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IANΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας κάνουμε γνωστό ότι στις 1 &
2 Απριλίου ο Σ.Α.Ε.Κ πραγματοποιεί το 11ο Πανελλαδικό Συνέδριο
των κλειθροποιών της Επικράτειας,
με ταυτόχρονη παράδοση μαθημάτων - σεμιναρίων. Η καθιερωμένη κατ’ έτος αυτή εκδήλωση θα
διεξαχθεί στο ξενοδοχείο Novotel
Hotel Athens στην Αθήνα (Μιχαήλ
Βόδα 4-6, Αθήνα). Όσοι συνάδελφοι - συναδέλφισσες επιθυμούν
να συμμετάσχουν, παρακαλούνται όπως δηλώσουν συμμετοχή
έως τις 31 Μαρτίου 2017, στην
γραμματεία του Συνδέσμου.
Τούτο ισχύει και για τα μέλη του
Σ.Α.Ε.Κ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Βασική προϋπόθεση για την είσοδο στα μαθήματα: ο συμμετέχων να είναι μέλος ΣΑΕΚ, ΣΑΕΚΒΕ,
ΣΑΚΔΕΠ ή ΚΛΕΙ.ΔΙ.
Δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε
άτομα που δεν είναι μέλη των
ανωτέρω σωματείων. Όσοι επιθυμούν την εγγραφή τους σε κάποιο
από τα σωματεία, παρακαλούνται να την έχουν τακτοποιήσει
πριν την ημερομηνία έναρξης του
συνεδρίου.
1. Ηλικία 18 ετών και άνω
2. Αστυνομική ταυτότητα ή ταυτότητα μέλους.

3. Αποδεικτικό κυριότητας καταστήματος, (αντίγραφο τιμολογίου,
ή άλλο επίσημο έγγραφο που να
αποδεικνύει την κυριότητα της
έδρας δραστηριοποίησης του συναδέλφου). Τούτο δεν ισχύει για
τα μέλη του Σ.Α.Ε.Κ.
4. Φωτοτυπία άδειας λειτουργίας από την αστυνομία.
5. Καταβολή στην είσοδο του
συνεδρίου:
- 100€ για τα μέλη ΚΛΕΙ.ΔΙ. και
τους βοηθούς των μελών ΚΛΕΙ.ΔΙ
(που είναι ταμειακώς εντάξει)
- 50€ για τα μέλη ΣΑΕΚΒΕ (που
είναι ταμειακώς εντάξει)
- 50€ για τα μέλη ΣΑΚΔΕΠ (που
είναι ταμειακώς εντάξει)

- 200€ για τους συναδέλφους
που δραστηριοποιούνται εκτός
Ελλάδος
- Τα ταμειακώς εντάξει μέλη του
Σ.Α.Ε.Κ. δεν πληρώνουν, εφ΄ όσον
έχουν εξοφλημένο ΚΑΙ το 1o εξάμηνο του 2017.
6. Αντιπρόσωποι συναδέλφων
και βοηθοί μπορούν να συμμετάσχουν αρκεί εκτός των ως άνω
προϋποθέσεων, να προσκομίσουν:
α΄. Σχετικό αίτημα του υπευθύνου του καταστήματος και
β΄. Φωτοτυπία αδείας από την
αστυνομία, που να πιστοποιεί το
κατάστημα όπου εργάζεται ως
βοηθός.
Το Δ.Σ.
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11ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΩΝ
1&2 Aπριλίου 2017
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σάββατο 1/4/2017

