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E D I T O R I A L Η μεταμνημονιακή
επιχειρηματική πρόταση

Το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας έχει ένα μοναδικό χαρακτηριστικό: Εκδόθηκε αμέσως μετά το 
τυπικό τέλος των μνημονίων και καλείται να απαντήσει στην ερώτηση που βρίσκεται στο μυαλό όλων: 
«Μετά το μνημόνιο τί;»
Αυτή η ερώτηση βρίσκεται στο υπόβαθρο σχεδόν κάθε κειμένου που θα διαβάσετε στις επόμενες 
σελίδες, είτε πρόκειται για αναλύσεις, συνεντέυξεις, είτε για την παρουσίαση εταιρίας, είτε των φορο-
λογικών και επιχειρηματικών θεμάτων που έχουμε συντάξει για εσάς.

Η συζήτηση για την επόμενη ημέρα του μνημονίου φυσικά και δεν είναι καινούρια, ούτε και περίμενε να απαντηθεί μετά 
την 21η Αυγούστου, την ημέρα που θεωρητικά τουλάχιστον η Ελλάδα θα λειτουργήσει χωρίς την στενή παρακολού-
θηση της τρόικας. Και λέω «θεωρητικά» διότι κάθε σκεπτόμενος Έλληνας γνωρίζει ότι η λήξη του προγράμματος σε 
καμία περίπτωση δεν απελευθερώνει τις ελληνικές κυβερνήσεις από υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει στα κείμενα 
που έχουν υπογραφεί καθ’ όλη την διάρκεια της κρίσης.
Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε, ότι αν υπάρχει κάτι που προσπάθησαν να διασφαλίσουν οι Ευρωπαίοι για την μετα-
μνημονιακή εποχή είναι αυτό που οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν έκαναν ποτέ σε όλα σχεδόν τα χρόνια της μεταπολε-
μικής ιστορίας μας: Μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και εμείς οι πολίτες να ακούμε ως πολύ 
μακρινό έτος το 2060, την χρονιά όπου λήγει (στα σημερινά χαρτιά τουλάχιστον) η λιτότητα που μας έχει επιβληθεί. 
Διότι στην πράξη η επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων κατά μέσο όρο 2,2% για τόσο μεγάλο διάστημα ισοδυναμεί 
στην ουσία με μία δυναμική λιτότητα που δεν επιτρέπει την επένδυση των χρημάτων που θα πλεονάζουν. Σε σημερινό 
ύψος αυτά τα χρήματα είναι 3,9 δισ. €, τα οποία θα λείπουν από την οικονομία προκειμένου να αποπληρώνονται 
τα δάνειά μας. Αυτή η ρήτρα μας έχει επιβληθεί έτσι ώστε να φέρουμε το ύψος του δανεισμού μας στο 127% του 
ΑΕΠ έως το 2060. Φανταστείτε ότι 42 χρόνια μετά και όλη αυτή η προσπάθεια δεν θα έχει μειώσει τον δανεισμό 
μας ούτε καν στο 100%, που θεωρείται ένα όριο με ψυχολογική σημασία για τις αγορές στις οποίες καλούμαστε 
να απευθυνθούμε για οικονομική στήριξη περίπου από το 2020 και μετά. Και να μην ξεχνάμε ότι εκτός από την 
αισιόδοξη πλευρά ότι όλα θα πάνε καλά, υπάρχει και το κακό σενάριο της Κομισιόν, καθώς αν δεν επιτευχθούν οι 
στόχοι σε ΑΕΠ και πρωτογενή πλεονάσματα, τότε το χρέος μας ως το 2060 θα εκτοξεύτει ακόμη και στο 235%! Κι 
αν αναρωτιέστε για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η πρόβλεψη (και κατά πόσο είναι εξωπραγματική) απλά σκεφτείτε ότι η 
Ελλάδα είναι μία χώρα με διογκούμενο δημογραφικό πρόβλημα που οδηγεί στην ταχεία γήρανση του πληθυσμού. 
Άρα σε δραματική αύξηση των ασφαλιστικών δαπανών και συγκράτηση των εισφορών σε περίπτωση που το ΑΕΠ 
της χώρας δεν ακολουθήσει σταθερή ανοδική πορεία.
Σε όλα αυτά υπάρχει απάντηση και είναι η επιχειρηματική απάντηση. Είναι η απάντηση που ζητούν οι άνθρωποι της 
αγοράς και απαιτούν την υιοθέτηση επτά χαρακτηριστικών στην διαχείριση της Οικονομίας:

• Πολιτική σταθερότητα
• Μακροπρόθεσμο σχεδιασμό
• Πραγμάτωση των μέχρι τώρα μεταρρυθμίσεων και «ιδιοκτησία» τους στο μέλλον,  

 με υιοθέτηση των επιβεβαιωμένων καλών πρακτικών της Ευρώπης
• Στοχοπροσήλωση και συνέχιση του κράτους ώστε να αποφεύγονται οι επανεκκινήσεις  

με κάθε πολιτική αλλαγή
• Σταθερότητα του φορολογικού συστήματος που να διέπεται από δίκαιους αλλά  

χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές
• Δημιουργία καλού επενδυτικού κλίματος στη χώρα και
• Πολιτιστική «αποποινικοποίηση» του επιχειρηματικού κέρδους

Κωνσταντίνος Δαυλός



  6    –   ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ & ΑΜΑΞΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ  
ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ-ΒΡΕΦΙΚΑ-ΕΠΟΧΙΚΑ

ΤΕΥΧΟΣ 57
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: 
• Νικόλαος Γιανναδάκης

• Δημήτρης Δενέγρης
• Αναστάσης Δεσύλλας

• Αναστάσιος Λαζαρίδης
• 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 
Η μεταμνημονιακή επαγγελματική πρόταση                           3

EKΘΕΣΗ «ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ» 
Μια έκθεση γεμάτη παιχνίδια                                                  6

DESYLLAS GAMES 
Όταν η κρίση γίνεται ευκαιρία                                              10

PLAYMOBIL HELLAS 
Mε επιτυχία ολοκληρώθηκε το 1ο Playmobil Academy        14

TI ΛΕΝΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ 
Μετά το μνημόνιο τί?                                                            16

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟ ΡΑΒΑΝΗ  
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Β.Ε.Α. 
«Το μόνο που μένει είναι η ανάπτυξη»                                24

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΠΠΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ενημερώνει και 
προειδοποιεί για την σωστή χρήση των βρεφικών 
κρεβατιών (κούνιες)                                                               30

ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ PWC 
Οι δραματικές διαστάσεις της εταιρικής απάτης                 34

ΟΛΟ ΚΑΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ Η ΗΜΕΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 
198 ημέρες τον χρόνο δουλεύουμε για το κράτος               36

ΟΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
O ΣΕΒΠΠΑ δίπλα στα παιδιά                                                   38 
 
GDPR 
Πώς να προστατευθείτε                                                          40

Περιεχόμενα



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ & ΑΜΑΞΩΝ   –   7

MOUSTAKAS-AD-21x29-160718.indd   1 16/7/2018   11:14:12 πμ



  8    –   ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ & ΑΜΑΞΩΝ

Για 7η χρονιά, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιοτεχνών Παιχνιδιών Παιδικών Παι-
χνιδιών και Αμαξών συνδιοργανώνει την ετήσια  Έκθεση «Το Παιδί και το 
Παιχνίδι» στο Metropolitan Expo, παράλληλα με τις εκθέσεις Δωρέκθεση 
και Mostra Rota. ‘Ετσι και εφέτος τα περίπτερα των εκθετών του ΣΕΒ-
ΠΠΑ θα καταλάβουν την αίθουσα 2 του τεράστιου εκθεσιακού κέντρου, 
καλώντας όλους τους επαγγελματίες του χώρου του παιχνιδιού, των βρε-
φικών και εποχικών ειδών να τους επισκεφθούν. Είναι πλέον ξεκάθαρο 

ότι η διοργανωτική συνάντηση που είχαν πριν επτά χρόνια ο ΣΕΒΠΠΑ με τη Rota 
ΑΕ έχει αποδειχθεί λειτουργική, καθώς τοποθετεί την έκθεση του ΣΕΒΠΠΑ στην 
καρδιά της επαγγελματικής κίνησης των ανθρώπων συναφών κλάδων: Πρόκειται 
για τους κλάδους του παιχνιδιού, των βρεφικών, του δώρου, των εποχικών, των 
ειδών διακόσμησης και των ειδών σπιτιού. Με αυτόν τον τρόπο οι εκθέτες και οι 
επισκέπτες της έκθεσης «Το Παιδί και το Παιχνίδι» καταφέρνουν να βρίσκονται 
στο επίκεντρο της επιχειρηματικής κίνησης, όπου συναντώνται όλοι εκείνοι οι 
επαγγελματίες που ξεκινούν την διαδικασία της προμήθεια του καταστήματός τους 
ενόψη της νέας χρονιάς και των Χριστουγεννιάτικων διακοπών.

Αξίζει να αναφέρουμε, ότι παρά την εμπεδωμένη καλή συνεργασία του 
ΣΕΒΠΠΑ με την Δωρέκθεση και τη Mostra Rota, η έκθεση «Το Παιδί και το 
Παιχνίδι» διατηρεί την ανεξαρτησία της και την διοργανωτική της αυτοτέ-
λεια. Αυτό γίνεται ξεκάθαρο μόλις ο επισκέπτης φτάσει στην αίθουσα 2 του 

Metropolitan Expo, όπου βρίσκονται οι εκθέτες του ΣΕΒΠΠΑ καθώς διακρίνονται 
το λογότυπο της έκθεσης, η διαφορετική διάταξη του χώρου και τελικά η διαφο-
ρετική θεματολογία προϊόντων που μπορεί να βρει κανείς στα διάφορα περίπτερα.

Εφέτος οι πόρτες της Έκθεσης θα ανοίξουν την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 
και θα κλείσουν την Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου. Οι ώρες λειτουργίας της διορ-
γάνωσης 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 απαραίτητο 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.

Πώς θα έρθετε
Το Metropolitan Expo είναι ένας χώρος σχε-
διασμένος ειδικά για εκθέσεις αυτού του 
μεγέθους οπότε η πρόσβαση σε αυτό είναι 
ιδιαιτέρως εύκολη. Το τεράστιο και υπερ-
σύγχρονο αυτό εκθεσιακό κέντρο βρίσκεται 
αμέσως μετά το αεροδρόμιο Ελευθέριος 
Βενιζέλος.

Πρόσβαση με αυτοκίνητο
Είτε μέσω της Αττικής Οδού, είτε μέσω της 
Βάρης-Κορωπίου, ακολουθείτε τη σήµανση 
προς Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και κατόπιν 
συνεχίζεται ευθεία προς την Τεχνική Βάση 
και το Εκθεσιακό Κέντρο. 
Το Metropolitan Expo βρίσκεται στο τέλος 
του δρόμου και το parking είναι σχεδόν 
απεριόριστο. 

Δωρεάν μεταφορά με πούλμαν
Για εκείνους που δεν έχουν αυτοκίνητο, ή 
για όσους έρχονται από την περιφέρεια, η 
διοργάνωση έχει κανονίσει συνεχή δωρεάν 
μεταφορά με πούλμαν καθόλη την διάρκεια 
της Εκθεσης. Δύο είναι τα σημεία από τα 
οποία μπορείτε να επιβιβαστείτε:

1. Από τον σταθμό της γραμμής 3 του 
μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας, με την 
στάση του πούλµαν να βρίσκεται στην 
έξοδο προς το parking.
2. Από το Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, 
με τη στάση του πούλµαν να βρίσκεται 
απέναντι από την έξοδο 2 στο επίπεδο 
των αφίξεων.

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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w w w . m e t r o p o l i t a n e x p o . g r  

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

ΠΩΣ ΝΑ ΦΤΑΣΕΤΕ ΣΤΟ METROPOLITAN EXPO
∆ΩΡΕΑΝ, ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΕΤΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕΤΡΟ
ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ:

• ∆ΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ
Στάση πούλµαν, έξοδος σταθµού µετρό 
προς parking, λεωφορεία, taxi.

• ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
Στάση πούλµαν απέναντι από την έξοδο 2
του Αεροδροµίου στο επίπεδο των αφίξεων.

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

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ 
ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΚΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

21-24 Σεπτεμβρίου 2018

Μία έκθεση γεμάτη παιχνίδια



Ο
ι σ

υμ
με

τέ
χο

ντ
ες

 σ
τη

ν 
Έκ

θε
ση

 
«Τ

ο 
Π

αι
δί

 κ
αι

 το
 Π

αι
χν

ίδ
ι»

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

GLOBO S.Ρ.A.

GOWIRELESS A.E. 

HAPPY MOMMY HAPPY BABY I.K.E. HMHB

PLAYMORE HELLAS MON/ΠΗ I.K.E. PLAYHOUSE

ZITA TOYS A.E.

ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΕΛΙΞΗ BOOKS N TOYS

ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α.Ε. 

ΒΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ Ι.Κ.Ε. TOYLAND

ΓΕΡΟΝΤΙΤΗΣ Α. & Σ. Ο.Ε. MODIANO 

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

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  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. DESYLLAS GAMES

ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. 

ΕΨΙΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. EPSILON DEVELOPMENT 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. ZAHARIAS S.A. 

ΖΩΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ FOREVER LOVE

ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε. KALANTZIS TOYS 

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 

ΛΑΜΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ 

ΛΕΜΠΙΔΑΡΑ ΚΩΝ. ΜΑΡΙΑ 

ΛΙΜΝΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. MG TOYS

ΜΑΡΚΟΛΕΦΑ ΑΜΕΡΣΑ ΚΜ ΤΟΥS

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Γ. & Ν. Α.Ε.Β.Ε.

ΜΠΕΚΙΡΗΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

ΝΤΟΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΣΙΑ Ε.Ε. A - PLAY

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 3D PUZZLES ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε. STAR 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. REMOUNDO GAMES 

ΣΑΣΜΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ MAGIC TOYS

ΣΚΟΥΤΖΟΥ Κ. ΚΑΡΥΔΑ Μ. Ο.Ε. JUST BABY 

ΣΝΑΪΝΤΕΡ Α.Ε.

ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ - ΤΟΥΖ 

ΤΖΙΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ARGY TOYS 

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

ΤΣΕΡΚΕΖΗ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΒΑΒΥWISE 

ΤΣΙΡΩΝΗΣ Α.Ε. 

ΧΑΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ N.H. 

ΧΑΡΙΣΤΟΣ Δ. ΓΟΥΣΗΣ Δ. Ο.Ε. ΟΙΚΟ-ΠΕΝ 

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

ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 
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Για να αποφύγει η επιχείρηση τις κακοτοπιές 
του ελληνικού κράτους αποφάσισε να μπει αρ-
κετά δυνατά εδώ και 15 χρόνια στον χώρο των 
εξαγωγών. Και έχουν αποδείξει την αξία τους 
καθώς στον διεθνή χώρο υπάρχει πολύ μεγάλος 
ανταγωνισμός και η ζήτηση για προϊόντα ανώτερου 
επιπέδου είναι αυξημένη. Έτσι τέθηκε ως βασικός 
στόχος η σφραγίδα «Δεσύλλας» να συνδεθεί με 
παιχνίδια υψηλότατης ποιότητας. Και όπως λένε 
οι άνθρωποι της εταιρίας, η ποιότητα δεν αφορά 
μόνο το κατασκευαστικό μέρος του παιχνιδιού, 
αλλά και τον τρόπο που παίζεται ένα παιχνίδι. Το 
επονομαζόμενο gameplay.

