα της Κε-

ντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων που έχει δημιουρ-
γηθεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών 
http://apps.uhc.gr/digitalsignatures/dsrequest

B) Εγγραφή στην διαδικτυακή πύλη «ΕΡΜΗΣ» 
(www.ermis.gov.gr). Πέραν της υποβολής της αί-
τησή σας, θα πρέπει υποχρεωτικά να τυπώστε την 
αίτηση - υπεύθυνη δήλωση.

Σημαντικό: Για την είσοδό σας στον ΕΡΜΗ θα χρει-
αστείτε τους προσωπικούς κωδικούς TAXISNET για 
φορολογική χρήση (ΦΠΑ).

Δεύτερο βήμα - έλεγχος ταμειακής ενημερότητας

Ο υπάλληλος του Επιμελητηρίου που δηλώθηκε 
στην αίτηση, ενημερώνεται για την αίτηση του εν-
διαφερόμενου και ελέγχει αν είναι μέλος του Επι-
μελητηρίου και ταμειακά ενήμερος.

Αν όλα είναι ΟΚ, το σύστημα αποστέλλει αυτόμα-
τα στον ενδιαφερόμενο μήνυμα, με την ταυτότητα 
πληρωμής (ΗΚΠ), του κόστους απόκτησης της ΨΥ 
και τον ενημερώνει, ότι με επόμενο μήνυμα θα 
κληθεί στο Επιμελητήριο για την ταυτοποίηση και 
ενεργοποίηση της ΨΥ.

Αν υπάρχουν ταμειακές εκκρεμότητες, το σύστημα 
αποστέλλει αυτόματα σχετική ενημέρωση προς δι-
εκπεραίωση.

Τρίτο βήμα - ηλεκτρονική πληρωμή  
του κόστους απόκτησης ΨΥ

Με την ενημέρωση των πληρωμών από το διατρα-
πεζικό σύστημα ΔΙΑΣ, το σύστημα αποστέλλει αυ-
τόματα στον ενδιαφερόμενο μήνυμα, να προσέλθει 
στο Επιμελητήριο για την ταυτοποίηση και ενεργο-
ποίηση της ΨΥ.

Τέταρτο βήμα - ταυτοποίηση & ενεργοποίηση

Με την επίσκεψη του ενδιαφερόμενου στο Επιμε-
λητήριο, ο αρμόδιος υπάλληλος τον τακτοποιεί με 
την ταυτότητά του (μέσα από το site «ΕΡΜΗΣ»), 
σαρώνει και αποθηκεύει στην εφαρμογή, την υπο-
γεγραμμένη αίτηση – υπεύθυνη δήλωση και την 
φωτοτυπία της ταυτότητάς του.

Προσοχή! η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση πρέπει να 
υπογράφεται με την παρουσία σας στο Επιμελητή-
ριο.

Η ενεργοποίηση της ΨΥ μπορεί να γίνει  
με δυο τρόπους: 

α) στο Επιμελητήριο με την βοήθεια του αρμόδιου 
υπαλλήλου, από ειδική θέση εργασίας,

β) στις εγκαταστάσεις του ενδιαφερόμενου με ειδι-
κές γραπτές οδηγίες.

Η διάρκεια των ψηφιακών πιστοποιητικών και της 
υπηρεσίας/άδειας χρήσης της Ασφαλούς Διάταξης 
Υπογραφής είναι 5 έτη και το συνολικό κόστος  ανέρ-
χεται στα 99 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του 
Φ.Π.Α. 24%.