08.30: Ταυτοποίηση εισερχομένων καφές
09:30: Έναρξη Συνεδρίου
10:00: 1ο ΜΑΘΗΜΑ:
Διάρρηξη χρηματοκιβωτίου συμβατής
κλειδαριάς - κλειδάριθμου
12:00: Ομιλία - Παρουσίαση
από κ. CARLO TAMPIERI υπεύθυνο
του τομέα «κυλίνδρων & κλειδιών»
του οίκου CISA.
12:10: Διάλειμμα - επίσκεψη
στα περίπτερα
13:00: 2ο ΜΑΘΗΜΑ:
Κλειδαριές θωρακισμένων
θυρών - καρφωμένο relock
15:00: Oμιλία SEMCO GEMKA ΚΑΡΥΔΗΣ
15:10: Διάλειμμα - φαγητό επίσκεψη στα περίπτερα
17:00: 3ο ΜΑΘΗΜΑ: Κλειδαριές
αυτοκινήτων - λύσιμο - δέσιμο
19:00: 4ο ΜΑΘΗΜΑ: Marketing διαφήμιση - προώθηση Προϊόντων

Κυριακή 2/4/2017

08.30: Ταυτοποίηση εισερχομένων καφές
09:30: 1ο ΜΑΘΗΜΑ:
Ηλεκτρομηχανικές κλειδαριές
θωρακισμένων θυρών access control αντιμετώπιση προβλημάτων
σε εφαρμογές
11:30: Ομιλία από ΒΟΙΒΟΔΑΣ GEVY
Α.Ε.Β.Ε.
11:40: Ομιλία από GEVY Automatic
Doors ΒΟΙΒΟΔΑΣ Α.Ε.
11:50: Διάλειμμα - επίσκεψη
στα περίπτερα
13:00: 2ο ΜΑΘΗΜΑ:
Αυτοκίνητα - immobilizer - θεωρία
15:00: Κλήρωση δώρων - απονομή
βεβαιώσεων και αναμνηστικών
17:00: Λήξη Συνεδρίου
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Από τη γραμματεία

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σ.Α.Ε.Κ.

Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η ετήσια
Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Αναγνωρισμένων Επαγγελματιών Κλειθροποιών. Παρά τις δυσκολίες που προέλευσης που προέκυψαν μιας και το κέντρο ήταν κλειστό λόγω
ποδηλατικού γύρου, τα μέλη του Σ.Α.Ε.Κ. έδωσαν το παρόν
για άλλη μια χρονιά και συζήτησαν όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης.
Η φετινή Γ.Σ. ήταν και εκλογοαπολογιστική εφόσον παρήλθε η τριετής θητεία του προηγούμενου Δ.Σ. οπότε ανακοινώθηκαν σε αυτήν οι υποψήφιοι για τις εκλογές που
επρόκειτο να ακολουθήσουν.
Γι’ άλλη μια φορά θα υπενθυμίσουμε σε όλα μας τα
μέλη ότι η παρουσία τους στην Γ.Σ. είναι υποχρεωτική και
ότι το καταστατικό έχει τροποποιηθεί, και ορίζει ότι

όποιο μέλος δεν παρευρίσκεται σε δύο συνεχείς τακτικές Γενικές Συνελεύσεις αδικαιολόγητα, διαγράφεται από μέλος!

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2017

Από τη γραμματεία

Μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης του Σ.Α.Ε.Κ., πραγματοποιήθηκε
και η κοπή της πίτας για το έτος 2017.
Το δώρο για όποιον θα τύχαινε το
«φλουρί» ήταν μία χρυσή λίρα!
Πραγματοποιήθηκε κλήρωση μεταξύ
των παρευρισκόμενων μελών του Σ.Α.Ε.Κ.
και η τυχερή ήταν η κ. Κουρή Αικατερίνη!
Της ευχόμαστε Υγεία και να έχει πάντα τύχη!