Για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα, στην Δε-
σύλλας συνεχώς… παίζουν. Παίζουν με τα παιχνίδια 
τους ελέγχοντας ότι όλα λειτουργούν μέχρι και 
την τελευταία λεπτομέρεια. Τα play test βρίσκουν 
πιθανές «τρύπες» στα παιχνίδια με σκοπό να μην 
απογοητευτεί ποτέ κάποιος παίκτης, μικρός ή 
μεγάλος. Άλλωστε η Δεσύλλας δεν απευθύνεται 
μόνο στα παιδιά, αλλά και στα «μεγάλα παιδιά» 
που είτε παίζουν σε σπίτια, είτε είναι φανατικοί 
παίκτες επιτραπέζιων παιχνιδιών στα λεγόμενα 
Play Cafés. Μάλιστα όπως μας αποκάλυψε ο Δι-
ευθυντής Πωλήσεων και Marketing της εταιρίας 
Χρήστος Τζαφόλιας -του οποίου η συζήτηση που 

είχαμε παρατίθεται παρακάτω- η Δεσύλλας 
στηρίζει αυτές τις επιχειρήσεις. Είναι χαρακτη-

ριστικό ότι όταν ανοίγει ένα νέο Play Café, 
η επιχείρηση χορηγεί στην «βιβλιοθήκη» 

του τα παιχνίδια εκείνα που θεωρεί ότι 
ενδείκνυνται για αυτή τη χρήση.

Εννοείται ότι όλα αυτά δεν ήταν 
εύκολα και η εταιρία είχε και 

μεγάλες δυσκολίες, αλλά 
και μοναδικές στιγμές. Μία 

πολύ δύσκολη ημέρα 
όπως μας την έχει απο-

καλύψει σε παλαι-
ότερη συζήτηση 

«Όταν 
η κρίση
γίνεται
ευκαιρία»
Η εταιρία Δεσύλλας πλησιάζει πλέον στη 

συμπλήρωση 40 ετών συνεχούς παρουσίας 
στον χώρο του παιχνιδιού. Είναι μία χαρα-

κτηριστική μικρομεσαία ελληνική εταιρία που βρέθηκε 
αντιμέτωπη με την κρίση και αποφάσισε να μην την αντι-
μετωπίσει μοιρολατρικά αλλά ενεργητικά. Οι άνθρωποι της 
εταιρίας θεωρούν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημά τους είναι 
το ασταθές οικονομικό περιβάλλον και ό,τι αυτό συνεπάγεται: 
Υψηλή φορολογία, συνεχείς αλλαγές στους συντελεστές, αλλά 
και η γραφειοκρατία, το κόστος της και ο χρόνος που καταναλώ-
νεται για μία απλή λειτουργία με το δημόσιο.



μαζί του ο Αναστάσιος Δεσύλλας, ήταν το 1995 
όταν πλημμύρισε ο Κηφισός. Τότε η εταιρία βρι-
σκόταν σε διαδικασία μετακόμισης σε νέα κτήρια 
γι’ αυτό και είχε προχωρήσει εκ των προτέρων 
σε παραγωγή όσων προϊόντων θα χρειαζόταν σε 
αυτό το διάστημα. Όταν λοιπόν όλα βρίσκονταν 
στο ζενίθ της παραγωγής ήρθε η καταστροφή και 
πλημμύρισε μια αποθήκη 500 τετραγωνικών μαζί 
με δύο μηχανήματα και ένα φορτηγό. «Εκείνη την 
ημέρα (θυμάται ο κ. Δεσύλλας) πραγματικά κινδυ-
νέψαμε να κλείσουμε την εταιρία». Και εννοείται 
ότι η μόνη στήριξη που ήρθε από το κράτος, ήταν 
η δυνατότητα λήψης ενός άτοκου δανείου και όχι 

κάποια αποζημίωση, παρά το γεγονός ότι η ζημιά 
ήταν εκατομμυρίων και με κρατική υπαιτιότητα. 

Τα τελευταία χρόνια όμως η εταιρία λαμβάνει 
καλά νέα. Ένα από αυτά -όπως μας το περιέγραψε 
ο κ. Τζαφόλιας ήταν η στιγμή που έλαβε με mail 
τα νέα ότι ένα από τα παιχνίδια της «Δεσύλλας» 
ήταν υποψήφιο για την υπέρτατη διάκριση ως 
παιχνιδιού της χρονιάς. Διαβάστε παρακάτω πως 
περιγράφει την επιτυχία.

Συζήτηση με τον Χρήστο Τζαφόλια  
Διευθυντή Πωλήσεων και Marketing

Ήταν πολύ σημαντική εξέλιξη για την εταιρία 
μας αυτό που έγινε τον Ιούνιο. Για πρώτη φορά το 
επιτραπέζιο παιχνίδι μίας ελληνικής εταιρίας, προ-
τάθηκε να συμμετάσχει στην διαδικασία επιλογής 
του καλύτερου προϊόντος σε αυτή την κατηγορία, 
στον κόσμο: του «Kinderspiel des Jahres». Είναι 
μία υπέρτατη διάκριση αυτή, αρκεί να σκεφτείτε 
ότι από την στιγμή που θα πάρει ένα επιτραπέζιο 
αυτό το βραβείο, οι πωλήσεις του αυτομάτως 
υπολογίζονται μέχρι το τέλος του έτους ότι θα 
φτάσουν στις 100 χιλιάδες.

Εμείς λοιπόν βρεθήκαμε στους τρεις φιναλίστ, 
κάτι που για την εταιρία μας είναι μία τεράστια 
υπόθεση. Το ότι δεν κερδίσαμε το πρώτο βραβείο 
φυσικά και δεν θα δημιουργήσει τις προσδοκίες 
σε τεμάχια που σας είπα πιο πάνω, αλλά και 
μόνο που αναφέρεται η εταιρία ως υποψήφια, 
αυτό δίνει πάρα πολύ μεγάλη προώθηση και στο 
συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά και στο λογότυπό 
μας. Φανταστείτε ότι ήδη ο συνεργάτης μας στη 
Γερμανία έχει κάνει πλάνο για αρκετές δεκάδες 
χιλιάδες κομμάτια μέχρι το τέλος του 2018. 

Ποιος είναι ο τίτλος 
του παιχνιδιού;

Είναι το Emojito. Εί-
ναι ένα παιχνίδι κατά 
το οποίο προσπαθεί ο 
παίκτης να κάνει τους 
άλλους να καταλάβουν 
το συναίσθημα της κάρ-
τας που κρατάει. Όπως 
καταλαβαίνεται αυτή η 
υπόθεση μας απασχόλη-
σε πάρα πολύ φέτος και 
φυσικά ενδυνάμωσε την 
στρατηγική μας ως προς 
την εξωστρέφεια και τις 
εξαγωγές. Μας έκανε 
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δηλαδή να δούμε ότι όντως η προσπάθεια που 
έχουμε κάνει τα τελευταία τέσσερα χρόνια μας 
έφερε ένα σκαλάκι πριν την υπέρτατη διάκριση.

Επίσης, κλείσαμε στη Νυρεμβέργη του προη-
γούμενου Φεβρουαρίου την παγκόσμια διανομή 
ενός νέου παιχνιδιού της εταιρίας, το οποίο φα-

νταστείτε ότι στην Ελλάδα εμφανίζεται για πρώτη 
φορά στην Έκθεση «Το Παιδί και το Παιχνίδι». Το 
συμβόλαιο που έχουμε είναι με την Goliath μία 
από τις μεγαλύτερες εταιρίες διανομής επιτραπέ-
ζιων παιχνιδιών στον κόσμο, η οποία θα φέρει το 
συγκεκριμένο παιχνίδι σε Αμερική και σε Ευρώπη. 
Όπως καταλαβαίνετε όλη αυτή η πορεία μας έχει 
οδηγήσει να κατευθύνουμε όλο και περισσότε-
ρους πόρους στην δημιουργία προϊόντων που 
δεν απευθύνονται μόνο στην ελληνική αγορά, 
αλλά και στη διεθνή.

Άρα, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι αδράξατε  
ως ευκαιρία την περίοδο «κρίση». 

Ακριβώς αυτό έγινε, όμως θα πρέπει να σκε-
φτείτε ότι ο ανταγωνισμός έξω είναι εξωφρενικός. 
Αρκεί να σας πω ότι η επιλογή μας για την τελική 
τριάδα της διάκρισης που σας έλεγα προήλθε 
από την αξιολόγηση χιλιάδων παιχνιδιών. Φα-
νταστείτε ότι μόνο στο Έσσεν της Γερμανίας που 
γίνεται τον Οκτώβριο μία έκθεση αφιερωμένη στο 
επιτραπέζιο παιχνίδι, λανσάρονται περί τα 500 με 
600 καινούρια επιτραπέζια παιχνίδια κάθε χρόνο. 
Επιπλέον λανσάρονται άλλα τόσα στη Νυρεμβέρ-
γη. Αντιλαμβάνεστε ότι το Emojito αξιολογήθηκε 
σε σύγκριση με τουλάχιστον άλλα χίλια παιχνίδια.

Προφανώς όμως δεν κοιτάζετε μόνο  
στο εξωτερικό…

Εννοείται ότι ενώ συνεχίζουμε με εντατικούς 

ρυθμούς να επενδύουμε στις αγορές εξωτερικού, 
ενδυναμώνουμε παράλληλα την παρουσία μας και 
στην Ελλάδα. Διότι αυτό που αντιλαμβανόμαστε 
είναι ότι το επιτραπέζιο παιχνίδι κερδίζει έδαφος 
και μερίδιο αγοράς απ’ το συνολικό παιχνίδι. 
Άλλωστε τα λεγόμενα Play Cafés ξεφυτρώνουν 
σαν μανιτάρια είτε στο κέντρο της Αθήνας, είτε 
σε μεγάλους δήμους της Αττικής όπου ο κόσμος, 
πίνει τον καφέ του και παίζει. Αυτό κάτι δείχνει. 
Ότι το επιτραπέζιο παιχνίδι μπαίνει βαθύτερα 
στην κουλτούρα του Έλληνα και στην ψυχαγωγία 
της οικογένειας. Επιπλέον είναι και ένας τρόπος 
για να κερδίσει το απλό παιχνίδι λίγο χρόνο από 
την ψηφιακή ζωή των παιδιών. Εννοείται ότι δεν 
κλείνουμε τα μάτια σε αυτό. Ο ψηφιακός κόσμος 
είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής όλων μας. 
Όλα τα νέα παιδιά βρίσκονται μέσα σε ψηφιακές 
πλατφόρμες κάθε είδους, είτε κοινωνικής δικτύ-
ωσης, είτε σε gaming πλατφόρμες, οπότε εμείς 
σε όλο αυτό απαντάμε με καινοτόμα παιχνίδια 
τα οποία εξιτάρουν περισσότερο την φαντασία 
και τις ικανότητες των παιδιών. Δεν φτιάχνουμε 
πλέον μόνο τα γνωστά «roll n move» όπου ρίχνεις 
το ζάρι, κινείσαι πέντε τετράγωνα, βλέπεις που 
έπεσες και σηκώνεις την κάρτα εντολής. Στην 
ουσία έχει αλλάξει και η λογική της εταιρίας μας 
και προσπαθούμε να στέλνουμε περισσότερα ερε-
θίσματα στα παιδιά. Πολλά προϊόντα μας πλέον 
είναι παιχνίδια δεξιότητας. Ζητούν από τα παιδιά 
να κάνουν κάτι ιδιαίτερο: Να ισορροπήσουν έναν 
πύργο ή μπάλες παγωτού σε χωνάκια, να σημα-
δέψουν με έναν καταπέλτη κλπ. Επίσης τώρα 
πρόκειται να λανσάρουμε ένα παιχνίδι όπου τα 
παιδιά θα πρέπει να πετάξουν «μικροβιάκια» σε 
ένα πιατάκι καθώς είναι μικροί επιστήμονες σε 
ένα εργαστήριο. Έχουμε αυξήσει λοιπόν το χα-
ρακτηριστικό της διασκέδασης στα παιχνίδια μας.



Σας ακούω να μου λέτε όλα αυτά και δεν μπο-
ρώ να μην ρωτήσω: Οι ιδέες πως σας έρχονται;

Οι ιδέες έρχονται με δύο οδούς. Η πρώτη οδός 
είναι η παρατήρηση μας στον γύρω κόσμο. Πριν 
το καλοκαίρι για παράδειγμα βγάλαμε το Goal 
Quiz που αφορά το μουντιάλ. Άρα η επικαιρό-
τητα μπορεί να μας οδηγήσει σε κάποια ιδέα. Η 
δεύτερη οδός προέρχεται από τα commissions 
που λαμβάνουμε από σχεδιαστές και εταιρίες 
παιχνιδιών του εξωτερικού. Αυτά τα παιχνίδια 
λοιπόν, εμείς τα ελληνοποιούμε. Και δεν εννοούμε 
απλά μία μετάφραση που κάνουν οι περισσότεροι 
στο οπισθόφυλλο, ή στις οδηγίες. Εμείς κάνουμε 
πλήρη ελληνοποίηση και σε μερικές περιπτώσεις 
μπορεί να παρέμβουμε ακόμη και σε αυτούς τους 
κανόνες ώστε να έρθει το παιχνίδι πιο κοντά στην 
ελληνική κουλτούρα.

Πως θα χαρακτηρίζατε την περίοδο  
που διανύουμε;

Κοιτάξτε παρατηρούμε με πολύ ενδιαφέρον 
όλες τις εξελίξεις του κλάδου μας αλλά και γε-
νικότερα της αγοράς. Όταν όμως μένεις στην 
παρατήρηση είσαι απλά ένας παρατηρητής. Η 
φιλοσοφία της εταιρίας μας, η οποία πηγάζει από 
τον ιδιοκτήτη της τον κ. Αναστάσιο Δεσύλλα, είναι 
οδηγούμε εμείς τις εξελίξεις εκεί που πρέπει για 
να συνεχίσουμε μέσω των παιχνιδιών μας να 
εκπαιδεύουμε παίζοντας περισσότερα παι-
διά και να διασκεδάζουμε περισσότερους 
ενήλικες. Δεν είναι κρυφό μυστικό ότι 
η εποχικότητα του παιχνιδιού Πάσχα- 
Χριστούγεννα, Back to School, 
βοηθάει τον κλάδο αλλά εμείς 
δεν επαναπαυόμαστε σε αυτό. 
Οι εξαγωγές όπως προ είπα 
μας έδωσαν το απαραίτη-
το boost και έδωσαν μια 
νέα διέξοδο. Αυτό εί-
ναι πολύ σημαντικό 
κομμάτι για εμάς 

καθώς τα ελληνικής κατασκευής επιτραπέζια αυτή 
τη στιγμή βρίσκονται σε όλο τον κόσμο, καθώς 
έχουμε συνεργασίες με αντίστοιχες επιχειρή-
σεις σαν κι εμάς. Τους εκχωρούμε τα δικαι-
ώματα των παιχνιδιών μας, τα εντάσσουν 
στο πορτφόλιό τους και τα δειγματίζουν 
κι αυτοί με τη σειρά τους. Κάπως έτσι 
λοιπόν τα παιχνίδια με τη σφραγί-
δα «Δεσύλλας» καταλήγουν να 
τοποθετούνται σε καταστήματα 
λιανικής στην Αμερική και 
τον Καναδά, σε πολλές χώ-
ρες της Ευρώπης, όπως 
Γερμανία, Γαλλία και 
Σκανδιναβία, σε όλες 
δηλαδή τις μεγάλες 
αγορές.

H
ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΗΣ
ΔΕΣΥΛΛΑΣ

Η εταιρία ως επιχείρηση παιχνιδιών δρα-
στηριοποιείται από τις αρχές της δεκαετίας 

του ’80, ενώ πριν ήταν ένα εργαστήρι γραφι-
κών τεχνών. Ιδρύθηκε από τον Διονύση Δεσύλλα 

και τη σύζυγό του Χριστίνα. Στα πρώτα χρόνια της 
εταιρίας δούλευαν νυχθημερόν για να μπορέσουν να 

ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Στις αρχές της 
δεκαετίας του ‘80 οι κατασκευαστές επιτραπέζιων παιχνι-

διών ήταν ελάχιστοι, οπότε υπήρχε χώρος για να αναπτυχθεί 
η νέα επιχείρηση. Στην αρχή όλον τον γραφιστικό φόρτο τον 

διαχειριζόταν ο Διονύσης Δεσύλλας, ενώ το εμπορικό κομμάτι 
το είχε αναλάβει η σύζυγός του.