  40    –   ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ & ΑΜΑΞΩΝ

Σε περισσότερες από 2.000 Μικρομεσαίες Επιχει-
ρήσεις πρόκειται να διοχετευθούν 420 εκατομμύρια 
ευρώ, ως μέρος των τεσσάρων συμβάσεων που έχει 
υπογράψει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΑΕ) 
με τις τράπεζες Alpha Bank και Πειραιώς. Η εξέλιξη 
αυτή, που αναμένεται να δώσει μία ανάσα στις ΜμΕ οι 
οποίες αδυνατούν τα τελευταία χρόνια να βρουν λύση 
στο ζήτημα της ρευστότητας, κατέστη δυνατή χάρη 
στη στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών 
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). Το ΕΤΣΕ έχει θεσπιστεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι ο κεντρικός πυλώνας 
του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Το επωνο-
μαζόμενο και «Σχέδιο Γιούνκερ». Συνολικά αυτό το 
Σχέδιο αναμένεται να κινητοποιήσει επενδύσεις στην 
Ελλάδα ύψους άνω των 3 δισ. ευρώ ενώ το κονδύλι για 
όλη την Ευρώπη θα ξεπεράσει τα 183 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις συμβάσεις που υπογράφηκαν στο 
πλαίσιο του «Σχεδίου Γιούνκερ» οι δύο τράπεζες έχουν 
τη δυνατότητα να χορηγήσουν δάνεια με σημαντικά 
μειωμένες απαιτήσεις εξασφαλίσεων στο πλαίσιο του 
προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COSME. 
Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα για στήριξη καινο-
τόμων επιχειρήσεων μέσα από το πρόγραμμα για την 
Έρευνα και την Καινοτομία της ΕΕ «Ορίζοντας 2020». 
Σε αυτό το πρόγραμμα εντάσσεται η πρωτοβουλία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής «InnovFin – Χρηματοδοτήσεις 
της ΕΕ για την Καινοτομία».

 

Κατά την τελετή υπογραφής των συμβάσεων τον 
περασμένο Απρίλιο, ο Ευρωπαίος Επίτροπος κ. 
Δημήτρης Αβραμόπουλος, αρμόδιος για τη μετανά-
στευση, τις εσωτερικές υποθέσεις και την ιθαγένεια, 
δήλωσε: «Η διευκόλυνση της πρόσβασης των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση είναι 
καίριο στοιχείο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την ενίσχυση της απασχόλησης και της 
οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα, και συνολικά 
στην Ευρώπη. Οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις ήδη επωφελούνται από δάνεια στο πλαίσιο του 
Σχεδίου Γιούνκερ. Οι συμβάσεις που υπογράφηκαν 
σήμερα θα δώσουν τη δυνατότητα σε περισσότερες 
από 2 000 ΜμΕ να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις για 
την επέκτασή τους, την ανάπτυξη καινοτομιών και 
τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, συμβάλλοντας 
με τον τρόπο αυτόν στην οικονομική ανάκαμψη της 
Ελλάδας».

 Το Επενδυτικό Σχέδιο Γιούνκερ είναι μια από 
τις κορυφαίες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Κύριος στόχος του είναι η τόνωση των 
επενδύσεων για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης 
και την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, με 
εξυπνότερη χρήση νέων και υφιστάμενων χρηματο-
δοτικών πόρων, άρση των εμποδίων στις επενδύσεις 
και παροχή προβολής και τεχνικής βοήθειας σε 
επενδυτικά σχέδια.

Ο κεντρικός πυλώνας του Επενδυτικού Σχεδίου 
για την Ευρώπη είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατη-
γικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). Το Ταμείο αυτό παρέχει 
εγγυήσεις πρώτης ζημίας, οι οποίες επιτρέπουν στην 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) να επενδύει 
σε περισσότερα, και συχνά υψηλότερου κινδύνου, 
έργα. Το ΕΤΣΕ παρουσιάζει ήδη απτά αποτελέσματα. 
Τα έργα και οι συμβάσεις που έχουν εγκριθεί μέχρι 
στιγμής για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ 
αναμένεται να στηρίξουν πάνω από 425.000 ΜμΕ στα 
28 κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκό  
Ταμείο 
Επενδύσεων

    420 εκατ. €  
σε 2.000  
ελληνικές  
επιχειρήσεις



  Τί είναι το ΕΤΑΕ

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΑΕ) 
ανήκει στον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων. Κύρια αποστολή του είναι να στηρίζει 
τις ευρωπαϊκές πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις διευκολύνοντας την πρόσβασή 
τους σε χρηματοδότηση. Το ΕΤΑΕ σχεδιάζει και 
αναπτύσσει μέσα παροχής επιχειρηματικών κε-
φαλαίων και κεφαλαίων ανάπτυξης, εγγυήσεων 
και μικροχρηματοδότησης, τα οποία απευθύνο-
νται ειδικά στον συγκεκριμένο τομέα της αγοράς. 
Με τη δραστηριότητά του αυτή, το ΕΤΑΕ προάγει 
τους στόχους της ΕΕ που αφορούν τη στήριξη 
της καινοτομίας, της έρευνας και ανάπτυξης, της 
επιχειρηματικότητας, της οικονομικής μεγέθυνσης 
και της απασχόλησης.