Από τη γραμματεία

ΧΟΡΟΣ Σ.Α.Ε.Κ. 2017

Το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017, πραγματοποιήθηκε ο ετήσιος χορός του Σ.Α.Ε.Κ.
Φέτος το Δ.Σ. αποφάσισε να κάνει μια
αλλαγή και να διοργανώσει τον χορό σε
ένα νυχτερινό κέντρο και πιο συγκεκριμένα
στο κέντρο «ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ» όπου εμφανίζεται ο Μάκης Δημάκης και η Πωλίνα Χριστοδούλου.
Μεγάλη ήταν η προσέλευση των μελών
μας και το κέφι κράτησε μέχρι τις πρώτες
πρωινές ώρες.
…Και του χρόνου!
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ΕΚΛΟΓΕΣ Σ.Α.Ε.Κ.

Μετά τις εκλογές της 8η Φεβρουαρίου 2017 και τη συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. σας ενημερώνουμε ότι η νέα
σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κοντός Ζήσιμος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπύρτας Ευάγγελος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κουρτέσης Νικόλαος
ΤΑΜΙΑΣ: Ζιάκας Δημήτριος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κτενάς Ιωάννης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: Τρανός Πασχάλης
ΜΕΛΟΣ: Μαρίνος Δημήτριος

Αναπληρωματικοί κατά σειρά πλειοψηφίας είναι οι παρακάτω:
1.ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2. ΜΠΑΡΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΜΠΑΡΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
1. ΙΑΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3. ΒΡΑΚΑΤΣΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αναπληρωματικός: ΠΡΑΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΜΕΑ:
1.ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΚΤΕΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΜΠΥΡΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Αναπληρωματικοί:
1. ΖΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - 2. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3. ΤΡΑΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ - 4. ΚΟΝΤΟΣ ΖΗΣΙΜΟΣ
5. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - 6. ΜΠΑΡΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
7.ΜΠΑΡΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ευχόμαστε σε όλους καλή θητεία!
Ο Πρόεδρος
Κοντός Ζ.

Ο Γεν. Γραμματέας
Κουρτέσης Ν.

Πόσο επικίνδυνο είναι το επάγγελμα του κλειθροποιού

Από τον Μαρίνο Δ.
Σας μεταφέρω ένα πραγματικό γεγονός που συνέβη στα
Δυτικά Προάστια της Αθήνας. Δικαστικός επιμελητής με
απόφαση δικαστηρίου, απέβαλε ενοικιαστή που όφειλε κάποιο ποσό. Η νόμιμη αυτή αποβολή έγινε παρουσία και
κλειθροποιού που άλλαξε τις κλειδαριές. Ο ενοικιαστής ζητούσε από τον δικαστικό να μην κάνει την εκτέλεση διότι
την άλλη μέρα είχε κανονίσει να γίνει partyσχολείου και οι
μαθητές είχαν δώσει προκαταβολή. Τελικώς η εκτέλεση
έγινε και αλλάχθηκαν οι κλειδαριές. Ο ιδιοκτήτης εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο του. Ο δικαστικός θυροκόλλησε και την απόφαση δηλώνοντας στον ενοικιαστή ότι δεν
έχει το δικαίωμα είτε ο ίδιος είτε άλλος κλειθροποιός να
ανοίξει το χώρο πλέον.
Ο ενοικιαστής όμως έψαχνε εναγωνίως να βρει τρόπο
να ανοίξει το μαγαζί. Στην αρχή πήρε τηλέφωνο σε κλειθροποιό του δήμου που ανήκει. Πήγε ο κλειθροποιός εκεί
και αφού είδε το θυροκολλημένο έγγραφο, έφυγε. Μετά
όμως ο ενοικιαστής κάλυψε το θυροκολλημένο έγγραφο
με αφίσα του χορού που θα γινόταν την άλλη μέρα και κάλεσε κλειθροποιό από άλλη περιοχή. Ο κλειθροποιός μη