Το 1981 κατασκευάζεται το πρώτο εκπαιδευτικό παζλ για παιδιά 
προσχολικής ηλικίας. Από τότε όλη η δυναμική της εταιρίας διοχετεύε-

ται στα παιχνίδια και το δημιουργικό και εμπορικό δαιμόνιο των ιδρυτών 
δημιουργεί συνεχώς νέα προϊόντα.

Προς το τέλος της δεκαετίας του ’80 η «Δεσύλλας» ξεκινά την παραγωγή 
επιτραπέζιων παιχνιδιών με τράπουλες, ταμπλό και πιόνια. Έτσι αυξάνεται και 

ο μηχανολογικός εξοπλισμός.

Ανέκαθεν η έδρα της εταιρίας ήταν στο Περιστέρι, μόλις δύο τετράγωνα μακριά 
από το σημείο που βρίσκεται και σήμερα. Αρχικά στεγαζόταν σε έναν μικρό χώρο, 

επεκτάθηκε όμως σε τρία άλλα κτήρια, ενώ το 1995 μεταφέρθηκε σε ένα ιδιόκτητο 
κτήριο στην Άνθιμου Γαζή όπου παραμένει μέχρι και σήμερα. 

Τα πρώτα 15 χρόνια η εταιρία κατασκευάζει αμιγώς δικά της παιχνίδια τα περισσότερα εκ 
των οποίων ήταν εκπαιδευτικά - προσχολικά. Τα τελευταία 15 χρόνια η εταιρία αναπτύσσει 

συνεργασίες με εξωτερικούς designers παιχνιδιών και διεθνείς εταιρίες του χώρου, ενώ παράλ-
ληλα κάνει και διανομή της Lego καθώς και άλλων εταιριών παζλ. Επίσης έχει μπει δυναμικά και 

στις εξαγωγές. Απασχολεί 25 μόνιμους εργαζόμενους όλων των ειδικοτήτων.
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Μία ημερίδα με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της 
επιχειρηματικής παρουσίας των καταστημάτων παιχνι-
διών διοργάνωσε κατά τα μέσα Ιουλίου η Playmobil 
Hellas. Πρόκειται για το νέο θεσμό Playmobil Academy, 
όπου στο πλαίσιό του έγιναν ιδιαίτερα ενδιαφέρου-
σες συζητήσεις και παρουσιάσεις με επίκεντρο τις 
εμπορικές επιχειρήσεις παιχνιδιών και κυρίως τις 
οικογενειακές επιχειρήσεις και τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν.

Μερικά από τα θέματα που αναλύθηκαν στο πλαίσιο 
της ημερίδας ήταν:

• Η οικονομική διαχείριση μίας λιανικής επι-
χείρησης παιχνιδιών

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και 
η δημιουργία υγιούς περιβάλλοντος εργασίας

• Οι τακτικές Marketing

• Η διαδοχή της οικογενειακής επιχείρησης

• Το ψηφιακό Marketing και το SEO (Search 
Engine Optimization) στην εποχή του GDPR

Κεντρικός ομιλητής στην ημερίδα ήταν ο κος Γιάννης 
Καλογεράκης της JMK, εταιρίας που εξειδικεύεται στην 
ανθρωποκεντρική εκπαίδευση, ανάπτυξη, εμψύχωση και 
ενδυνάμωση ανθρώπινου δυναμικού. Στην ομιλία του τό-
νισε ότι οι καταστηματάρχες κατά τη διάρκεια του πρώτου 
Playmobil Academy, όχι μόνο δικτυώθηκαν μεταξύ τους 
και αντάλλαξαν απόψεις και τεχνογνωσία, αλλά άντλησαν 
χρήσιμες πληροφορίες και έναν θησαυρό συμβουλών για 
την αποτελεσματική αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων 
τους, με γνώμονα όχι μόνο τους αριθμούς αλλά και τις 
ανθρώπινες αξίες που βρίσκονται πίσω τους.

PLAYMOBIL HELLAS

Με επιτυχία
ολοκληρώθηκε

το 1ο
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Κεντρική ιδέα για την διοργά-
νωση του Playmobil Academy 
ήταν ότι παρά την δυσπραγία της 
ελληνικής οικονομίας, ο κλάδος 
των καταστημάτων παιδικών παι-
χνιδιών, παρότι δεν βρίσκεται στο 
προσκήνιο των επιχειρηματικών 
νέων, ακολουθεί μία σταθερή πο-
ρεία με ανοδικές τάσεις. Γι’ αυτό το 
λόγο και σε πείσμα των δύσκολων 
καιρών τα καταστήματα παιχνιδιών 
αποτελούν πυρήνα ζωντάνιας σε 
κάθε γειτονιά αλλά και σε κάθε 
πόλη της επαρχίας. Εξάλλου, 
όπως χαρακτηριστικά έχει πει ο 
κ. Δημήτρης Πανταζόπουλος των 
καταστημάτων PerfectToys, «το 
παιχνίδι είναι κατοχυρωμένο δικαίωμα των παιδιών».

Για την πρωτοβουλία του PLAYMOBIL Academy, 
ο κ. Γιώργος Παγώνης, Διευθύνων Σύμβουλος της 
PLAYMOBIL Hellas, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαιτέρως χα-
ρούμενοι για τη δράση του «PLAYMOBIL Academy», 
μία πρωτοπόρα ενέργεια που ελπίζουμε να συμβάλει 
στη βιώσιμη ανάπτυξη των μεγάλων και μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων της χώρας μας, δημιουργώντας νέες 

ευκαιρίες, αξιοποιώντας ταλέντα και αναπτύσσοντας 
δεξιότητες».

Η PLAYMOBIL Hellas, αναγνωρίζοντας την προσφο-
ρά όλων των οικογενειακών επιχειρήσεων παιχνιδιών, 
ξεκίνησε, πρώτη στον κόσμο, το θεσμό του PLAYMOBIL 
Academy με σκοπό να υποστηρίξει την ανοδική τους 
πορεία, σε μια προσπάθεια οι επαγγελματίες του χώρου 
να μοιραστούν πολύτιμη γνώση και εμπειρίες.
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Ασφάλεια
Κατασκευασμένα από πλαστικό 
υψηλής ποιότητας χωρίς φθαλι-
κούς εστέρες, σύμφωνα με τα 
αυστηρότερα πρότυπα ασφά-
λειας. Για να απολαμβάνουν οι 
γονείς τις στιγμές χωρίς να ανη-
συχούν για τίποτα.

Αθόρυβη λειτουργία
Οχήματα με μαλακές ρόδες, ώστε να μην κατα-
στρέφουν τα πατώματα ή τα έπιπλα του σπιτιού 
και να κυλάνε αθόρυβα. Για γονείς χωρίς πο-
νοκέφαλο!

Ανθεκτικότητα
Ενισχυμένοι άξονες που δε σκου-
ριάζουν και τοιχώματα μεγάλου πά-
χους, ώστε να αντέχουν σε δύσκο-
λες συνθήκες, τόσο μέσα όσο και 
έξω από το σπίτι. Γιατί τα παιχνίδια 
που αγαπάμε θέλουμε να διαρκούν 
για πολλές γενιές!

Εύκολο πλύσιμο
Πλένονται στο πλυντήριο πιάτων. 
Επειδή γνωρίζουμε καλά ότι τα 
παιδιά λατρεύουν να λερώνονται 
και μαζί να λερώνουν και τα παι-
χνίδια τους και θέλουμε να κάνου-
με τη ζωή σας πιο εύκολη! 

Μαλακό πλαστικό
Φτιαγμένα από μαλακό, εύπλα-
στο πλαστικό και σχεδιασμένα με 
μαλακές, στρογγυλεμένες άκρες, 
χωρίς αιχμηρά σημεία. Γιατί μας 
αρέσει να μαθαίνουμε στα παιδιά 
τη μαλακή πλευρά της ζωής!

Απλός σχεδιασμός 
Προτεραιότητα στη μορφή και τη 
λειτουργία των παιχνιδιών και όχι 
σε μη απαραίτητες λεπτομέρειες. 
Γιατί στη ζωή υπάρχουν πολλά πε-
ρίπλοκα πράγματα, αλλά το παιχνίδι 
δεν πρέπει να είναι μέσα σε αυτά!

Παιχνίδια με φιλοσοφία… Βίκινγκ!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.Ε. 
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Το καλοκαίρι που πέρασε ολόκλη-
ρο το πολιτικό, ακαδημαϊκό και 

οικονομικό σύστημα της χώρας προ-
ετοιμαζόταν για την επόμενη ημέρα 
μετά το μνημόνιο. Σίγουρα κανείς 
δεν θα περίμενε ότι η επόμενη ημέ-
ρα θα κατέβαζε ξαφνικά την ανεργία 
κατά 10 μονάδες, ή ότι οι μισθοί εν 
μία νύχτα θα διπλασιάζονταν, είναι 
όμως ενδιαφέρον να καταγράψου-
με τις ιδέες και τις προτάσεις που 
σημειώθηκαν δημόσια σε αυτόν τον 
άτυπο διάλογο. Άλλωστε μην ξεχνάτε 
ότι η ερώτηση «Μετά το μνημόνιο τί;» 
εκτός από τίτλος σε αυτό το άρθρο, 
είναι το βασικό ερώτημα όλης έκ-
δοσης του περιοδικού μας, αλλά και 
ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας.

Ξεκινώντας με τα πρακτικά, φαίνεται ότι η επόμενη 
ημέρα μετά το μνημόνιο θα θυμίζει εν πολλοίς το ίδιο 
το μνημόνιο. Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η Κομι-
σιόν κατά τα μέσα Ιουλίου, από τις 28 Αυγούστου που 
ενεργοποιήθηκε η ενισχυμένη εποπτεία της χώρας μας 
και η οποία -καλώς εχόντων των πραγμάτων- θα λήξει 
το 2022, τα μόνα που λείπουν από το κάδρο είναι τα 
δανεικά. Η χώρα μας δηλαδή δεν θα διαπραγματεύε-
ται με την τρόικα (θεσμούς ή κουαρτέτο όπως θέλετε 
πείτε την) για την απελευθέρωση κάποιας δόσης, όμως 
προκειμένου να αποφύγει την επιβολή νέων μέτρων θα 
πρέπει να περνάει επιτυχημένα τριμηνιαίες αξιολογή-
σεις με στόχο την επίτευξη του 3,5% πρωτογενές πλε-
όνασμα μέχρι το 2022. Άλλωστε μια πρώτη γεύση των 
προθέσεων των Ευρωπαίων σχετικά με την ελευθερία 
της Ελλάδας να λαμβάνει ανεξάρτητα αποφάσεις, ήταν 
η άρνηση των Γερμανών κατά το Eurogroup του Ιου-
λίου, να εγκρίνουν την εκταμίευση της δόσης των 15 
δισ. αν η Ελλάδα δεν παρουσίαζε ανάλογα αντίμετρα 
στην απόφαση της κυβέρνησης να μην αυξηθεί ο ΦΠΑ 
των νησιών του Βορείου Αιγαίου.

Θα αλλάξει η πολιτική;
Και αμέσως τίθεται ένα ερώτημα: «Κι αν αλλάξει η κυ-
βέρνηση, θα αλλάξουν και οι πολιτικές στα θέματα της 
οικονομίας;» Είναι αλήθεια ότι ενώ είναι δυσάρεστο να 

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

Μετά το μνημόνιο τί?
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Ασφάλεια
Κατασκευασμένα από πλαστικό 
υψηλής ποιότητας χωρίς φθαλι-
κούς εστέρες, σύμφωνα με τα 
αυστηρότερα πρότυπα ασφά-
λειας. Για να απολαμβάνουν οι 
γονείς τις στιγμές χωρίς να ανη-
συχούν για τίποτα.

Αθόρυβη λειτουργία
Οχήματα με μαλακές ρόδες, ώστε να μην κατα-
στρέφουν τα πατώματα ή τα έπιπλα του σπιτιού 
και να κυλάνε αθόρυβα. Για γονείς χωρίς πο-
νοκέφαλο!

Ανθεκτικότητα
Ενισχυμένοι άξονες που δε σκου-
ριάζουν και τοιχώματα μεγάλου πά-
χους, ώστε να αντέχουν σε δύσκο-
λες συνθήκες, τόσο μέσα όσο και 
έξω από το σπίτι. Γιατί τα παιχνίδια 
που αγαπάμε θέλουμε να διαρκούν 
για πολλές γενιές!

Εύκολο πλύσιμο
Πλένονται στο πλυντήριο πιάτων. 
Επειδή γνωρίζουμε καλά ότι τα 
παιδιά λατρεύουν να λερώνονται 
και μαζί να λερώνουν και τα παι-
χνίδια τους και θέλουμε να κάνου-
με τη ζωή σας πιο εύκολη! 

Μαλακό πλαστικό
Φτιαγμένα από μαλακό, εύπλα-
στο πλαστικό και σχεδιασμένα με 
μαλακές, στρογγυλεμένες άκρες, 
χωρίς αιχμηρά σημεία. Γιατί μας 
αρέσει να μαθαίνουμε στα παιδιά 
τη μαλακή πλευρά της ζωής!

Απλός σχεδιασμός 
Προτεραιότητα στη μορφή και τη 
λειτουργία των παιχνιδιών και όχι 
σε μη απαραίτητες λεπτομέρειες. 
Γιατί στη ζωή υπάρχουν πολλά πε-
ρίπλοκα πράγματα, αλλά το παιχνίδι 
δεν πρέπει να είναι μέσα σε αυτά!

Παιχνίδια με φιλοσοφία… Βίκινγκ!
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ΕΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ 
ΤΑΞΙΔΙ ΞΕΚΙΝΑ! 

JANOD. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
Με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή πρωτότυπων παιχνιδιών από φυσικά υλικά, η Janod 
έχει περάσει το τεστ του χρόνου και συνεχίζει να κάνει τα μάτια των παιδιών να λάμπουν από χαρά. Με ιδιαί- 
τερη φινέτσα, πολύχρωμα σχέδια, ανθεκτικά υλικά υψηλής ποιότητας, κατάλληλα για παιδιά ηλικίας 12 
μηνών έως 10 ετών, τα παιχνίδια Janod παραμένουν διαχρονικά, ξυπνώντας μνήμες στους γονείς 
που μεγάλωσαν με αυτά. Αναγνωρίζοντας ότι κάθε παιδί είναι ξεχωριστό, η Janod δημιουργεί έξυ-
πνα εκπαιδευτικά παιχνίδια που καλύπτουν τις διαφορετικές ανάγκες κάθε παιδιού, βοηθώντας 
το να αναπτύξει τις δεξιότητές του διασκεδαστικά. 
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ξεκινά ένα άρθρο που κοιτάζει στο μέλλον, στρέφο-
ντας το βλέμμα στους πολιτικούς, δυστυχώς η χάραξη 
μίας ενιαίας μακροπρόθεσμης πολιτικής είναι ένα από 
τα βασικά προβλήματα της ελληνικής οικονομικής 
πραγματικότητας. Και το πρόβλημα αυτό γίνεται ακόμη 
σημαντικότερο τώρα που ζητούμε από τις αγορές να μας 
εμπιστευτούν ξανά. Μέχρι σήμερα οι αγορές χρήματος 
δεν είχαν κληθεί να δείξουν αν εμπιστεύονται την Ελλάδα 
ως οικονομία. Τις προηγούμενες δεκαετίες πριν την 
κρίση το έκαναν σχεδόν αυτόματα καθώς η χώρα μας 
λάμβανε στους οίκους αξιολόγησης βαθμολογία ΑΑΑ 
επειδή είχε ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αργότερα 
στην ΟΝΕ και τέλος όταν έγινε επισήμως δεκτή στην Ευ-
ρωζώνη. Από τη στιγμή όμως που ξέσπασε η κρίση (και 
μάλιστα άγγιξε το σύνολο της Ευρώπης) για τις αγορές η 
συμμετοχή στο ευρώ είναι μάλλον «περασμένα μεγαλεία 
και διηγώντας τα να κλαις».