 Τί είναι το COSME

 Το COSME είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις. Καλύπτει την περίοδο 
2014-2020 και έχει συνολικό προϋπολογισμό 2,3 
δισ. ευρώ. Ποσοστό τουλάχιστον 60% του προγράμ-
ματος θα χρησιμοποιηθεί για τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης των ευρωπαϊκών ΜμΕ σε χρηματοδό-
τηση, μέσω δύο χρηματοπιστωτικών εργαλείων. Ο 
μηχανισμός εγγύησης δανείων του COSME επιτρέ-
πει την παροχή εγγυήσεων και αντεγγυήσεων προς 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ώστε να μπορούν να 
παρέχουν περισσότερα δάνεια και χρηματοδοτικές 
μισθώσεις σε ΜμΕ. Ο μηχανισμός αυτός περι-
λαμβάνει επίσης την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίων 
πιστώσεων που έχουν χορηγηθεί σε ΜμΕ. 

Για πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις της ΕΕ, οι 
επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με επιλεγ-
μένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη χώρα τους, 
ενώ περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στο 
http://europa.eu/youreurope/business/funding-
grants/access-to-finance/index_el.htm

 Τι είναι το InnovFin

 Ο μηχανισμός εγγυήσεων InnovFin για τις ΜμΕ 
παρέχει εγγυήσεις και αντεγγυήσεις για δάνεια 
ύψους από 25.000 ευρώ έως και 7,5 εκατ. ευρώ, 
ώστε να διευκολύνει την πρόσβαση των καινοτό-
μων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των επιχει-
ρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης (με προσωπικό 
μέχρι 499 ατόμων) σε δανειακή χρηματοδότηση. 
Τελεί υπό τη διαχείριση του ΕΤΑΕ και εφαρμόζεται 
μέσω ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών φορέων 
– τραπεζών και άλλων οργανισμών – στα κράτη 
μέλη και στις συνδεδεμένες χώρες. Μέσω του 
μηχανισμού αυτού, οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστω-
τικοί φορείς καλύπτονται με εγγύηση της ΕΕ και 
του ΕΤΑΕ για μέρος των τυχόν ζημιών 
τους από δανειακές χρηματοδοτήσεις 
που εντάσσονται στο μηχανισμό.

 



Την αξία του πραγματικού παιχνιδιού, της ουσιαστικής 
επαφής των παιδιών με τους γονείς και της κοινωνικής 
τους ένταξης καταδεικνύει η πρόσφατη αύξηση της 
εμφάνισης διαδικτυακών «παιχνιδιών» που στοχεύουν 
να παγιδεύσουν στα δίχτυα τους έφηβους. Το χαρα-
κτηριστικότερο από αυτά τα παιχνίδια είναι η «Γαλάζια 
Φάλαινα» ένα «παιχνίδι» που μέσω των κοινωνικών 
μέσων δικτύωσης στοχεύει στον απόλυτο εξουσιασμό 
παιδιών που παρουσιάζουν διαταραγμένη ψυχολογική 
σύνθεση. Όπως εξήγησε μιλώντας στην ιστοσελίδα 
ethnos.gr η ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια, Δήμητρα 
Σφήκα, τα «θύματα» είναι συνήθως έφηβοι με ιδιαίτερα 
χαμηλή αυτοεκτίμηση, μη ρεαλιστική προσαρμογή στην 
πραγματικότητα και μεγάλη «δυσπροσαρμοστία». 