γνωρίζοντας και μη διασταυρώνοντας πληροφορίες, άνοιξε
το κατάστημα και έτσι ο χορός πραγματοποιήθηκε κανονικά την επόμενη ημέρα!!!
Δεν είναι η πρώτη φορά που ενοικιαστής ξεπερνά τα όρια
του νόμου. Δεν είναι η πρώτη φορά που συνάδελφοι, χωρίς
να το γνωρίζουν και χωρίς να ζητούν από τον ενοικιαστή
αποδεικτικά στοιχεία και δήλωση του νόμου 105 ότι είναι
ιδιοκτήτης ή νόμιμος ενοικιαστής του χώρου που του ζητούν
να ανοίξει την πόρτα και να αλλάξει κλειδαριά, εμπλέκονται
σε διαδικασίες παράνομης πράξης (διάρρηξης κλειδαριάς ή
και κλοπής), διότι κάποιος τους παραπλάνησε.
Μήπως το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης πρέπει με νομοθετική ρύθμιση να ελέγχει και να εποπτεύει με γνώμονα την
ασφάλεια του πολίτη, την αξιοπιστία του τεχνικού και να
βάλει τέλος σε αυτούς που δεν υπολογίζουν νόμους και αυθαιρετούν;;

Καλωσορίζουμε
το νέο μέλος KΛΕΙ.ΔΙ.:
Ζαράνη Ηλία

Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να διαφημιστείτε στην εφημερίδα Locksmiths News η οποία
φτάνει στα χέρια όλων των επαγγελματιών του κλάδου μας! Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
να απευθύνεστε στη γραμματεία του Σ.Α.Ε.Κ. καθημερινά 10:00-14:00 στο 210 3300006.
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Για τον Τάσο Αθανασίου και τον Θοδωρή Ταμπαξή!

Από τον Μανδενάκη Σ.

Το Σάββατο 25 του Φλεβάρη σε μια πρωτόβουλη κίνηση
συναδέλφων, πραγματοποιήθηκε στο μουσικό μεζεδοπωλείο «Το μυστικό» στον Υμηττό, συνάντηση κλειθροποιών
και φίλων για να θυμηθούμε πτυχές της ιστορίας των δύο
αδικοχαμένων συναδέλφων στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους και της συμμετοχής τους για την επανασύσταση
του Συνδέσμου μας.
Αν συνυπολογίσουμε ότι λόγω ανωτέρας βίας η εκδήλωση αναγκαστικά έγινε παραμονή Καθαρής Δευτέρας, η
συμμετοχή των φίλων και συναδέλφων ήταν ικανοποιητική.
Θα πρέπει να εξάρουμε ειδικά: την παρουσία του προέδρου
του Σ.Α.Ε.Κ Κόντου Ζήσιμου, του γεν. γραμ. Κουρτέση Νίκου,
του μέλους του Δ.Σ Κτενά Γιάννη, του προέδρου της Ελεγκτικής Επιτροπής μας Ιατρού Δημήτρη και τέλος του προέδρου
της Ο.ΜΜ.Ε.Α και μέλους του Δ.Σ του Σ.Α.Ε.Κ Μαρίνου Δημήτρη. Φυσικά παρευρέθηκαν η σύζυγος, ο γιος και φίλοι
του Θοδωρή Ταμπαξή. Τα παιδιά του Τάσου Αθανασίου, Νέστορας και Φώτης, που ήλθε μάλιστα για τον σκοπό αυτό
από την Μυτιλήνη.
Πριν την εκδήλωση προβλήθηκε το βίντεο του Σ.Α.Ε.Κ «Ο
καλός και ο κακός κλειδαράς». Τα λίγα λόγια για την εν
λόγω εκδήλωση, επισημάνθηκαν μέσα από την έγγραφη
αναφορά που μοιράσθηκε και η οποία είναι αυτή που ακολουθεί:
(Η αναφορά)

Σήμερα συγκεντρωθήκαμε για να τιμήσουμε με ένα διαφορετικό τρόπο, την μνήμη δύο αξέχαστων συναδέλφων
που έπαιξαν πολύ καθοριστικό ρόλο στην επανασύσταση
του Συνδέσμου μας. Φυσικά δεν είναι οι μόνοι συνάδελφοι
που έφυγαν πολύ νωρίς από κοντά μας. Όμως ο Τάσος και
ο Θοδωρής, άφησαν ανεξίτηλη σφραγίδα για την επανασύ-