Αυτός ίσως είναι και ο λόγος που πολλοί οικονομικοί 
αναλυτές αναζητούν από το πολιτικό προσωπικό 
σημάδια συναίνεσης που θα προμηνύουν λίγες (και 
σίγουρα δευτερεύουσες) διαφοροποιήσεις στην 
πολιτική της Ελλάδας τις επόμενες δεκαετίες. Είναι 
προφανές σε όλους ότι πειράματα όπως το εξάμηνο 
Βαρουφάκη δεν μπορούν να επαναληφθούν, γι’ αυτό 
και κάποιοι μιλούν για την ανάγκη να συμφωνήσουν οι 
πολιτικοί για το τί μας οδήγησε στην κρίση και τί είναι 

εκείνο που πρέπει να αλλάξει ώστε να διασφαλιστεί 
ότι θα μείνουμε μακριά από αυτή.

Σε ημερίδα που διοργάνωσε το Οικονομικό Επιμελητήριο 
Ελλάδος (ΟΕΕ) τον Ιούνιο, ο επικεφαλής της αποστολής 
της Κομισιόν στην τρόικα, Ντεκλάν Κοστέλο, ζήτησε οι 
αλλαγές και οι μεταρρυθμίσεις που θα σχεδιαστούν από 
το Μέγαρο Μαξίμου (με όποιο ένοικο κι αν έχει) πρέπει 
να έχουν βάθος. Οι σημερινές πολιτικές έχουν μόνο 
πέντε χρόνια και αυτό δεν αρκεί κατά τον κ. Κοστέλο, 
καθώς οι κυβερνήσεις πρέπει να είναι προσεκτικές. Το 
γεγονός ότι η χώρα βρέθηκε σε πρόγραμμα οκτώ χρόνια 
φαίνεται ότι δημιουργεί κάποιες κακές συνήθειες που 
θα πρέπει να αποταχθούν, προκειμένου να μην χαθεί ο 
έλεγχος όπως έγινε σε άλλες χώρες. Όπως εξήγησε ο 
κ. Κοστέλο, η χώρα πρέπει να είναι προσεκτική με την 
ανάκαμψη. «Όλοι νομίζουν ότι όλα θα γίνουν γρήγορα. 
Να προσέξετε ότι μία προσωρινή βελτίωση του ισο-
ζυγίου δεν σημαίνει ότι λύθηκαν όλα» είπε. Ανάλογη 
τοποθέτηση έκανε και ο Ρολφ Στράους, επικεφαλής 
οικονομολόγος του ESM, ο οποίος τόνισε: «Για να 
επιβιώσει η Ελλάδα στις αγορές χρειάζεται ιδιοκτησία 
του προγράμματος. Αυτό είναι το κλειδί. Στην Ιρλανδία 
αμέσως μετά το πρόγραμμα υπήρξε μία χαλάρωση. Με 
την αλλαγή της κυβέρνησης αυξήθηκαν τα spreads και 
τα επιτόκια ήταν πολύ υψηλά» κάτι που προφανώς δεν 
αντέχει η ελληνική οικονομία να αντιμετωπίσει. 
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ΕΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ 
ΤΑΞΙΔΙ ΞΕΚΙΝΑ! 

JANOD. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
Με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή πρωτότυπων παιχνιδιών από φυσικά υλικά, η Janod 
έχει περάσει το τεστ του χρόνου και συνεχίζει να κάνει τα μάτια των παιδιών να λάμπουν από χαρά. Με ιδιαί- 
τερη φινέτσα, πολύχρωμα σχέδια, ανθεκτικά υλικά υψηλής ποιότητας, κατάλληλα για παιδιά ηλικίας 12 
μηνών έως 10 ετών, τα παιχνίδια Janod παραμένουν διαχρονικά, ξυπνώντας μνήμες στους γονείς 
που μεγάλωσαν με αυτά. Αναγνωρίζοντας ότι κάθε παιδί είναι ξεχωριστό, η Janod δημιουργεί έξυ-
πνα εκπαιδευτικά παιχνίδια που καλύπτουν τις διαφορετικές ανάγκες κάθε παιδιού, βοηθώντας 
το να αναπτύξει τις δεξιότητές του διασκεδαστικά. 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.Ε. 
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Έδρα • Γραφεία: Τατοΐου 121 • 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής 
Τηλ. κέντρο: 210 28 04 800 • Fax: 210 28 19 550 
e-mail: info@psichogios.gr 

Από 29/9
έως 2/10
2017

Βρείτε μας στην



  22    –   ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ & ΑΜΑΞΩΝ

Η αισιοδοξία
Ο πρώην Υπ. Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης εμ-
φανίστηκε αισιόδοξος ότι η ελληνική Οικονομία θα 
τα καταφέρει. Αναφερόμενος στην τελευταία τριετία 
την χαρακτήρισε ως ένα ακριβό πολιτικό φροντιστή-
ριο, που θα πρέπει να ξεχάσουμε. Και αναρωτήθηκε: 
«Έγινε το πάθημα μάθημα; Συμφωνούμε στα βασικά 
τί πρέπει να γίνει μετά;»

Σύμφωνα με την ανάλυσή του, η ανάκαμψη δεν 
πρόκειται να έρθει από την κατανάλωση, καθώς ήδη 
υπερκαταναλώνουμε και τα νοικοκυριά τα τελευταία 
πέντε χρόνια δεν αποταμιεύουν. Τρώνε από τα έτοιμα. 
Κάποτε όμως τα έτοιμα θα τελειώσουν. Η ανάπτυξη 
λοιπόν θα έρθει όταν παράγουμε και πουλάμε σε ξέ-
νους. Πρέπει να επενδύσουμε μεν, αλλά οι επενδύσεις 
πέφτουν. Από το 22% με 26% το 2008 - 2009, έπεσαν 
το 2018 στο 11,5% του ΑΕΠ οδηγώντας σε απώλειες 
ύψους 86 δισ. ευρώ, όμως σιγά σιγά ανακάμπτουν.

Τα προβλήματα
Τα βασικά ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν 
οι επόμενες κυβερνήσεις σύμφωνα με τον Φραγκίσκο 
Κουτεντάκη -που ανέλαβε μέσα στο έτος επικεφαλής του 
Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής- είναι τα εξής:

•Το υψηλό δημόσιο χρέος

•Οι πολύ μεγάλες ληξιπρόθεσμες οφειλές  
προς το δημόσιο

•Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Όπως εξήγησε, αυτά θα απαιτήσουν πολλά χρόνια 
μέχρι να διορθωθούν, καθώς διακρίνεται μία συνθή-
κη που κάνει τη λύση ακόμα πιο δύσκολη: Πρόκειται 
για την δραματική συρρίκνωση που έχει υποστεί το 
εργατικό δυναμικό, ενώ οι ξένοι αναλυτές του Διε-
θνούς Νομισματικού Ταμείου κρίνουν ότι επιπλέον 
βασικό αρνητικό ρόλο θα παίξει και η γήρανση του 
πληθυσμού.

Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες είναι σημαντικό οι 
κυβερνήσεις να βρουν κοινό τόπο, κυρίως στα φο-
ρολογικά θέματα, κάτι όμως που δυστυχώς φαντάζει 
ιδιαίτερα δύσκολο. Μιλώντας στην ίδια ημερίδα του 
ΟΕΕ, ο Υποδιοικητής της ΤτΕ Ιωάννης Μουρμούρας 
έκανε μία σειρά προτάσεων:

1.Ζήτησε να υπάρξει ενιαίος συντελεστής 
φορολόγησης των επιχειρήσεων στο 15% και 
αυτό να ανακοινωθεί άμεσα και να ισχύσει 
για πέντε χρόνια. Όπως εξήγησε αυτό θα 
έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία ενός 
επενδυτικού σοκ στην οικονομία.

2.Η δεύτερη πρότασή του αφορούσε τα capital 
controls που ζήτησε να αφαιρεθούν το τα-
χύτερο ώστε να δώσουν σήμα κανονικότητας 
στην οικονομία και τους επενδυτές. Όπως 
τόνισε «αυτός θα είναι ο καταλύτης για να 
επιστρέψουν στο τραπεζικό σύστημα τα 20 
δισ. που έχουν φύγει και βρίσκονται στα 
στρώματα».

3.Η τρίτη του πρόταση ήταν να αυξήσουμε 
το ταμειακό μας απόθεμα το οποίο καλό θα 
είναι να φτάσει τουλάχιστον στο 13% του 
ΑΕΠ, ποσοστό που είχαν και οι άλλες χώρες 
που βγήκαν από πρόγραμμα. Αυτό το ποσό 
αγγίζει τα 24 δισ. και έχει όντως οριστεί από 
την κυβέρνηση ως το ποσό που θα φτάσει 
το απόθεμα βάση των ενισχύσεων της Ε.Ε.

Ημερίδα του ΙΟΒΕ και Konrad Adenauer 
Stiftung Γερμανικού Πολιτικού Ιδρύματος
Μεταμφιεσμένο μνημόνιο η Ενισχυμένη Επιτήρηση 
ως το 2022. Προβλέπει δόσεις, τριμηνιαίες αξιολο-
γήσεις από την τρόικα (με ΔΝΤ), παλιά και νέα μέτρα 
και λιτότητα διαρκείας ως το 2022. Λείπει μόνο το 
νέο δάνειο. Αγωνία για τις συντάξεις στο σημερινό 
Eurogroup, «κρύοι» οι υπουργοί Οικονομικών για την 
αναστολή των ψηφισμένων περικοπών από 1.1.2019. 

 

Μόνο τα νέα δανεικά λείπουν από το κάδρο της Ενι-
σχυμένης Επιτήρησης που ανακοίνωσε πανηγυρικά 
η Κομισιόν ώστε να χαρακτηριστεί ένα κανονικό νέο 
μνημόνιο για την Ελλάδα από τις 28 Αυγούστου και 
μέχρι και το 2022. 

 Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία είναι εκεί:

 -Η λιτότητα είναι διαρκής και δεν θα χα-
λαρώσει καθόλου ως το 2022 καθώς η 
Ελλάδα θα πρέπει να επιτυγχάνει πρωτο-
γενή πλεονάσματα 3,5% το ΑΕΠ φέτος και 
τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Η μείωση των 
φόρων και η λεγόμενη κοινωνική πολιτική 
θα επιτρέπεται μόνο με την υπέρβαση των 
πλεονασμάτων (3,5% ως το 2022 και έπειτα 
2,2% ως το 2060).   

 -Η Ελλάδα δεσμεύεται ρητά να μην αντιστρέ-
ψει τα μέτρα του τρίτου μνημονίου και να 
εφαρμόσει τα λεγόμενα δημοσιονομικά – δι-
αρθρωτικά μέτρα (fiscal structural policies) 
τα οποία στη γλώσσα των Θεσμών δεν είναι 
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αλλά από το ψηφισμένο πακέτο της μείωσης 
των συντάξεων από 1.1.2019 και του αφορο-
λόγητου από 1.1.2020. 

Ο πρωθυπουργός φέρεται να έχει αποφασίσει να 
μην εφαρμοστεί το μετρό της μείωσης των συντά-
ξεων ωστόσο η κυβέρνηση στη φάση αυτή προ-
συπογράφει τα κείμενα που θα ισχύουν από τις 28 
Αυγούστου. Ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης 
Τσακαλώτος αναμένεται να μετρήσει αντιδράσεις, 
ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι οι υπουργοί 
Οικονομικών της Ευρωζώνης δεν είναι «ζεστοί» 
απέναντι στο ενδεχόμενο αναστολής των ψηφι-
σμένων μέτρων μείωσης των συντάξεων από τον 
προσεχή Ιανουάριο.

 -Το νέο καθεστώς Ενισχυμένης Επιτήρησης 
προβλέπεται να διαρκέσει ως το 2022. Η 
επιτήρηση θα ανανεώνεται ανά εξάμηνο. 
Στο επίσημο κείμενο της Απόφασης της 
Κομισιόν (https://ec.europa.eu/info/sites/
info/files/economy-finance/2_en_act_part1_
v7_adopted.pdf) αναφέρεται η δέσμευση 
της κυβέρνησης «να συνεχίσει να υιοθετεί 
μέτρα για να αντιμετωπίζει τα αίτια ή τα 
πιθανά αίτια δυσκολιών»,«να ολοκληρώσει 
όλες τις μεταρρυθμίσεις “κλειδιά” που υιο-
θετήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος 
του ESM (σ.σ.: δηλαδή του τρίτου μνημονί-
ου)» και να εφαρμόσει τις συμφωνημένες 
δημοσιονομικές-διαρθρωτικές πολιτικές 
(fiscal-structural policies) όπως αποκαλούν 
οι Θεσμοί την περικοπή των συντάξεων και 
του αφορολόγητου.

 -Τον έλεγχο των δεσμεύσεων θα τον έχει και 
πάλι η τρόικα (νυν Θεσμοί ή κουαρτέτο) με 
πρωτεύοντα ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
αλλά και τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομι-
σματικού Ταμείου το οποίο θα συνδέσει το 
δικό του πρόγραμμα παρακολούθησης (PPM) 
με αυτό των Ευρωπαίων. Η πρώτη κάθοδος 
της τρόικας στην Αθήνα στο πλαίσιο του νέου 
πλαισίου αναμένεται τον Σεπτέμβριο ενόψει 
της κατάρτισης του προσχέδιου του Προϋπο-
λογισμού του 2019. 

 -Βάσει των αποφάσεων οι Θεσμοί θα μπορούν 
να εισηγούνται στο Eurogroup νέα μέτρα αν 
η Ελλάδα φαίνεται ότι δεν τηρεί τους στόχους 
για τους οποίους έχει δεσμευτεί.  

 -Μοχλός πίεσης και δόσεις (νέου τύπου) 
υπάρχουν και στη νέα φάση. Αν η Ελλάδα 
δεν τηρεί τις δεσμεύσεις της δεν θα παίρνει 

τις δόσεις από την επιστροφή των εσόδων 
των εθνικών Κεντρικών Τραπεζών από την 
κατοχή ελληνικών ομολόγων (τα λεγόμενα 
«κέρδη SMP/ANFA»). Οι δόσεις αυτές, ύψους 
600 εκατ. ευρώ η καθεμία, θα δίνονται στην 
Ελλάδα δύο φορές τον χρόνο, κάθε Δεκέμ-
βριο και Ιούνιο (αρχής γενομένης από το 2018 
και ως τον Ιούνιο του 2022) αλλά μόνο αν ο 
έλεγχος της τρόικας ανάβει πράσινο φως. Υπό 
την αίρεση της τρόικας θα βρίσκεται και η 
διατήρηση σε χαμηλά επίπεδα των επιτοκίων 
step up όπου το όφελος ετησίως φτάνει τα 
200 εκατ. ευρώ. 

 -Αντί για νέο δάνειο η Ελλάδα θα πρέπει, 
τέλος, να αξιοποιήσει την τελευταία δόση 
των 15 δισ ευρώ και το συνολικό ταμειακό 
απόθεμα των 24,1 δισ. ευρώ ώστε να πορευ-
θεί τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2020 
προσπαθώντας παράλληλα να ανακτήσει την 
πρόσβαση στις διεθνείς αγορές.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ο Παύλος Ραβάνης, είναι γνώστης της 
βιοτεχνίας που ασχολείται με τα παι-

δικά είδη. Είναι πολυπράγμων και βρί-
σκεται τοποθετημένος σε μία σειρά επι-
χειρηματικών δραστηριοτήτων, η βασική 
του όμως δραστηριότητα, εδώ και πολ-
λά χρόνια, είναι η κατασκευή παιδικών 
καλτσών. Είναι από τους πιο επιτυχημέ-
νους προέδρους του Βιοτεχνικού Επιμε-
λητηρίου Αθηνών (Β.Ε.Α.) και εκλέγε-
ται στο αξίωμα αυτό, ήδη από το 2006. 
Αρχικά με ποσοστό 36%, σήμερα πλέον, 
με ποσοστό 95%. Και μπορεί το νούμερο 
αυτό να θυμίζει περισσότερο… Κιμ Γιονγκ 
Ουν, ο λόγος όμως που έχει επιτευχθεί, 
είναι διότι στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο 
της Αθήνας, οι παρατάξεις αποφάσισαν 
να ξεπεράσουν τις κομματικές ταυτό-
τητές τους και -με εξαίρεση το ΚΚΕ που 
κατέβηκε με δικό του ψηφοδέλτιο- συνε-
νώθηκαν, σχηματίζοντας μία ενιαία δύ-
ναμη, με στόχο το καλό των μελών του 
Β.Ε.Α. 