Το «Blue Whale Challenge», ή απλά η «Γαλάζια Φάλαι-
να», φέρεται να σχετίζεται με 130 αυτοκτονίες ευάλωτων 
εφήβων στη Ρωσία, ενώ έχει απλώσει τα πλοκάμια του 
και στην Ουκρανία, σε κάποιες χώρες της Ευρώπης, 
όπως την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και την 
Μεγάλη Βρετανία, αλλά επίσης και την Βραζιλία, τη Χιλή 
και την Αργεντινή. 

Το «παιχνίδι» έχει ως στόχο να μετατρέψει -μέσω 
εκβιασμών- τον παίκτη σε υποχείριο του διαχειριστή, 
και του «ανήκει» για 50 ημέρες. Σε αυτό το διάστημα 
ο έφηβος θα πρέπει να ολοκληρώσει μια σειρά από 
«προκλήσεις». Μπορεί ο διαχειριστής να του ζητήσει 
να ξυπνήσει τα ξημερώματα και να αρχίσει να βλέπει 
θρίλερ, να ανέβει σε κάποιο φράχτη και να πηδήξει, 
να φωτογραφηθεί δίπλα σε ένα τρένο που κινείται με 
μεγάλη ταχύτητα, να σκαρφαλώσει σε μία ψηλή στέγη, 
να μην μιλήσει σε κανέναν για μία ολόκληρη ημέρα, να 
αυτοτραυματιστεί και τελικά να αυτοκτονήσει. «Ουσι-
αστικά ο διαχειριστής λέει σε αυτά τα παιδιά ότι τους 
δίνει τα πάντα, όλα όσα θέλουν» αναφέρει η κ. Σφήκα, 
και συμπληρώνει: «Το προφίλ των παιδιών αυτών δεν 
είναι ο μέσος όρος. Έχουν ψυχολογικά προβλήματα. Μια 
ελλοχεύουσα κατάθλιψη, προβλήματα στην οικογένεια ή 
αισθάνονται απελπισία. Τα βάζουν να κάνουν απίστευτα 
πράγματα τις 50 αυτές ημέρες. Δεν είναι μόνο άντε, φτά-
σαμε στο θάνατο. Προηγούνται παράτολμα πράγματα» 
τονίζει η ψυχολόγος.

Γ Α Λ Α Ζ Ι Α 
Φ Α Λ Α Ι Ν Α

Το ιντερνετικό  
"παιχνίδι" που σκοτώνει

Ένα από αυτά που ζητείται να κάνει ο 
έφηβος είναι να χαράξει στο χέρι του με 
ξυράφι μία γαλάζια φάλαινα την οποία έχει 
ήδη σχεδιάσει σε προηγούμενη εντολή του 
διαχειριστή. Κάπως έτσι παίρνει και τον τίτλο 
του το «παιχνίδι», καθώς η ιδέα είναι ότι η φάλαινα είναι 
ίσως το μοναδικό θηλαστικό (εκτός από τον άνθρωπο 
φυσικά) που είναι ικανό να προχωρήσει σε αυτοκτονία 
(και μάλιστα καμιά φορά ομαδική) βγαίνοντας από την 
θάλασσα και πεθαίνοντας στην παραλία.
Μιλώντας με τον διαχειριστή

Κάποια στιγμή, δημοσιογράφοι του ραδιοφωνικού 
σταθμού «Radio Free Europe Radio Liberty» δημι-
ούργησαν ένα ψεύτικο προφίλ στο κοινωνικό δίκτυο 
VKontakte.com, προσποιούμενοι ότι είναι μια 15χρονη 
κοπέλα. Αφού εγγράφηκαν σε κάποιο group αυτοκτο-
νίας επικοινώνησαν με τον «διαχειριστή». Ακολουθεί ο 
μάλλον ανατριχιαστικός διάλογος τους.