Aπό τον Ιατρού Δ.
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σταση και την πορεία του Σ.Α.Ε.Κ και γι αυτό αναφερόμαστε
ιδιαίτερα σ’ αυτούς.
Πολλοί από μας είχαμε την τύχη να τους γνωρίσουμε και
να συνεργαστούμε μαζί τους για πολλά χρόνια. Τους διέκρινε η απόλυτη ακεραιότητα του χαρακτήρα τους, η εντιμότητα απέναντι στους συναδέλφους τους, η προσφορά
τους γενικά σε όλους μας μέσα από τεχνικά σεμινάρια
όποτε τους το ζητούσε το εκάστοτε Δ.Σ. του σωματείου.
Εκείνο όμως που θα μείνει χαραγμένο στο μυαλό πολλών
από εμάς, είναι η συναδελφικότητα και η χωρίς αντίκρισμα
προσφερόμενες πρακτικές βοήθειες σε όποιον από τους
συναδέλφους τους τις ζητούσαν.
Αν υπάρχει εκτός των ανωτέρω και πολλών άλλων, ένα
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που τους κάνει ΑΞΕΧΑΣΤΟΥΣ, είναι
για τον μεν Τάσο ότι είναι ο πρώτος κατασκευαστής και συντονιστής της επιτυχημένης ιστοσελίδας μας και όσον αφορά
τον Θοδωρή είναι αυτός που οραματίστηκε και δημιούργησε την για αρκετά χρόνια ενεργή «τράπεζα αίματος» για
τα μέλη και τους συγγενείς πρώτου βαθμού του Σ.Α.Ε.Κ. Φυσικά δεν ξεχνάμε ότι ήταν και ο καθοριστικός παράγοντας
για το μεγάλο επιτυχημένο Πανευρωπαϊκό συνέδριο κλειθροποιών που έγινε με μεγάλη επιτυχία για πρώτη φορά
στην χώρα μας από τον Σ.Α.Ε.Κ.
Φίλες και φίλοι, κάποια απ’ αυτά τα λόγια έπρεπε να
είχαν ειπωθεί τότε την στιγμή που τους αποχαιρετούσαμε
για πάντα… Έστω όμως, τα λέμε τώρα και στην συνέχεια θα
πιούμε, θα χορέψουμε και θα τραγουδήσουμε, όπως συνήθιζαν να κάνουν κι εκείνοι όταν κάποια στιγμή ξεκλέβαμε
από άλλες μας υποχρεώσεις και συναντιόμαστε για κανένα
κρασάκι…
Όπως ακριβώς θα ήθελαν να κάνουμε και εμείς τώρα για
να τους θυμόμαστε.
ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΞΕΧΝΑΜΕ.

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ …ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Από τράπεζα που έκλεισε αρκετά υποκαταστήματα, μας κάλεσαν στις
αποθήκες τους να διαλέξουμε αν θέλουμε σε πολύ χαμηλές τιμές, χρηματοκιβώτια σε αχρηστία (ΣΚΡΑΠ) που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν.
Το μάτι μου σταμάτησε σε ένα Εγγλέζικο Chubb, από τα πιο πετυχημένα μοντέλα αυτού του φημισμένου εργοστασίου.
Ένοιωσα κάπως περίεργα όταν στην πλαϊνή πλευρά του είδα μία τεράστια τρύπα που απ’ότι κατάλαβα ήταν και η “χαριστική βολή” που
έστειλε κατευθείαν αυτό το χρημ/τιο, για ΣΚΡΑΠ.
Σε ερώτησή μου στον υπάλληλο για το ποιος έκανε αυτή την επέμβαση, μου απάντησε, ειδικός τεχνίτης χρημ/τίων που είναι συμβεβλημένος με την τράπεζα.
Δεν γνωρίζω με τι κριτήρια οι τράπεζες συνεργάζονται με τέτοιους
«ειδικούς τεχνίτες», επίσης δεν μπορώ να πω κάτι άλλο για την διάρρηξη της ντροπής... μία εικόνα χίλιες λέξεις!!