Το μόνο 
που μένει 
είναι η 

ανάπτυξη

Συνέντευξη 
με τον 
Παύλο 

Ραβάνη 
Πρόεδρο

του Β.Ε.Α.
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Συναντήσαμε τον Παύλο Ραβάνη στο γραφείο 
του και ξεκινήσαμε μία συζήτηση που ως κυρί-
αρχο θέμα, είχε το θέμα που απασχολεί όλους 
τους επιχειρηματίες, αυτήν την εποχή: 

Μετά το μνημόνιο τί;

Η Οικονομία θέλει δύο πράγματα: Θέλει καλή 
ψυχολογική κατάσταση και κυκλοφορία του 
χρήματος. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή, ούτε το 
ένα έχουμε, ούτε το άλλο. Αυτό που βλέπου-
με στην αγορά όμως, είναι άνθρωποι, που είναι 
πολύ πιο συνειδητοποιημένοι, οι οποίοι ανάλο-
γα με τα χρήματα που τους έχουν μείνει, επανα-
τοποθετούνται στις ζωές τους και στις ανάγκες 
τους. Επίσης, θεωρώ ότι οι επιχειρηματίες έγι-
ναν πιο μυαλωμένοι. Στο παρελθόν, πολλές κι-
νήσεις γίνονταν άσκοπα και χωρίς πολύ σκέψη. 
Τώρα, ο κάθε επιχειρηματίας επενδύει με πλάνο 
και πιο σωστή παρακολούθηση. 

Θέλω να πιστεύω, ότι πλέον φτάσαμε επιτέλους 
στον πάτο. Το είπαμε το ίδιο και το 2015 και το 
2016, αλλά δυστυχώς πηγαίναμε από το κακό 
στο χειρότερο. Βλέπω όμως, ότι τον τελευταίο 
καιρό, οι περισσότεροι συνάδελφοι είναι συ-
νειδητοποιημένοι και λειτουργούν με αυτή την 
λογική: Ότι είμαστε στον πάτο και άρα το μόνο 
που μένει είναι η ανάπτυξη. Παρατηρούμε ότι 
έστω και αργά, έχει ξεκινήσει και η μείωση της 
ανεργίας. 

Πως κρίνετε λοιπόν την ολοκλήρωση του προγράμ-
ματος και την συμφωνία που θα μας διέπει για τα 
επόμενα χρόνια;

Θεωρώ ότι υπάρχουν και θετικά, υπάρχουν και 
αρνητικά. Στα θετικά, είναι ότι κλείσαμε επιτέ-
λους ένα πρόγραμμα μετά από τόσα χρόνια. Θε-
τικό είναι ότι υπάρχει αυτός ο κουμπαράς των 
20 δισ. που μπορεί να γίνουν και 24 και με αυτά 
τα χρήματα θα έχουμε την δυνατότητα να δια-
χειριστούμε τα δάνειά μας, για τα επόμενα δύο 
χρόνια, ανεξαρτήτως αν θα υπάρξουν προβλή-
ματα στις διεθνείς αγορές. Θεωρούμε λοιπόν ότι 
θα υπάρχει μία σταθερότητα στην οικονομία.

 

Τα αρνητικά που βλέπετε ποια είναι;

Προφανώς είναι η μείωση των συντάξεων στην 
αρχή του έτους. Είναι και η αύξηση του ΕΝΦΙΑ. 
Και σε αυτή την περίοδο, εμείς περιμένουμε να 
δούμε τί θα κάνουν οι τράπεζες. Θα ανοίξουν 

τις χρηματοδοτικές κάνουλες προς τις επιχει-
ρήσεις; Διότι αν θέλουμε να αυξηθούν οι επεν-
δύσεις, δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι κά-
ποιος θα έρθει και θα βάλει μόνο τα δικά του 
χρήματα. 

Ναι αλλά για να ανοίξουν οι τράπεζες τις κάνουλες 
θα πρέπει να δουν βελτίωση στα κόκκινα δάνεια. Σε 
αυτό το ζήτημα εσείς τί απαντάτε;

Εμείς έχουμε κάνει μία συγκεκριμένη πρόταση 
και επιμένουμε σε αυτήν, διότι την θεωρούμε 
μία δίκαιη πρόταση. Λέμε λοιπόν το εξής: το 
2008 ας πούμε ότι κάποιος χρωστούσε 100 χι-
λιάδες ευρώ. Δέκα χρόνια μετά, αυτό το χρέος 
έχει φτάσει στις 200 με 220 χιλιάδες. Ζητούμε 
λοιπόν να σταματήσουμε στο 2008. Στην έναρξη 
της κρίσης. Από εκείνη τη χρονιά μέχρι σήμε-
ρα έχουμε επίσημη μείωση της οικονομίας κατά 
29%. Αντί λοιπόν να ζητούμε από αυτόν τον επι-
χειρηματία 220 χιλιάδες που είναι πλασματικό 
χρέος και δημιουργήθηκε λόγω της κρίσης, να 
του ζητήσει η τράπεζα 70 χιλιάδες. Δηλαδή, το 
χρέος του όπως ήταν το 2008, μειωμένο, βάσει 
της συρρίκνωσης της οικονομίας. Άλλωστε, εί-
ναι προφανές ότι τις 220 χιλιάδες, δεν μπορού-
σε να τις εξυπηρετήσει. Αν μπορούσε θα τις είχε 
πληρώσει. 

Και να σας πω και κάτι άλλο: Οι ελληνικές τρά-
πεζες με τις τέσσερις ανακεφαλαιοποιήσεις αυτά 
τα χρήματα τα έχουν καλύψει. Οι ανακεφαλαι-
οποιήσεις έγιναν ακριβώς για να καλυφθούν τα 
κόκκινα δάνεια. Άρα τελικά, τα χρήματα αυτά, 
τα έχει πληρώσει το ελληνικό κράτος. Επιπλέ-
ον τώρα προχωρούν οι πωλήσεις των κόκκινων 
δανείων σε funds. Πιστεύουμε ότι θα είναι κα-
λύτερο για τις τράπεζες να κρατήσουν τον πε-
λάτη τους, να του κάνουν έναν έντοκο δεκαετή 
διακανονισμό και αν μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια 
η οικονομία ανέβει αντίστοιχα ένα 30%, τότε θα 
γίνει μία αναπροσαρμογή των χρημάτων που εί-
χαν αφαιρεθεί από τον αρχικό υπολογισμό. 

Βλέπετε τώρα τί έγινε και με τον εξωδικαστικό 
συμβιβασμό: Εντάχθηκαν ελάχιστες εταιρίες. 
Δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 200. Κι αυτό, διότι 
οι περισσότερες επιχειρήσεις σήμερα, ίσα που 
καταφέρνουν να πληρώνουν τους μισθούς, τις 
πρώτες ύλες, τις υποχρεώσεις προς το δημόσιο 
και μέχρι εκεί. Άρα, η μείωση της οικονομίας 
κοντά στο 30% ήταν κάτι σαν πόλεμος. Δεν είμα-
στε λοιπόν σε μία φυσιολογική ροή των πραγ-
μάτων. 

Μαλακό, θερμομονωτικό χαλί διπλής όψεως, με γράμματα, 
αριθμούς και χαρούμενα σχέδια.

Θρανίο και πίνακας 2 σε 1 Παιδικό χαλί 
δραστηριοτήτων

Η κούκλα Maddy είναι μοναδική! Οι μακριές της πλεξούδες 
φωτίζουν στο άκουσμα της μουσικής!

Οργανώστε μια γιορτή με τους φίλους σας και διασκεδάστε 
δημιουργώντας τα αγαπημένα σας φαγητά.

Διασκεδάστε σχεδιάζοντας και χρωματίζοντας με κιμωλίες και 
μαρκαδόρους.

Maddy
Σετ πλαστελίνης για
πάρτι Μπάρμπεκιου

Ελευθερία στο παιχνίδι!

ANG SALES IKE, Ηφαίστου 1 & Κυκλάδων, 15354 Γλυκά Νερά Αττικής, τηλ. 2106618770
email info@angsales.com website www.globotoys.gr
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Οι τράπεζες πως αντιμετωπίζουν την πρότασή σας;

Κάποιοι το βλέπουν βουνό. Εμείς όμως, θεω-
ρούμε ότι όσο πιο απλά είναι κάποια πράγματα, 
τόσο καλύτερα αντιμετωπίζεται το πρόβλημα. 
Από το να δώσει η τράπεζα ένα δάνειο στο fund 
με 5 έως 7%, καλύτερη θα ήταν η δική μας λύση. 

Να σας πάω στο θέμα των φόρων, καθώς σίγουρα 
εμπλέκεται με τη μεταμνημονιακή πορεία της χώρας. 
Έχετε και σε αυτό το θέμα κάποιες προτάσεις;

Υπάρχουν δύο θέματα στο φορολογικό: Αυτή 
τη στιγμή, υπολογίζεται ότι οι φορολογικοί νό-
μοι, συνολικά φτάνουν τις 18 και 20 χιλιάδες 
σελίδες! Που σημαίνει ότι για να τους γνωρίζω 
όλους τους νόμους -ως οφείλω, καθώς άγνοια 
νόμου δεν επιτρέπεται- θα έπρεπε να κλείσω 
οποιαδήποτε άλλη ασχολία μου και να γίνω 
λογιστής. Αναλόγως, στη Δανία όλος ο φορο-
λογικός νόμος είναι 118 σελίδες. Και γιατί δεν 
αντιγράφουμε την Δανία; Πέντε εκατομμύρια 
ανθρώπους έχει. Εμείς σκάρτα έντεκα…

…ας είχαμε λοιπόν μία φορολογική νομολογία με 
250 σελίδες βρε αδερφέ! 

Ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί οι δαιδαλώδεις 
νόμοι, εξυπηρετούν τα μεγάλα συμφέροντα. Κι 
αυτό, διότι μέσα σε 18.000 σελίδες μπορούν 
εύκολα να κρυφτούν εκατοντάδες παράθυ-
ρα. Και αυτό, είναι εις βάρος των μικρών και 
πολύ μικρών επιχειρήσεων. Είναι λοιπόν βασι-
κότατο θέμα, η απλοποίηση του φορολογικού 
νόμου. Αυτό το θεωρώ πιο σημαντικό, ακόμη 
κι από την μείωση της φορολογίας. Και μπορεί 
το 29% να είναι μία πολύ υψηλή φορολογία, η 
πολυπλοκότητα των νόμων είναι χειρότερη. Δι-
ότι έτσι δεν ξέρεις από που θα σου έρθει. Αν 
για παράδειγμα, κάποια στιγμή σου γίνει ένας 
έλεγχος, τα χρήματα που θα εξοικονομούσες 
από τη μείωση των συντελεστών, τελικά θα τα 
έδινες σε πρόστιμα. Άρα, η απλότητα των νό-

μων θα βοηθήσει και τους επιχειρηματίες αλλά 
και τις επενδύσεις.

Το δεύτερο, φυσικά και είναι το ύψος της φορο-
λογίας. Όταν έχεις χώρες δίπλα σου που έχουν 
συντελεστές 10% και 15% γιατί να επενδύσεις 
στις Σέρρες; Πας 20 χιλιόμετρα πιο πάνω. Έχου-
με βέβαια και πλεονεκτήματα, καθώς είμαστε 
πολύ πιο ασφαλής χώρα, από την Τουρκία για 
παράδειγμα. Θεωρώ άρα, ότι αν μειωθούν οι 
φόροι, και επενδύσεις θα έρθουν και θα μειωθεί 
η φοροαποφυγή. 

Επιπλέον θεωρώ αδιανόητο ότι συνδυάστη-
κε το ύψος των κερδών της επιχείρησης με το 
ύψος των ασφαλιστικών εισφορών. Και φαί-
νεται πόσο κακός είναι ο νόμος αυτός, από τις 
διευκρινιστικές εγκυκλίους που βγαίνουν κα-
θημερινά, από το Υπουργείο Οικονομικών. Και 
έχουμε καταγράψει ένα κλασικό παράδειγμα 
πλέον, που δείχνει το μέγεθος της αδικίας. Αν 
μία ατομική επιχείρηση δηλώσει φέτος 50 χιλιά-
δες κέρδη, στον επιχειρηματία μένουν περίπου 
22 χιλιάδες. Αν την επόμενη χρονιά δηλώσει 60 
χιλιάδες, αυτό που θα του μείνει, είναι συν 187 
ευρώ. Άρα εδώ κάτι δεν πάει καλά. 

Το Δεκέμβριο κερδίσατε για άλλη μία φορά τις εκλο-
γές και αυτή τη φορά τα ποσοστά σας πραγματικά 
έφτασαν σε εξωπραγματικά νούμερα…

Κοιτάξτε, εμείς ναι μεν κάνουμε πολιτική, δεν 
κάνουμε όμως κομματική πολιτική. Για παρά-
δειγμα, στις ανακοινώσεις μας για τη συμφωνία 
που έκλεισε η κυβέρνηση για το τέλος του μνη-
μονίου, με τα θετικά και τα αρνητικά που σας 
ανέπτυξα πριν, δεν βγήκαμε κομματικά, αλλά 
εκφράσαμε τα πράγματα όπως εμείς τα βλέπου-
με για τους βιοτέχνες. Ελπίζουμε όμως και σε 
μία πολιτική σταθερότητα, η οποία θα βοηθήσει 
την παραγωγή στην Ελλάδα και άρα και τη βι-
οτεχνία. Και αυτή μας τη θέση την έχουμε απο-
δείξει με έργα, αφήνοντας τις κομματικές μας 
ταυτότητες έξω από το Επιμελητήριο.
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Μία σημαντική συνεργασία με τη Γενική Γραμ-
ματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομί-
ας και ανάπτυξης ολοκλήρωσε ο ΣΕΒΠΠΑ, που 
αποτυπώθηκε ως αποτέλεσμα στην έκδοση 
ενός φυλλαδίου με πληροφορίες και συμβου-
λές προς τους γονείς που πρόκειται να αγο-
ράσουν βρεφικά κρεβάτια (κούνιες). Εκτός 
από τον Σύνδεσμό μας στην προσπάθεια 
συμμετείχε και το Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνο-
λογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Θεσσαλίας 
προσθέτοντας πανεπιστημιακή αξιοπιστία στις 
συμβουλές που αποτυπώθηκαν στο χαρτί. Με 
αυτό τον τρόπο ο ΣΕΒΠΠΑ απέδειξε για άλλη 
μία φορά ότι παραμένει προσηλωμένος στην 
αποστολή του, η οποία δεν είναι μόνο η προ-
στασία των συμφερόντων των μελών του, 
αλλά και η προστασία των τελικών χρηστών 
των προϊόντων τους. Δηλαδή των παιδιών. Με 
την ευκαιρία λοιπόν θα θέλαμε να κάνουμε για 
άλλη μία φορά σαφές, ότι για τα μέλη του ΣΕΒ-
ΠΠΑ η ασφάλεια των παιδιών είναι πάνω από 
το κέρδος, γι’ αυτό και μέχρι σήμερα τα μέλη 
του ΣΕΒΠΠΑ έχουν «πεντακάθαρο μητρώο» 
όσον αφορά τα ατυχήματα που αφορούν παι-
χνίδια, βρεφικά είδη ή έπιπλα που κατασκευά-
ζονται από Έλληνες βιοτέχνες.
Τα βρεφικά κρεβάτια είναι το σημείο εκείνο στο 
οποίο περνούν ίσως το μεγαλύτερο κομμάτι 
της ημέρας πρωτίστως τα βρέφη, αλλά και τα 
μικρά παιδιά, γι’ αυτό και έρευνες έχουν απο-
δείξει παγκοσμίως ότι ο μόνος τρόπος προ-
στασίας των παιδιών είναι να μην γίνονται 
εκπτώσεις στο επίπεδο της ασφάλειας όταν 
κάποιος επιλέγει αυτά τα έπιπλα. 
Βρείτε στις επόμενες γραμμές και σελίδες το 
σύνολο των συμβουλών που απευθύναμε 