Δημοσιογράφος: Θέλω να παίξω το 
παιχνίδι.
Διαχειριστής: Είσαι σίγουρη; Δεν έχει 
γυρισμό.
Δημοσιογράφος: Ναι. Τι σημαίνει αυτό; 
Το ότι δεν έχει γυρισμό;
Διαχειριστής: Δεν μπορείς να 
αποχωρήσεις από το παιχνίδι όταν 
ξεκινήσει.
Δημοσιογράφος: Είμαι έτοιμη.
Διαχειριστής: Πρέπει να ολοκληρώσεις 
επιτυχώς κάθε πρόκληση. Και δεν 
πρέπει να το μάθει κανένας. Μόλις 
τελειώνεις την εκάστοτε πρόκληση, 
θα μου στέλνεις μια φωτογραφία. Στο 
τέλος του παιχνιδιού, πεθαίνεις. Είσαι 
έτοιμη;
Δημοσιογράφος: Και αν θέλω να 
σταματήσω;
Διαχειριστής: Έχω όλα τα στοιχεία σου. 
Θα σε κυνηγήσουν.



Η πρώτη πρόκληση ήταν να «χαράξει ένα F58 στο 
μπράτσο της με ξυράφι». Οι δημοσιογράφοι προσπά-
θησαν με τη βοήθεια του Photoshop να ξεγελάσουν 
τον διαχειριστή, φαίνεται, όμως, ότι δεν τα κατάφεραν, 
καθώς δεν τους απάντησε ποτέ στις επόμενες προσπά-
θειες επικοινωνίας τους. 
o eγκεφαλοσ

Κατά την περασμένη Άνοιξη οι ρωσικές αρχές συνέ-
λαβαν έναν Ρώσο 21 ετών, ονόματι Φίλιπ Μπουτέικιν, ο 
οποίος τον Ιούνιο καταδικάστηκε από ρωσικό δικαστήριο 
σε φυλάκιση 3 ετών και 4 μηνών με την κατηγορία ότι 
παρακινούσε εφήβους να αυτοκτονήσουν. Σύμφωνα 
με το κατηγορητήριο ο Μπουτέικιν είναι ο εμπνευστής 
και βασικός χειραγωγός των θυμάτων που έπεφταν 
στα δύχτια της Γαλάζιας Φάλαινας. Κυκλοφορούσε στο 
διαδύκτιο με το ψευδώνυμο Φίλιπ Λις και πλέον είναι 
έγκλειστος σε φυλακή της Αγίας Πετρούπολης, ενώ έχει 
ομολογήσει ότι οδήγησε στην αυτοκτονία 17 εφήβους. Γι’  
αυτές τις 17 κοπέλες εμφανίστηκε ιδιαίτερα απαξιωτικός 
και τις χαρακτηρίσε «βιολογικά απόβλητα». Η άποψή 
του ήταν ότι «αυτά τα άτομα δεν ήταν άνθρωποι, δεν 
αντιπροσώπευαν την παραμικρή αξία για την κοινωνία. 
Μόνο κακό έκαναν. Καθάρισα την ανθρώπινη κοινότητα 
από δαύτους. Εξάλλου πέθαναν ευτυχείς. Τους έδινα ό,τι 
δεν είχαν στην πραγματική τους ζωή: ζεστασιά, κατανό-
ηση, διασυνδέσεις». Το πρόβλημα όμως είναι ότι ενώ ο 
ίδιος βρίσκεται στη φυλακή, φαίνεται ότι κάποιοι άλλοι 
έχουν αναλάβει τον ρόλο του, καθώς τα κρούσματα αυ-
τοβασανισμού ή και αυτοκτονίας εφήβων εξακολουθούν 
να πολλαπλασιάζονται.

Όπως τονίζει ο Anton Breido, ανώτερος αξιωματικός 
της εξεταστικής επιτροπής της Ρωσίας, για τον Μπουτέ-
ικιν «γνώριζε πολύ καλά τι έπρεπε να κάνει για να έχει 
το αποτέλεσμα που ήθελε. Ξεκίνησε το 2013 και από τότε 
έχει τελειοποιήσει την τακτική του και διορθώσει τα λάθη 
του. Αυτός και οι βοηθοί του αρχικά προσέλκυσαν τα 
παιδιά σε ομάδες στο VKontakte (δημοφιλής πλατφόρμα 
επικοινωνίας στη Ρωσία, σαν το Viber ή το WhatsApp). 
Ο στόχος τους ήταν να προσελκύσουν όσο το δυνατόν 
περισσότερα παιδιά και στη συνέχεια να καταλάβουν 
εκείνους που θα επηρεάζονταν περισσότερο από την 
ψυχολογική χειραγώγηση. Από τους 20.000 ανθρώπους, 
ήξεραν ότι μόνο 20 θα ήταν κατάλληλοι».
τα κρουσματα στην ελλαδα