6
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Η μάχη κατά της φοροδιαφυγής

Διακόσιες χιλιάδες επαγγελματίες καλούνται έως το
τέλος Ιουνίου να εγκαταστήσουν POS (συσκευές αποδοχής πιστωτικών και χρεωστικών καρτών).
Σύμφωνα με δημοσιεύσεις και ενημέρωση, η απόφαση
είναι οριστική και πρόκειται να εκδοθεί τις επόμενες ημέρες. Η υποχρεωτική χρήση των POS σε πρώτη φάση περιλαμβάνει μια σειρά από κατηγορίες και επαγγέλματα
της αγοράς. Η επιλογή έχει γίνει με βάση τα στοιχεία των
ελεγκτικών αρχών. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση
που αναμένεται να εκδοθεί εντός των επόμενων ημερών
οι κλάδοι και οι κατηγορίες επαγγελμάτων που θα πρέπει
μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου να δέχονται υποχρεωτικά συναλλαγές με κάρτες είναι:
- Eνέργεια: ηλεκτρισμός και φυσικό αέριο, καύσιμα κίνησης
- Υδροδότηση
- Ηλεκτρικές, υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις
- Πώληση, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων και
άλλων οχημάτων καθώς και ανταλλακτικών τους
- Μανάβικα, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, φούρνοι και ζαχαροπλαστεία, κάβες και καπνοπωλεία
- Λιανικό εμπόριο σχεδόν κάθε είδους (υπολογιστές,
ηλεκτρονικά είδη, ηλεκτρικές συσκευές, σιδηρικά, έπιπλα,
βιβλία, αθλητικός εξοπλισμός, παιχνίδια, ρούχα, υποδήματα, καλλυντικά)
- Επισκευές μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
- Τηλεπικοινωνίες (υπηρεσίες και εξοπλισμός)

Από τον Μαρίνο Δ.

- Υγεία (γιατροί, οδοντίατροι, φαρμακεία, νοσοκομεία
αλλά και κτηνίατροι)
- Δικηγόροι, μηχανικοί, λογιστές και φοροτεχνικοί
- Εκπαίδευση κάθε είδους και βαθμίδας, από βρεφονηπιακούς έως μεταδευτεροβάθμια, τεχνική και επαγγελματική ακόμη και σχολές οδηγών
- Τυχερά παιχνίδια
- Ενοικιάσεις οχημάτων, αλλά και video club, είδη αναψυχής
- Ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ταξιδιωτικά γραφεία κάθε είδους
- Εστιατόρια, μπαρ, καφέ, κινηματογράφοι
Απώτερος σκοπός είναι να αγκαλιάσει κλάδους στους
οποίους τα στοιχεία τεκμηριώνουν συχνή φοροδιαφυγή
και απόκρυψη εισοδημάτων. Μέχρι το τέλος του Ιουνίου
είναι το πρώτο «κύμα» των επαγγελματιών, μέχρι το
τέλος Δεκεμβρίου το δεύτερο «κύμα» και μέχρι το τέλος
του 2018 το τρίτο «κύμα».
Σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις το πλαστικό χρήμα
αποτελεί σημαντικό εφαλτήριο για την πάταξη της φοροδιαφυγής και της μαύρης αγοράς – μαύρης εργασίας. Δεν
είναι μυστικό άλλωστε ότι αυτές βασίζονται κυρίως στη
χρήση μετρητών και πιθανόν στην απόκρυψη πωλήσεων
και παροχής υπηρεσιών. Με την επέκταση των καρτών πιθανόν να έχουν άλλη εικόνα των εσόδων. Έτσι θα μπορούν να έχουν πραγματική εικόνα του φορολογούμενου.
Ελπίζουμε αυτό το μέτρο να μην επιβαρύνει για άλλη
μια φορά τους συνεπείς επαγγελματίες και να αφήσει
ελεύθερους τους ασυνεπείς.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΟΜΜΕΑ

Μετά από επικοινωνία που είχαμε με τον Πρόεδρο της
ΓΣΕΒΕΕ κ. Καββαθά Γ., λάβαμε μία επιστολή που αναφέρεται στην αναβαθμισμένη επικοινωνία του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με
τους πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους φορείς.
(πηγή: από επιστολή της ΓΣΕΒΕΕ προς ΟΜΜΕΑ)
“Η ΓΣΕΒΕΕ, στο πλαίσιο του Έργου «Ανάπτυξη συστήματος
αναβαθμισμένης επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των
τοπικών / κλαδικών Ομοσπονδιών - Σωματείων και της ΓΣΕΒΕΕ», έχει ξεκινήσει ένα εγχείρημα λεπτομερούς καταγραφής
των επαγγελματικών χαρακτηριστικών των συνδικαλιστικών
στελεχών πρώτης γραμμής, δηλαδή των μελών των Διοικήσεων κλαδικών/τοπικών ομοσπονδιών και σωματείων.
Στόχοι της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι:
α) η ανάπτυξη ενός συστήματος αναβαθμισμένης αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ της ΓΣΕΒΕΕ και των τοπικών/κλαδικών
Ομοσπονδιών και Σωματείων με βασική επιδίωξη την παροχή
άμεσης και έγκυρης ενημέρωσης για θέματα που ενδιαφέρουν
τις μικρές επιχειρήσεις (π.χ. φορολογικό, ασφαλιστικά, εργα-

σιακά, αδειοδοτήσεις, κατάρτιση/πιστοποίηση κ.λ.π)
β) η δημιουργία μίας βάσης δεδομένων με αναλυτικά δεδομένα για τα μέλη των διοικήσεων κλαδικών/τοπικών ομοσπονδιών και σωματείων για την συστηματική καταγραφή
των προβλημάτων και αναγκών και την εκπόνηση μελετών
και ερευνών εκ μέρους του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.
Και με τη δική μας πολύτιμη συμβολή, η ΓΣΕΒΕΕ προτίθεται
να συγκεντρώσει σ' ένα πρώτο επίπεδο στοιχεία επικοινωνίας που αφορούν τα μέλη των διοικήσεων όλων των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών φορέων,
προκειμένου στη συνέχεια να πραγματοποιηθούν τηλεφωνικές συνεντεύξεις με το σύνολο των μελών των διοικήσεων.
Η υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης προβλέπεται να
υλοποιηθεί με τη συμβολή των στελεχών της ΓΣΕΒΕΕ και των
φορέων της, ενώ σημαντικό ρόλο στην υλοποίησή της θα
διαδραματίσουν και τα παραρτήματα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ πανελλαδικά στο πλαίσιο του αναβαθμισμένου ρόλου που θα
αναλάβουν στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020 ως δομών
ενημέρωσης, πληροφόρησης και υποστήριξης των ΜμΕ και
των ομοσπονδιών μελών της ΓΣΕΒΕΕ”.
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Relocking Θωρ. θυρών και διαρρηκτικό
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Aπό τον Ιατρού Δημήτρη