στους γονείς που ξεκινούν την αναζήτησή 
τους για βρεφικά κρεβάτια. 
Τι να προσέξετε πριν την αγορά βρεφικού 
κρεβατιού (κούνια) και παρκοκρέβατου. 
•Ελέγξτε ότι το βρεφικό κρεβατάκι (κούνια), 
παρκοκρέβατο (ανακλινόμενο κρεβάτι) φέρει 
βεβαίωση ελέγχου, σε αναγραφόμενη ετικέτα ή 
σε πινακίδα σταθερά τοποθετημένη σε αυτό, ότι 
συμμορφώνεται με τις Ευρωπαϊκές προδιαγρα-
φές του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΛΟΤ EN 716:1-
2 «Έπιπλα – Παιδικά κρεβάτια και ανακλινόμενα 
κρεβάτια για οικιακή χρήση - Απαιτήσεις ασφα-
λείας, Μέθοδοι δοκιμών», όπως αυτά εκάστοτε 
ισχύουν για το συγκεκριμένο προϊόν που πρό-
κειται να προμηθευτούν που αφορά το συγκε-
κριμένο μοντέλο.
•Ελέγξτε ότι το κρεβατάκι ή το παρκοκρέβατο 
συνοδεύεται από Οδηγίες συναρμολόγησης 
και ασφαλούς χρήσης στα Ελληνικά.
•Ελέγξτε ότι η κούνια φέρει βεβαίωση ελέγχου, 
σε αναγραφόμενη ετικέτα, ή σε πινακίδα στα-
θερά τοποθετημένη σε αυτό, ότι τα σύνθετα 
συγκολλημένα προϊόντα που χρησιμοποιή-
θηκαν για την κατασκευή της ξύλινης παιδικής 
κούνιας είναι κλάσης Ε1 φορμαλδεΰδης.
•Μια ασφαλή κούνια σχεδιάζεται για να δια-
σφαλίζει ότι το μωρό δεν μπορεί εύκολα να 
πέσει ή να σκαρφαλώσει έξω από αυτό ή να 
παγιδεύσει το κεφαλάκι του ανάμεσα στα κά-
γκελα. 
•Εάν αγοράσετε παιδικό κρεβατάκι καινούρ-
γιο ή μεταχειρισμένο ή ακόμα αν το πάρετε 
από δεύτερο χέρι, ελέγξτε ότι:
-Η κούνια θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 50 εκ. 
βάθος, από το επάνω μέρος του στρώματος 
ή από το οποιοδήποτε σημείο της κούνιας το 
οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως 
σκαλοπάτι, έως την κορυφή των προστατευ-
τικών κάγκελων. 
-Η βάση χωρίς το στρώμα πρέπει να έχει του-
λάχιστον 60 εκ. βάθος, από τη βάση της έως 
την κορυφή των προστατευτικών κάγκελων. 
•Τα κάγκελα θα πρέπει να είναι κατακόρυφα 
και το κενό ανάμεσα στα κάγκελα δεν θα πρέ-
πει να είναι πάνω από 6 εκ. σε πλάτος.
•Τα παιδικά κρεβατάκια πρέπει να έχουν στα-
θερή βάση σε σταθερό πλαίσιο και απαγο-
ρεύεται οποιοσδήποτε μηχανισμός ταλάντευ-
σης (κουνιστά κρεβάτια) για την αποφυγή 
εγκλωβισμού των άκρων του παιδιού.
•Το βρεφικό/παιδικό στρώμα πρέπει να ται-

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΤΟΥ ΣΕΒΠΠΑ  
ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανί-
ας ενημερώνει και προειδοποιεί 
για την σωστή χρήση των βρεφι-
κών κρεβατιών (κούνιες)
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ριάζει στο βρεφικό κρεβάτι. Στρώματα που 
είναι φθαρμένα σε οποιαδήποτε τμήμα τους 
ή πολύ μαλακά, ελλοχεύουν κινδύνους, για 
την ασφάλεια του βρέφους. Ελέγξτε ότι δεν θα 
πρέπει να υπάρχει διάκενο μεγαλύτερο των 
δύο (2) δακτύλων σε πλάτος (περίπου 3 εκ.) 
οπουδήποτε ανάμεσα της άκρης του στρώ-
ματος και της πλαϊνής βάσης του παιδικού 
κρεβατιού (πλευρικές ράγες).
•Μην αγοράζετε ή χρησιμοποιείτε παλαιότερα 
μοντέλα παιδικών κρεβατιών χωρίς να έχουν 
ελεγχθεί σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυ-
πο ΕΛΟΤ ΕΝ 716:1-2. Σε παλαιότερα μοντέλα 
βρεφικών κρεβατιών που δεν έχουν ελεγχθεί με 
αυτό το πρότυπο, ενδέχεται να υπάρχουν προ-
εξέχοντα τμήματα στην άκρη των κεφαλαριών 
ή διακοσμητικά ανοίγματα στα κεφαλάρια με 
ενδεχόμενο κίνδυνο το σοβαρό τραυματισμό 
ενός βρέφους. 
•Αν η ποιότητα ξυλείας που έχει χρησιμοποι-
ηθεί δεν είναι υψηλή ή το προϊόν έχει φθαρεί 
και υποβαθμιστεί ποιοτικά με την πάροδο του 
χρόνου, τα βρέφη κινδυνεύουν να τραυματι-
στούν σοβαρά. Αν τα σώματά τους ή μέρη 
του σώματός τους περάσουν ανάμεσα από 
κενά χαλαρών εξαρτημάτων ή σπασμένων τε-
μαχίων ή αιχμηρών άκρων, ενώ τα κεφαλάκια 
τους παραμένουν παγιδευμένα στο διάκενο, 
ο ενδεχόμενος κίνδυνος να στραγγαλιστούν 
είναι μεγάλος.
Πώς να χρησιμοποιήσετε τις μικρές παιδικές 
κούνιες, παρκοκρέβατα με ασφάλεια:
•Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μια κούνια που έχει 
βάση από σανίδες που είναι χαλαρά συνδε-
δεμένες με τις πλευρές της βάσης. Βεβαιωθείτε 
ότι οι βάσεις είναι γερές, σωστά στερεωμένες 
και η απόσταση μεταξύ των σανίδων της βά-
σης δεν είναι μεγαλύτερη των 6 εκ., προκειμέ-
νου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος 
εγκλωβισμού του βρέφους και τυχόν σοβα-
ρός τραυματισμός αυτού.
•Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο στρώμα 
από τον κατασκευαστή ή στρώμα το οποίο εί-
ναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές που θέτει 
ο κατασκευαστής, ως προς το ύψος, πλάτος 
και μήκος αυτού. Μην προσθέτετε επιπλέον 
στρώματα ή γεμίσματα, τα οποία μειώνουν το 
προστατευτικό ύψος των κάγκελων και προκα-
λούν ενδεχόμενο κίνδυνο πτώσης. Βεβαιωθείτε 
ότι δεν υπάρχουν κενά μεγαλύτερα των 2 (δύο) 
δακτύλων, περίπου 3 εκ. μεταξύ των πλευρών 
της κούνιας και του στρώματος.
•Κρατήστε την κούνια μακριά από οποιοδήπο-

τε αντικείμενο που μπορεί να δημιουργήσει κίν-
δυνο στραγγαλισμού, όπως π.χ. την κουρτίνα 
παραθύρου, κορδόνια, ακόμα και το καλώδιο 
του συστήματος ενδοεπικοινωνίας του μω-
ρού. Επίσης, σιγουρευτείτε ότι μικρά διακοσμη-
τικά αντικείμενα είναι εκτός πρόσβασης του 
παιδιού (κίνδυνος πνιγμού από κατάποση).
•Βεβαιωθείτε ότι το βρέφος δεν φέρει κορδέ-
λες, κορδόνια ή άλλα μέρη του ρουχισμού 
του γύρω από το λαιμό του, για αποφυγή εν-
δεχόμενου τραυματισμού ή πνιγμού, αν αυτά 
πιαστούν σε τυχόν προεξέχουσα άκρη των 
κεφαλαριών της κούνιας.
•Αφαιρέστε όλα τα επιπρόσθετα ογκώδη δια-
κοσμητικά μαλακά αντικείμενα που μοιάζουν 
με μαξιλάρια, μαλακά μαξιλαράκια, χονδρά 
παπλώματα κ.α. από την κούνια καθώς μπο-
ρεί να προκαλέσουν ασφυξία και να χρησι-
μοποιηθούν από τα παιδάκια για να αναρρι-
χηθούν, αυξάνοντας τον κίνδυνο να πέσουν 
από την κούνια. Προσέξτε να μην υπάρχουν 
κουμπιά, πούλιες, στρας ή άλλα μικρά διακο-
σμητικά στοιχεία που μπορούν να αποσπα-
σθούν εύκολα, εντός πρόσβασης του παι-
διού και να προκαλέσουν πνιγμό.
•Να ασφαλίζετε πάντα το προστατευτικό κι-
γκλίδωμα στην υπερυψωμένη θέση του κάθε 
φορά που το παιδί είναι τοποθετημένο στο 
κρεβατάκι.
•Μόλις το μωρό μπορεί να καθίσει ή να στα-
θεί από μόνο του κατεβάστε το στρώμα του 
μωρού σε χαμηλότερη θέση. Όταν το παιδάκι 
είναι σε τέτοιο ύψος ώστε τα προστατευτικά 
κάγκελα να είναι στο ύψος του στέρνου του, 
μετακινήστε το παιδί σε παιδικό κρεβάτι.
•Προσέξτε να μην δημιουργείται το σχήμα του 
λατινικού V στις επιφάνειες του βρεφικού παρ-
κοκρέβατου γιατί υπάρχει ενδεχόμενος σοβα-
ρός κίνδυνος εγκλωβισμού και πνιγμού του 
βρέφους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμ-
ματείας Βιομηχανίας www.ggb.gr στην οποία 
δημοσιεύονται Δελτία Τύπου σχετικά με μη 
ασφαλή βιομηχανικά προϊόντα. Επίσης μπο-
ρείτε να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα του Ερ-
γαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου του Τμήματος 
Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου 
του ΤΕΙ Θεσσαλίας: www.wfdt.teilar.gr. 

Πληροφορίες για τους Έλληνες βιοτέχνες κα-
τασκευής παιδικών κρεβατιών θα βρείτε στην 
ιστοσελίδα του ΣΕΒΠΠΑ www.toysingreece.gr. 
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Α
υξητική πορεία -ακολουθώντας 
την παγκόσμια εικόνα του φαινο-
μένου- παρουσιάζει η απάτη στη 
χώρα μας, καθώς στην έρευνα για 

το 2018 που διεξήγαγε η PwC, πάνω από 
το 40% όσων ερωτήθηκαν ανέφεραν ότι 
έχουν πέσει θύματα απάτης στην εταιρία 
τους. 

Πρόκειται για την παγκόσμια έρευνα Global Economic 
Crime and Fraud Survey όπου οι αναφορές απάτης 
αυξήθηκαν φέτος στο 49% από 36% που ήταν το 
2016, αποτελώντας το ανώτατο επίπεδο που έχει κα-
ταγραφεί στην έρευνα που πραγματοποιεί η PwC για το 
οικονομικό έγκλημα κάθε δύο χρόνια. Στην έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2017 και παρουσι-
άστηκε σε ειδική ημερίδα κατά της απάτης,συμμετείχαν 
περισσότεροι από 7.200 επιχειρηματίες και ανώτατα 
στελέχη επιχειρήσεων από 123 χώρες, με 61 εξ αυτών 
να προέρχονται από την Ελλάδα.

Οι μορφές απάτης και οι υπαίτιοι

Η υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων (που κατα-
γράφεται σε ποσοστό 50%), η απάτη που διαπράττεται 
από πελάτες (50%) και το κυβερνοέγκλημα (35%) 
αποτελούν τις κυριότερες μορφές με τις οποίες ήρθαν 
αντιμέτωπες οι ελληνικές επιχειρήσεις, με το 45% να 
έχει διαπραχθεί από εσωτερικούς δράστες. Ωστόσο, 
ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι το 85% των περι-
πτώσεων ανιχνεύθηκε ως αποτέλεσμα είτε εταιρικών 
ελέγχων (όπως εσωτερικός έλεγχος, data analytics, 
σχέδια ανίχνευσης και αντιμετώπισης οικονομικού 
εγκλήματος) είτε της εταιρικής κουλτούρας, δηλαδή 
υπήρξαν υπάλληλοι που έδωσαν εμπιστευτικά τις 
σχετικές πληροφορίες (tip-off και whistle blowing). 

Οικονομικό κόστος

Ιδιαίτερα υψηλό είναι το οικονομικό κόστος της απά-
της δεδομένου ότι δεν περιορίζεται μόνο στη άμεση 

ζημία που προέρχεται από το εκάστοτε συμβάν, αλλά 
επεκτείνεται και σε δευτερεύοντα έξοδα που προκύ-
πτουν από το κόστος της διερεύνησης. Στο 46% των 
περιπτώσεων το ύψος της ζημίας ήταν παγκοσμίως 
μεταξύ 100.000 και 5 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ το 
34% των επιχειρηματιών αναφέρει ότι το τελικό κόστος 
ήταν τελικά μεγαλύτερο από τη ζημία που προκλήθηκε 
από αυτή καθ’ εαυτή την πράξη.

Την ίδια στιγμή πάντως πρέπει να αναφέρουμε ότι 
υπάρχει και ένα κόστος που δεν υπολογίζεται καθώς 
δεν αποκλείεται η αποκάλυψη της απάτης να επιφέρει 
σημαντικό πλήγμα και στην αξιοπιστία της εταιρίας. Επ΄ 
αυτού, ο Κώστας Περρής, μέλος στο Συμβουλευτικό 
Τμήμα της PwC Ελλάδας και Επικεφαλής των Υπηρεσι-
ών Διασφάλισης Κινδύνων, τονίζει: «Στην Ελλάδα δεν 
φαίνεται να γίνεται επαρκώς αντιληπτός ο αντίκτυπος 
που επιφέρει ένα περιστατικό οικονομικού εγκλήματος 
στη φήμη της επιχείρησης, στο ηθικό των υπαλλήλων 
αλλά και στις επιχειρηματικές της σχέσεις». Αξίζει 
πάντως να αναφέρουμε ότι αυτό ίσως να συμβαίνει 
καθώς η μέτρηση του αντίκτυπου στην φήμη της επιχεί-
ρησης παρουσιάζει σημαντική απόκλιση (περισσότερο 
από 20%) μεταξύ Ελλάδας και των επιχειρήσεων του 
εξωτερικού.