Μία 15χρονη στην Κατερίνη φαίνεται μέχρι τώρα να 
είναι το σοβαρότερο κρούσμα της «Γαλάζιας Φάλαινας» 
στην Ελλάδα, ενώ πιθανολογείται ότι επαφή με τους 
διαχειριστές του «παιχνιδιού» είχαν μία συνομήλικη 
της από την Θεσσαλονίκη και ένα 9χρονο κοριτσάκι 
από την Κρήτη. 

Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, η 15χρονη βορει-
οελλαδίτισσα φέρεται να πήρε οδηγίες μέσω Facebook 
από κάποιον που της ζήτησε να χαράξει με ξυράφι τα 



πόδια της και στη συνέχεια να καταναλώσει μεγάλη 
ποσότητα υπνωτικών χαπιών. Το κορίτσι αρχικά αυτο-
τραυματίστηκε, αλλά όταν ξεκίνησε να παίρνει τα χάπια 
φοβήθηκε και τελικά πήρε μόνο δυο καταλήγοντας να 
λέει τα πάντα στους γονείς της. Εκείνοι αυτομάτως την 
πήγαν στο νοσοκομείο της Κατερίνης, ενώ στη συνέχεια 
έκαναν και τη σχετική καταγγελία στην Αστυνομία. Οι 
αστυνομικοί εξετάζουν αν ο τραυματισμός της 15χρονης 
έχει σχέση με το συγκεκριμένο «παιχνίδι», γι’ αυτό και 
ζήτησαν άρση απορρήτου των επικοινωνιών της μικρής 
για να διαπιστωθεί με ποιον συνομιλούσε στο διαδίκτυο.
Τι πρεπει να κανουν οι γονεισ.

Το δυστύχημα είναι (όπως εξηγεί η κα. Σφήκα) ότι εάν 
ένας γονιός αντιληφθεί ότι το παιδί του έχει μπλέξει με 
κάποιο από αυτά τα παιχνίδια, είναι πλέον αργά. «Πρέπει 
να κάνουν πράγματα πριν. Πρέπει να υπάρξει πρόληψη. 
Τα σημάδια εμφανίζονται πολύ νωρίτερα» αναφέρει 

χαρακτηριστικά η ψυ-
χολόγος. Ορισμένα από 
αυτά είναι η κοινωνική 
απώθηση και επιθετι-
κότητα, την οποία όμως 
για να αντιληφθεί ο γο-
νιός θα πρέπει να έχει 
τα μάτια του ανοιχτά 
ώστε να δει τα σημάδια 
που αποκαλύπτουν ότι ο 
έφηβος είναι ιδιαίτερα 

ευάλωτος ή πως έχει πέσει θέμα bullying. Επίσης οι 
γονείς θα πρέπει να συζητήσουν από πολύ νωρίς το θέμα 
της τεχνολογίας. Να μην γίνει μπέιμπι σίτερ το λάπτοπ ή 
το τάμπλετ. Και μπορεί πολλοί γονείς να ανησυχούν για 
τον χρόνο που καταναλώνουν τα παιδιά μπροστά σε μία 
οθόνη υπολογιστή, στη πραγματικότητα όμως ελάχιστοι 
λαμβάνουν μέτρα για την ασφάλεια και την πρόληψη 
των παιδιών. Επιπλέον η κα. Σφήκα εξηγεί: «Τα παιδιά 
που μπλέκουν με αυτά τα παιχνίδια είναι ήδη χειρίσιμα. 
Είναι παιδιά που δεν βρίσκουν νόημα στη ζωή τους. 
Και οι γονείς πρέπει να το διαγνώσουν νωρίτερα. Είναι 
σημαντική η επικοινωνία μέσα στην οικογένεια, πρέπει 
να είναι διαρκής». Παράλληλα οι γονείς θα πρέπει να κα-
ταλάβουν ότι η εφηβική ηλικία σχετίζεται με ένα αίσθημα 
παντοδυναμίας. Πρόκειται για μια εσφαλμένη εντύπωση 
ότι ο θάνατος δεν μπορεί να «αγγίξει» τους «δυνατούς» 
15χρονους, 16χρονους ή 17χρονους. Και καταλήγει η 
κα Σφήκα: «Οι έφηβοι τείνουν να υιοθετούν τη στάση 
“σημαντικών άλλων”. Εάν αυτοί δεν είναι οι γονείς ή 
οι φίλοι μπορεί να είναι κάποιος άλλος, που ακόμα και 
μέσω διαδικτύου μπορεί να τους χειραγωγεί. Οι έφηβοι 
είναι διαχειρίσιμοι, μπορούν να τους μανιπουλάρουν».