Στα τεχνικά σεμινάρια που
οργανώνονται από τον ΣΑΕΚ,
πολλές φορές έχουμε αναφερθεί στο ξεκάρφωμα των μηχανισμών Relocking στις κλειδαριές
θωρ. θυρών.
Όλοι γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι να ξεκλειδώσουμε
μια κλειδαριά με καρφωμένο
μηχανισμό Relocking (καταπέλτη). Χρειαζόμασταν πολλά σχέδια
ακριβείας (ΣΑΠ), ειδικά εργαλεία, πολύ χρόνο και πολύ καλή γνώση
λειτουργίας κάθε μοντέλου κλειδαριάς.
Η έρευνα πάνω σε αυτό το θέμα έφερε αποτελέσματα, σχεδιάσαμε και κατασκευάσαμε ένα και μοναδικό εργαλείο, το οποίο εύκολα θα μπορεί να ξεκαρφώσει τα Relocking και ταυτόχρονα να
ξεκλειδώνει την κλειδαριά. Είμαστε πολύ κοντά στην τελική του
μορφή, με την επιτροπή έρευνας και τεχνογνωσίας, να πραγματοποιεί τις τελευταίες δοκιμές και τεστ. Αν όλα πάνε καλά, θα το παρουσιάσουμε στο 11ο πανελλαδικό συνέδριο.
Θα πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί στην παρουσίαση και
διάθεση του συγκεκριμένου εργαλείου, έτσι ώστε να μην φθάσει σε χέρια που δεν πρέπει...!!!

Από τον Μπύρτα Ε.

Γ.Σ. και ΕΚΛΟΓΕΣ Σ.Α.Κ.Δ.Ε.Π.

Στις 12/3/2017 πραγματοποιήθηκε στο κτίριο του επιμελητηρίου Κορίνθου η Γ.Σ. του Σ.Α.Κ.Δ.Ε.Π. η οποία ήταν
και εκλογοαπολογιστική. Στην διοργάνωση αυτή ήταν
παρόν ο Αντιπρόεδρος του Σ.Α.Ε.Κ. κ. Μπύρτας Ε. καθώς
και ο επίτιμος Πρόεδρος του Σ.Α.Ε.Κ. κ. Μανδενάκης Σ.
Μετά το πέρας της Γ.Σ. ακολούθησε η κοπή της πίτας και
η ομιλία του Αντιπροέδρου του Σ.Α.Ε.Κ. κ. Μπύρτα Ε. Στη
συνέχεια με παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου ακολούθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. Η διεξαγωγή των εκλογών εξελίχθηκε ομαλά και τα αποτελέσματα
θα ανακοινωθούν προσεχώς από τον Σ.Α.Κ.Δ.Ε.Π. όταν
γίνει η σύσταση σε σώμα του νέου Δ.Σ.
Στην ομιλία του ο Αντιπρόεδρος Μπύρτας Ε. ανέφερε
ότι λόγω των πολιτικών εξελίξεων και της οικονομικής κρί-

σης που διανύει η Ελλάδα καθώς και των νέων φορολογικών μέτρων που επιβαρύνουν ακόμη περισσότερα τις
επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες, θα πρέπει να
υπάρχει συσπείρωση μεταξύ των σωματείων και των
μελών και από κοινού να δημιουργηθεί μία ατζέντα με τα
θέματα που απασχολούν τον κλάδο και στη συνέχεια να
γίνει μία προσπάθεια να έρθουν σε συνάντηση με τους
αρμόδιους φορείς για να βρεθούν λύσεις. Παράλληλα
ανέφερε ότι ο Σ.Α.Ε.Κ. θα είναι δίπλα στα σωματεία της
Πελοποννήσου (Σ.Α.Κ.Δ.Ε.Π.) και της Θεσσαλονίκης
(Σ.Α.Ε.Κ.Β.Ε.), με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία και
συνεργασία. Στο τέλος ενημέρωσε ότι το Δ.Σ. του Σ.Α.Ε.Κ.
για να βοηθήσει τα μέλη των σωματείων της επαρχίας
που θα παρευρεθούν στο 11ο Πανελλαδικό Συνέδριο
Κλειθροποιών, θα παρέχει μειωμένο κόστος εισόδου
όπως και την περσινή χρονιά.
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