Η τεχνολογία και ο ανθρώπινος  
παράγοντας

Γενικότερα το οικονομικό έγκλημα είναι προϊόν ενός 
συνδυασμού προϋποθέσεων και συνθηκών και οι 
επιχειρήσεις οφείλουν να εστιάσουν στον αστάθμητο 
ανθρώπινο παράγοντα, τον οποίο θα πρέπει να διαχει-
ριστούν. Με βάση το τρίγωνο της απάτης καθοριστικό 
ρόλο στην εμφάνιση της παίζουν τα εξής:

• Το κίνητρο: συχνά συνοδεύεται από πιέσεις 
για καλύτερες επιδόσεις ειδικότερα όταν ο 
δράστης είναι υπάλληλος της εταιρείας

• Η ύπαρξη ευκαιρίας

• Η εσωτερική εκλογίκευση

ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ 
Οι δραματικές διαστάσεις 
της εταιρικής απάτης



Στην Ελλάδα το 67% δήλωσε ότι η ύπαρξη ευκαιρίας 
αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα για την διάπραξη 
εσωτερικής απάτης. Αυτός είναι και ο λόγος που το 
60% κατανάλωσε σημαντικούς πόρους στην βελτίωση 
των εσωτερικών διαδικασιών για την εξάλειψη της. 
Ιδιαίτερη βαρύτητα όμως θα πρέπει να δοθεί και στην 
καταπολέμηση των κινήτρων και της εκλογίκευσης. Με 
ένα ποσοστό 46% να εστιάζει στην υιοθέτηση πολιτι-
κών για την προάσπιση της λήψης αποφάσεων με βάση 
την ηθική, οι εταιρείες θα πρέπει να προωθούν την δι-
αφάνεια για να καταπολεμήσουν την ύπαρξη κινήτρων. 
Τέλος, η μικρότερη επένδυση (33%) παρατηρείται στη 
ανάπτυξη της εταιρικής κουλτούρας, η οποία διαμορ-
φώνει το πλαίσιο της μη αποδεκτής συμπεριφοράς, 
ώστε να αποτρέπεται η διαδικασία της εκλογίκευσης.

Η τεχνολογία πάντως είναι εκείνη που αναμένεται να 
αποτελέσει το νέο επίκεντρο της απάτης, καθώς το 27% 
των ερωτηθέντων θεωρεί ότι στα επόμενα δύο χρόνια 
το κυβερνοέγκλημα θα είναι η πιο επιβλαβής μορφή 
απάτης ενώ αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 5η θέση του 
καταλόγου. Οι διάφορες μέθοδοι των κυβερνοεπιθέσε-

ων τα τελευταία δύο χρόνια, με κυριότερες το phishing 
(44%) και το malware (41%), χρησιμοποιήθηκαν ως 
μέσο για την πραγματοποίηση άλλων μορφών απά-
της, όπως η υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων ή η 
διατάραξη των εργασιών της επιχείρησης. 

Η τεχνολογία ωστόσο μπορεί να παίξει καθοριστικό 
παράγοντα και στην προστασία των επιχειρήσεων από 
την απάτη, καθώς σήμερα υπάρχει μια πληθώρα καινο-
τόμων τεχνολογιών όπως τα predictive analytics και 
η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), οι οποίες προσφέρονται ως 
εταιρική άμυνα απέναντι στις διάφορες μορφές απάτης. 

Είναι πάντως ενθαρρυντικό ότι το 31% των ερω-
τηθέντων δήλωσε πρόθεση να αυξήσει τους πόρους 
που δαπανά για την καταπολέμηση των περιπτώσεων 
απάτης μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. «Οι δαπάνες 
αυτές θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα μιας νέας αντίλη-
ψης και αντιμετώπισης με έμφαση στην πρόληψη της 
απάτης, παρά της συμμόρφωσης σε ένα αυστηρότερο 
κανονιστικό πλαίσιο» τονίζει ο Μιχάλης Πικής Διευθυ-
ντής στο Συμβουλευτικό Τμήμα της PwC Ελλάδας και 
Επικεφαλής υπηρεσιών Forensics.

Η απάτη με μια ματιά
• 43% τα θύματα κάποιας μορφής απάτης 

ή οικονομικού εγκλήματος στην Ελλάδα.

• Οι κυριότερες μορφές απάτης: 

• Υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων: 50%

• Απάτη από πελάτες: 50%

• Κυβερνοέγκλημα: 35%

• Το 85% των περιστατικών ανιχνεύθηκε 
μέσα από εταιρικούς ελέγχους ή λόγω 
της εταιρικής κουλτούρας.

• Από 100.000 έως 5 εκατ. δολάρια η ζημιά 
για το 46% των περιπτώσεων απάτης.

• Το 67% των εσωτερικών δραστών 
απλά εκμεταλλεύονται την ύπαρξη της 
ευκαιρίας.

Τα τέσσερα βήματα για  
την καταπολέμηση της απάτης

1. Έγκαιρη αναγνώριση της απάτης

2. Υιοθέτηση δυναμικής προσέγγισης 

3. Αξιοποίηση της τεχνολογίας ως 
μέτρο προστασίας

4. Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό
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Όλο και περισσότερες ημέρες εργαζόμαστε 
κάθε χρόνο προκειμένου να καταφέρουμε να 

αποπληρώσουμε τους φόρους μας και θεωρητικά 
να αρχίσουμε να εργαζόμαστε για το καλό της οι-
κογένειάς μας, της επιχείρησής μας ή του εαυτού 
μας. Φέτος, η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας 
(ΗΦΕ) ήρθε στις 18 Ιουλίου, δηλαδή την 198η 

ημέρα του χρόνου, αφήνοντας μόνο 167 ημέρες 
ελεύθερες από φόρους. Και ενώ η κυβέρνηση 
κάνει λόγο για ανάπτυξη φέτος 2,5% και έξοδο 
από τα μνημόνια, η ΗΦΕ ήρθε 12 ημέρες μετά την 
ανάλογη ημέρα το 2017. 

Τα ευρήματα αυτά παρουσίασε μέσα στο κα-
λοκαίρι σε ειδική συνέντευξη Τύπου, το Κέντρο 
Φιλελεύθερων Μελετών – «Μάρκος Δραγούμης» 
(ΚΕΦίΜ). Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η κα. 
Μιράντα Ξαφά μέλος του Επιστημονικού Συμβου-
λίου του ΚΕΦίΜ τόνισε: «Η φορολογική αφαίμαξη 
των πολιτών θέτει εν αμφιβόλω την επίτευξη των 
αναπτυξιακών στόχων της κυβέρνηση και περι-
ορίζει την ελευθερία των πολιτών να επιλέξουν 
πως θα ξοδέψουν τα χρήματα που κερδίζουν. Είναι 
επιτακτική η ανάγκη μείωσης της φορολογίας, με 
ταυτόχρονο περιορισμό της κρατικής σπατάλης 
και βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες 
με συμβάσεις παραχώρησης στον ιδιωτικό τομέα 
και υπεργολαβίες».

Τα βασικά ευρήματα της Έκθεσης που συνόδευε 
την ανακοίνωση της ΗΦΕ, ήταν τα εξής:

• Το 2018 δουλέψαμε 50 ημέρες για να 
πληρώσουμε τους άμεσους φόρους, 67 
ημέρες για τους έμμεσους και 81 για να 
καταβάλουμε τις κοινωνικές εισφορές, 
οι οποίες μάλιστα φέτος σε πολλές πε-

ριπτώσεις 
ήταν ιδιαίτερα 
φουσκωμένες λόγω 
του νέου υπολογισμού που 
έφερε ο νόμος Κατρούγκαλου.

• Βάζοντας την ΗΦΕ σε μία προοπτική σύ-
γκρισης με την πορεία της αύξησης των 
φορολογικών βαρών που συνεχίζονται 
καθ’ όλη την διάρκεια της κρίσης, το 
2018 εργαστήκαμε 50 ημέρες παραπά-
νω για το κράτος απ’ ό,τι το 2009 καθώς 
τότε η ΗΦΕ είχε έρθει στις 28 Μαΐου 
αφήνοντας 217 ημέρες ελεύθερες από 
φόρους. Από το 1999 μέχρι σήμερα, 
η ΗΦΕ φτάνει με ελάχιστες εξαιρέσεις 
ολοένα και αργότερα. Κατά την περίοδο 
της σχετικής ευημερίας και ανάπτυξης 
του 1999-2009 μετατοπίστηκε προς το 
μέλλον μόλις κατά εννέα ημέρες.

• Η έλευση της ΗΦΕ για το 2019 προβλέ-
πεται να καθυστερήσει ακόμη περισσό-
τερο, καθώς στον Προϋπολογισμό προ-

ΟΛΟ ΚΑΙ
 ΑΡΓΟΤΕΡΑ

Η ΗΜΕΡΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

198 ημέρες
 τον χρόνο 
δουλεύουμε 
για το κράτος



βλέπεται επιπλέον αύξηση των έμμεσων 
φόρων κατά 3,4%, των άμεσων κατά 
1,6% και των κοινωνικών εισφορών 
κατά 4,9% σε σχέση με όσα προϋπολο-
γίζονταν πέρσι.

Μιλώντας στην ίδια συνέντευξη Τύπου, ο Τάσος 
Αβραντίνης μέλος του Διοικητικού Συμβου-

λίου του ΚΕΦίΜ, επεσήμανε: «Η φορολογία είναι 
μέρος του κόστους της οικονομίας ενός κράτους 
και επηρεάζει τα κίνητρα των ατόμων για παρα-
γωγή. Μείωση της φορολογίας σημαίνει αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας και βελτίωση όλων των 
μεγεθών της οικονομίας. Φέτος, το ύψος των 
φορολογικών συντελεστών είναι το μεγαλύτερο 
εμπόδιο στην ανταγωνιστικότητα της χώρας σύμ-
φωνα με τον δείκτη Doing Business. Χρειαζόμα-
στε συνεπώς λιγότερους φόρους και ένα ριζικά 
απλούστερο φορολογικό σύστημα».

Ένα ακόμη στοιχείο (που προέρχεται και αυτό 
από την ΕΛΣΤΑΤ) και προκαλεί εντύπωση 

είναι ότι όλο και λιγότεροι Έλληνες πληρώνουν 
φόρους ρίχνοντας περισσότερα βάρη στους 
συνεπείς. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα περίπου 
4 δισ. που συγκεντρώνει ο φόρος εισοδήματος 
νομικών προσώπων προέρχονται από 11.440 
επιχειρήσεις σε σύνολο 251.417 εταιρειών που 
δραστηριοποιούνται στη χώρα. Από αυτές, οι 

97.144 αποτυπώνουν ζημίες, οι 61.186 μηδε-
νικό αποτέλεσμα και οι 42.190 κέρδη, τα οποία 
όμως κατά μέσο όρο είναι λιγότερα και από τον 
μισθό ενός εργαζομένου των 1.000 ευρώ τον 
μήνα.

Όσο για τους μισθωτούς, εκείνοι που εισπράτ-
τουν καθαρά πάνω από 1.400 ευρώ επίσης 

μειώνονται. Το 2009 ήταν 291.606 και φέτος 
έχουν σπάσει τις 200.000. Είναι μόλις 195.988. 
Επιπλέον, δύο στις τρεις θέσεις εργασίας από τις 
140.000 που έχουν δημιουργηθεί στην τελευταία 
τριετία, είναι μερικής απασχόλησης και ο μισθός 
που λαμβάνουν είναι κάτω του αφορολόγητου 
ορίου, οπότε από αυτούς τους εργαζόμενους το 
φορολογικό όφελος ήταν μηδέν.

Τέλος αξίζει να αναφέρουμε ότι, η συνολι-
κή φορολογική επιβάρυνση των Ελλήνων 

(άμεσοι και έμμεσοι φόροι) είναι αντίστοιχη με 
αυτή των Γερμανών και μεγαλύτερη από αυτή 
των Σουηδών, των Φινλανδών και των Ιταλών. 
Ταυτόχρονα όμως, η ικανοποίηση των Ελλήνων 
από τις κρατικά παρεχόμενες υπηρεσίες Υγείας 
και Παιδείας, καθώς και από τη Δικαιοσύνη, είναι 
από τις χαμηλότερες μεταξύ των κρατών μελών 
του ΟΟΣΑ καθιστώντας απλά ανακόλουθη την επι-
βάρυνση των Ελλήνων με την ανταποδοτικότητα 
αυτών που καταβάλουν.
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Ένας ηθοποιός, ένας τραγουδιστής και πολλές εταιρίες 
παιχνιδιών, βρεφικών και εμποχικών ειδών ανταποκρί-
θηκαν μέσα στο 2018 στο κάλεσμα του ΣΕΒΠΠΑ και 
έδωσαν χαρά σε δεκάδες παιδιά, τα οποία δεν είχαν 
την τύχη με το μέρος τους στην αρχή της ζωής τους. 
Όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος, στις δύο μεγάλες 
εορταστικές περιόδους της χρονιάς (Χριστούγεννα - 
Πάσχα), ο ΣΕΒΠΠΑ συγκέντρωσε και μοίρασε παιχνί-
δια σε δύο σημαντικές φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Την τρίτη ημέρα του 2018, τα παιδιά που φιλοξενού-
νται στην Παιδόπολη Αλίμου «Άγιος Ανδρέας», δέ-
χθηκαν -ως άλλο Άγιο Βασίλη- τον κωμικό ηθοποιό 
Μάρκο Σεφερλή, ο οποίος τα επισκέφθηκε συνοδευ-
όμενος από τον Δήμαρχο Αλίμου Ανδρέα Κονδύλη 
και τον πρόεδρο του ΣΕΒΠΠΑ Ιωάννη Παπαδόπουλο.

Ο αγαπημένος ηθοποιός των παιδιών, Μάρκος Σε-
φερλής, στηρίζοντας για άλλη μια χρονιά την κοινω-

νική δράση του 
Συνδέσμου, μοί-
ρασε στα παιδιά 
παιχνίδια, ρού-
χα, σχολικά και 
εποχικά είδη που 
συγκεντρώθηκαν 
στα γραφεία του
Συνδέσμου.

Λίγους μήνες 
αργότερα, την 
Πέμπτη 29 Μαρ-
τίου, παραμέ-
νοντας πιστός 
στην παράδοση 
που έχει δημι-

ουργήσει, ο Σύνδεσμος πραγματοποίησε μια ιδιαίτε-
ρη επίσκεψη για τα παιδιά που φιλοξενεί η Εταιρεία 
Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά «Καλός Ποιμένας». 
Ο γνωστός τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός, 
αφήνοντας για λίγο πίσω το βαρύ του πρόγραμμα, 
βρέθηκε κοντά στα παιδιά μοιράζοντάς τους παι-
χνίδια, δώρα, εποχικά είδη, αυτόγραφα μα πάνω 
από όλα αγάπη, στοργή και μια μεγάλη αγκαλιά.

Οι δύο καλλιτέχνης δέχθηκαν αφιλοκερδώς την πρό-
σκληση του Συνδέσμου, στηρίζοντας δυναμικά την 
κοινωνική του δράση. Αξίζει να αναφέρουμε ότι, 
παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, συγκινητι-
κή ήταν και εφέτος η ανταπόκριση των επιχειρήσεων 
που πρόσφεραν απλόχερα τα προϊόντα τους, ξεπερ-
νώντας κάθε προσδοκία. Λόγω της πληθώρας των 
προϊόντων καθ’ όλη την διάρκεια του έτους παιχνίδια 
δόθηκαν και στο Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας, στο Κέ-
ντρο Βρεφών «Η Μητέρα», στο Σύλλογο Γονιών Παι-
διών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα» καθώς 
και σε άλλες φιλανθρωπικές οργανώσεις που έχουν 
ως βασικό τους μέλημα την προστασία των παιδιών.

ΟΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Ο ΣΕΒΠΠΑ δίπλα στα παιδιά



Με πολύ μεγάλη λύπη το Προεδρείο και τα 
μέλη του ΣΕΒΠΠΑ αποχαιρέτησαν στις 

αρχές του έτους τον πρώην πρόεδρο του 
Συνδέσμου Διονύση Καραβία. Ο συνάδελφος 
έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 24 Φεβρουα-
ρίου, ενώ η κηδεία του τελέστηκε δύο ημέρες 
μετά στο Κοιμητήριο της Καισαριανής. 
Ο Διονύσης Καραβίας είχε διατελέσει Πρόε-
δρος του ΣΕΒΠΠΑ από τον Δεκέμβριο του 1998 
έως τον Οκτώβριο του 2001. Σε αυτή του τη 
θητεία έμελλε να παίξει το σημαντικότερο ρόλο 
στην έκδοση του περιοδικού που κρατάτε στα 
χέρια σας, καθώς ήταν ο εμπνευστής του και 
ο αρχικός σχεδιαστής των λογοτύπων του. Η 
απόφαση για την δημιουργία ενός περιοδικού 
που θα ενημέρωνε τον κόσμο του παιχνιδιού, 
με επιχειρηματικές ειδήσεις και χρηστικά θέμα-
τα, λήφθηκε το 1999. Έτσι, το Σεπτέμβριο του 
ίδιου έτους, το πρώτο τεύχος έκανε την εμφά-
νισή του στην ετήσια έκθεση του Συνδέσμου, 
κάτι που αδιαλείπτως επαναλαμβάνεται κάθε 
χρόνο από τότε.

Οι εταιρίες που προσέφεραν  
τα προϊόντα τους είναι αλφαβητκά:

• As Company Α.Ε.
• Mattel A.E.B.E.
• Γιοβάς Α.Ε. / Gim
• Γκούφη Σταρ
• Δενέγρης Δ. Β. & Σια Ε.Ε. 

 Lion Balloons & Party
• Δεσύλλας Α. Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. 

 Παιχνίδια Δεσύλλας
• Διακάκης Εισαγωγική Α.Ε.
• Κοσμίδου Ελένη / Ο Κόσμος του μωρού
• Κουτρόπουλος Α. & Γ. & Σια Ο.Ε.
• Παπαδόπουλος Ιωάννης & Σια Ο.Ε. / Star
• Παπαδόπουλος Χρ. Σωτήρης / Bla Bla
• Ρεμουνδος Χρήστος & Σια Ε.Ε. 

 Remoundo Toys
• Σκαρμούτσος B. & M. A.E. / Chicco
• Τζιτζίδου Ελένη / A Toys
• Χάνος Α.Β.Ε.Ε.

Ο ΣΕΒΠΠΑ αποχαιρέτησε  
τον Διονύση Καραβία
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          Τεσσάρα
Διαστάσεις: 27x27x5.5cm
        ΚΩΔ: 0404

Διαστάσεις: 28 Χ 35 Χ 5 cm

        ΚΩΔ: 0301

        Τί είμαι;
   Μάντεψε σωστά

         ΚΩΔ: 03023
Διαστάσεις: 34 Χ 28 Χ 5 cm

τάβλι - σκάκι 
ΚΩΔ: 1048

ΚΩΔ: 1038
ΚΩΔ: 1028

 

(40 Χ 40 cm).
 

(30 Χ 30 cm).

 
(50 Χ 50 cm),

Περιέχει πούλια 
και ζάρια

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΥΒΟΣ 

ΣΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΩΔ: 173

ΜΙΚΡΗ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ ΕΣΚΑΦΕΑ 

ΚΩΔ: 122

Europolys special

ΚΩΔ: 0107

34 Χ 28 Χ 8cm

ΤΟΥΒΛΑΚΙΑ

182 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΚΩΔ: 213

Διαστ.: 24 Χ 34 Χ 4,5 cm economy

ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ 

ΚΑΡΟΤΣΑ POWER

Πως θα συμμορφωθούν οι επαγγελματίες και οι 
επιχειρήσεις;
Όλοι οι οργανισμοί, εταιρίες και ελεύθεροι επαγ-
γελματίες οφείλουν πλέον να  εφαρμόζουν τις εξής 
πολιτικές και διαδικασίες:
•Να λαμβάνουν συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου 
για τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών 
του δεδομένων.
•Να του παρέχουν σαφή γνωστοποίηση για τη συλλο-
γή και επεξεργασία αυτών των δεδομένων.
•Να εξηγούν ξεκάθαρα τους λόγους συγκέντρωσης 
των δεδομένων.
•Να τηρούν αρχεία με αναλυτικές πληροφορίες για 
τις διαδικασίες επεξεργασίας των δεδομένων.
•Να προστατεύουν τα δεδομένα λαμβάνοντας κατάλ-
ληλα μέτρα ασφαλείας στο εσωτερικό τους και στις 
επικοινωνίες τους με τρίτους.
•Να ορίζουν τις πολιτικές αποθήκευσης, διατήρησης, 
ασφαλούς φύλαξης και διαγραφής δεδομένων τα 
οποία έχουν στην κατοχή τους, σε έντυπη και ηλε-
κτρονική μορφή.
•Να γνωστοποιούν στις αρχές και στους ενδιαφερόμε-
νους μέσα σε 72 ώρες, τις παραβιάσεις προσωπικών 
δεδομένων.
Αληθεύουν αυτά που ακούγονται για τεράστια 
πρόστιμα;
Και ναι και όχι. Το ανώτερο πρόστιμο είναι 20 εκατ. € ή 4% 
του παγκόσμιου τζίρου μιας εταιρείας. Όμως το πρόστιμο 
εξαρτάται από το πόσο μεγάλη είναι η εταιρία και η παρά-
βαση. Επιπλέον όσο περισσότερα κάνει μία εταιρία για να 
προστατεύσει τα δεδομένα της, τόσο μικρότερο θα είναι 
το όποιο πρόστιμο σε περίπτωση παράβασης. Μόνο που 
ακόμη δεν γνωρίζουμε ποιος θα είναι ο γνώμονας για την 
αξιολόγηση μίας παράβασης. Όσο για τα πρόστιμα, αυτά 
θα πρέπει να οριοθετηθούν από ένα Προεδρικό Διάταγμα 
το οποίο (φυσικά) η χώρα μας δεν έχει εκδώσει ακόμη.

GDPR
Πως να προστατευθείτε
Ήδη από τα τέλη Μαΐου σχεδόν όλοι οι 
άνθρωποι και οι επιχειρήσεις στην Ευρώ-
πη, γνωρίζουν τη μεγάλη αλλαγή που έχει 
επιφέρει ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός 
«General Data Protection Regulation» γνω-
στός περισσότερο με τα αρχικά του, GDPR.

Μία βασική αλλαγή με τις μέχρι τώρα παρεμβάσεις 
που έκανε η Ευρώπη γύρω από την προστασία των 
δεδομένων των πολιτών της, είναι ότι αυτή τη φορά το 
πρότυπο με τον κωδικό 2016/679 που εξέδωσε, είναι 
κανόνας και όχι οδηγία. Που σημαίνει ότι ενέχει θέση 
νόμου. Ισχύει ήδη σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, 
για όλους τους κατοίκους της αλλά και για ξένες επι-
χειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και έρχονται σε επαφή με τους πολίτες της.
Παρόλο που είναι λογικό ότι οι περισσότεροι επιχει-
ρηματίες έχουν ήδη ενημερωθεί για κάποιες πτυχές 
του νέου κανονισμού, στο Π&Π αποφασίσαμε να πα-
ραθέσουμε κάποιες ερωτήσεις και απαντήσεις γύρω 
από το GDPR, αλλά και κάποιες πρακτικές λύσεις.
Τί αποτελεί επεξεργασία δεδομένων;
Είναι κάθε πράξη που πραγματοποιείται με ή χωρίς την 
χρήση αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών μέσων, σε 
προσωπικά και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Ως 
τέτοιες «πράξεις» λογίζονται η συλλογή, η οργάνωση, 
η αποθήκευση, η προσαρμογή, η χρήση, η διάδοση 
και η διαγραφή δεδομένων σχετικών με προσωπικά 
δεδομένα ευαίσθητα ή μη.
Τί αλλάζει με το GDPR;
Με το νέο κανόνα αναγνωρίζονται τα ολοκληρωμένα 
δικαιώματα διαχείρισης που έχουν οι πολίτες στα 
προσωπικά τους δεδομένα. 
Δηλαδή:
•Αποκτούν εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα τους
•Έχουν δικαίωμα στην φορητότητα
•Μπορούν να ζητήσουν την διόρθωση σφαλμάτων
•Δύνανται να εναντιώνονται στην επεξεργασία των 
δεδομένων τους
•Και το σημαντικότερο: Μπορούν να ζητούν την δια-
γραφή των προσωπικών τους δεδομένων. Πρόκειται 
για το βασικότερο χαρακτηριστικό του κανονισμού, το 
επονομαζόμενο «δικαίωμα στην λήθη».
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          Τεσσάρα
Διαστάσεις: 27x27x5.5cm
        ΚΩΔ: 0404

Διαστάσεις: 28 Χ 35 Χ 5 cm

        ΚΩΔ: 0301

        Τί είμαι;
   Μάντεψε σωστά

         ΚΩΔ: 03023
Διαστάσεις: 34 Χ 28 Χ 5 cm

τάβλι - σκάκι 
ΚΩΔ: 1048

ΚΩΔ: 1038
ΚΩΔ: 1028

 

(40 Χ 40 cm).
 

(30 Χ 30 cm).

 
(50 Χ 50 cm),

Περιέχει πούλια 
και ζάρια

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΥΒΟΣ 

ΣΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΩΔ: 173

ΜΙΚΡΗ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ ΕΣΚΑΦΕΑ 

ΚΩΔ: 122

Europolys special

ΚΩΔ: 0107

34 Χ 28 Χ 8cm

ΤΟΥΒΛΑΚΙΑ

182 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΚΩΔ: 213

Διαστ.: 24 Χ 34 Χ 4,5 cm economy

ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ 

ΚΑΡΟΤΣΑ POWER
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Τί πρέπει να κάνει μία επιχείρηση για να αποφύγει τα 
πρόστιμα;
Υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις που θωρακίζουν μία 
επιχείρηση απέναντι στο GDPR. Μία πρώτη κίνηση είναι 
να οριστούν οι υπεύθυνοι που απαιτεί ο κανονισμός. Αυτοί 
είναι: Ο Data Controler, ο Data Protection Officer και ο Data 
Processor, τον οποίο ο GDPR θεωρεί το νομικά υπεύθυνο 
για κάθε ζήτημα συμμόρφωσης. Και δυστυχώς τέτοια 
ζητήματα θα υπάρξουν. Σύμφωνα με έρευνα της εταιρίας 
Ovum, το 52% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι θα τιμωρηθούν 
για θέματα συμμόρφωσης. Μάλιστα υπάρχουν προβλέψεις 
που θέλουν την Ε.Ε να εισπράττει περί τα 6 δισ. ευρώ με 
την μορφή ποινών και προστίμων, μέσα στο πρώτο έτος.
Ποιο τμήμα της επιχείρησης θα αναλάβει την συμμόρ-
φωση;
Τα βάρη συμμόρφωσης βαραίνουν τα τμήματα marketing 
τα οποία καλό είναι να προχωρήσουν σε κάποιες βασικές 
ενέργειες: 
• Έλεγχος των mailing lists, ώστε να είναι σίγουρο ότι 
περιλαμβάνονται σε αυτές όσοι έχουν δώσει ήδη άδεια να 
επικοινωνούν μαζί τους. Αν δεν είναι σίγουρο ότι εκείνοι 
που βρίσκονται στη mailing list έχουν δώσει άδεια ή δεν 
υπάρχει κάποιο αρχείο που το αποδεικνύει, τότε καλό 
είναι η λίστα να μην χρησιμοποιείται και άμεσα θα πρέπει 
να δημιουργηθεί μια διαδικασία με την οποία θα ληφθεί 
ξανά η άδεια (consent).
• Έλεγχος των σημείων στα οποία θα μπορούσαν να 
βρίσκονται δεδομένα χρηστών (π.χ. Google sheets, excel 
sheets, κλπ) και προσπάθεια συγκέντρωσης των δεδομέ-
νων σε ένα σύστημα (π.χ. CRM ή mailing list λύσεις που 
μπορούν να συγκεντρώνουν πολλά διαφορετικά στοιχεία 
καταναλωτών και να ενημερώνονται χωρίς την παρέμβαση 
ανθρώπων). 
• Καταγραφή και κατανόηση των δεδομένων που συλλέ-
γονται και καταγραφή των σημείων που αποθηκεύονται 
και για ποιον λόγο. 
• Ενημέρωση του προσωπικού της εταιρίας για τον κα-
νονισμό και τα πράγματα που θα πρέπει να ξέρουν. Είναι 
σημαντικό μετά την ενημέρωση και την εκπαίδευση να δια-
σφαλισθεί (και να αποδεικνύεται) η κατανόηση των βασικών 
εννοιών και περιορισμών από το σύνολο του προσωπικού. 
• Συνεργασία με ένα δικηγορικό γραφείο με εμπειρία σε 
τεχνικά θέματα και ζητήματα privacy law και digital law. Το 
πιο πιθανό είναι ότι θα χρειαστεί να πραγματοποιηθούν δι-
άφορες ενέργειες, όπως η επικαιροποίηση (ή δημιουργία) 
του Privacy Statement και η πραγματοποίηση ενός Privacy 
Impact Assessment, ζητήματα που απαιτούν νομική γνώ-
ση, συνδυασμένη με κατανόηση τεχνολογικών εννοιών, 
οπότε είναι σημαντικό να επιλεχθεί σωστός συνεργάτης 
που θα μπορέσει να καθοδηγήσει την εταιρία. 

Η τεχνολογία σώζει;
Ναι. Είναι προφανές ότι στα τεχνολογικά εργαλεία βρί-
σκεται η λύση και η προστασία μίας επιχείρησης από τα 
λάθη και τις αστοχίες που θα μπορούσαν να επιφέρουν τα 
πρόστιμα του GDPR.

Καλό θα είναι να γνωρίζουμε ότι πολλά σύγχρονα προγράμ-
ματα, όπως το Office 365 της Microsoft που συμπεριλαμ-
βάνει τα προγράμματα Word και Excel, έχουν μία σειρά 
δικλείδων ασφαλείας. Πολλές από αυτές τις δυνατότητες 
μπορείτε να τις μάθετε στο link www.microsoft.com/en-
us/TrustCenter/CloudServices/office365/GDPR. 

Υπάρχουν όμως και σειρά προγραμμάτων και υπηρεσιών 
που καλό θα ήταν να επιλέξετε, όπως το Azure SQL, το 
Information Rights Management, το Data Loss και το 
Prevention Advance Threat Protection.

Συμπέρασμα 

Παρότι ο θόρυβος γύρω από το GDPR έχει προκαλέσει 
κάτι σαν πανικό λόγω των απαιτήσεων που έχει, είναι 
σημαντικό να αντιμετωπίσουμε αυτή τη νομοθεσία ως μια 
νέα πραγματικότητα και να δούμε τις ευκαιρίες που πα-
ρουσιάζει. Με το GDPR τα τμήματα marketing αποκτούν 
την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τι ακριβώς ζητούν 
από τους καταναλωτές και τελικά θα μπορέσουν να δημι-
ουργήσουν περισσότερο προσωποποιημένες ενέργειες. Αν 
λοιπόν ο νέος κανονισμός αντιμετωπιστεί έτσι, ενδέχεται η 
εταιρία να βρεθεί μπροστά από τον ανταγωνισμό κάνοντας 
τον GDPR φίλο και όχι εχθρό. 

Ποια ορίζονται ως προσωπικά δεδομένα:
• Ονοματεπώνυμο

• Επάγγελμα

• Οικογενειακή κατάσταση

• Ηλικία

• Διεύθυνση κατοικίας

• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου (e-mail)

• Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού

• Διεύθυνση IP του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή

Ποια ορίζονται ως ευαίσθητα  
προσωπικά δεδομένα

• Ιατρικό ιστορικό 

(Διαγνώσεις, συνταγές, παραπεμπτικά, 
γνωματεύσεις, αποτελέσματα εξετάσε-
ων, εισιτήρια νοσοκομείων)

• Φυλετική ή εθνική προέλευση

• Πολιτικά φρονήματα και θρησκευτικές 
πεποιθήσεις

• Πληροφορίες σχετικές με την ερωτική 
ζωή

• Ποινικές διώξεις ή καταδίκες
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