Σε περίπτωση που αντιληφθείτε το οτιδήποτε αρνητι-
κό που να σχετίζεται με την χρήση του διαδικτύου θα 
πρέπει να έρθετε σε επαφή με την Διεύθυνση Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ., είτε τηλεφωνι-

κώς στο 11188, είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στο ccu@
cybercrimeunit.gov.gr. Υπάρχει επίσης ο ψηφιακός 
φρουρός Cyberkid, που λειτουργεί σαν ασπίδα προστα-
σίας από κακόβουλα apps για smartphones.

Άλλα γνωστά  
«επικ ίνδυνα» παιχνίδια

Knockout Game
Πρόκειται για μόδα που εξαπλώθηκε το 2013 
στην Αμερική και την Ευρώπη. Οι νεαροί χτυ-
πούν ξαφνικά ένα ανυποψίαστο περαστικό με 
μια δυνατή μπουνιά ή κλωτσιά με σκοπό να χάσει 
τις αισθήσεις του με ένα χτύπημα. Όλα φυσικά 
βιντεοσκοπούνται για να ανέβουν σε ένα μέσο 
κοινωνικής δικτύωσης.

Choking Game
Kεντρική ιδέα του «παιχνιδιού» αυτού είναι η 
διακοπή της τροφοδοσίας του εγκέφαλου με 
οξυγόνο, η οποία δημιουργεί ζαλάδα, μια αίσθη-
ση ευφορίας και μερικές φορές καταλήγει στη 
λιποθυμία. 

Pussy slap
Προέρχεται από την Αυστραλία και βασικός 
σκοπός είναι μία νεαρή κοπέλα να χτυπά ξαφ-
νικά πολύ δυνατά τα γεννητικά όργανα μία άλ-
λης φωνάζοντας: «Pussy slap». Αν το χτύπημα 
γίνει σε δημόσιο χώρο παίρνει περισσότερους 
«πόντους», ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι 
να καταγραφεί από κάμερα.

Οι νεράιδες της φωτιάς

Πρόκειται για «παιχνίδι» που οδηγεί μικρά κορί-
τσια να γίνουν «νεράιδες της φωτιάς». Σύμφωνα 
με ένα μήνυμα που κυκλοφορεί στα social media 
πρέπει να κάνουν τα εξής: «Τα μεσάνυχτα, όταν 
όλοι κοιμούνται, σήκω από το κρεβάτι σου και 
κάνε τον γύρο του δωματίου τρεις φορές. Μετά 
πες τις μαγικές λέξεις “βασίλειο του Alfey, μικρές 
νεράιδες, δώστε μου τη δύναμη, σας το ζητώ”. 
Μετά πήγαινε στην κουζίνα. Κανείς δεν πρέπει 
να σε καταλάβει αλλιώς η μαγεία των λέξεων 
θα χαθεί. Άνοιξε το γκάζι στην κουζίνα, όλα τα 
μάτια. Αλλά μην τα ανάψεις, δεν θέλεις να καείς, 
έτσι δεν είναι; Μετά πήγαινε για ύπνο. Το μαγικό 
αέριο θα έρθει σε σένα, θα το αναπνέεις καθώς 
κοιμάσαι και το πρωί όταν ξυπνήσεις, πες ”Ευχα-
ριστώ Alfeya, έγινα νεράιδα”. Και θα έχεις γίνει 
μια αληθινή νεράιδα της φωτιάς».
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